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ÚVOD  

Základními plánovacími nástroji města Tišnova jsou územní plán a strategický plán. 
Strategický plán je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje – s ohledem na dispozice dané 
územním plánem formuluje představy o budoucnosti města a navrhuje způsoby, jak těchto 
představ dosáhnout. Strategický plán je zpracován pro období 2021–2025, tj. na 5 let.  

Strategický plán zachycuje hlavní problémy rozvoje města a stanoví možná řešení (zajišťuje 
tak komplexní přístup k řešení problémů) a podporuje efektivní využívání finančních 
prostředků města i jeho celkového potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů 
(zastupitelů, občanů, organizací působících v obci, podnikatelů apod.) o rozvoji města – slouží 
tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. V návaznosti na diskuze při 
vytváření plánu dochází k zapojení širší skupiny subjektů do plánování a realizace rozvojových 
aktivit. 

Je klíčovým podkladem pro rozhodování zastupitelstva města a zvyšuje připravenost města 
k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky. Je 
informačním nástrojem pro stávající i nově příchozí obyvatele či podnikatele o tom, co je pro 
město důležité, a o plánovaných investicích. 

 

V analytické části je komplexně zachycena situace ve městě. U vybraných ukazatelů bylo 
provedeno srovnání s velikostně podobnými městy v širším okolí. Základní fakta jsou ve 
východiscích pro návrhovou část doplněna o zhodnocení naplňování strategického plánu 2014–
2020 a podněty ze šetření obyvatel. Souhrnné zhodnocení je zpracováno ve SWOT analýze. Pro 
realizaci návrhové části je důležitý popis vazeb na koncepce. 

Návrhová část obsahuje vizi, dlouhodobé cíle a priority dle jednotlivých rozvojových 
(problémových) oblastí. Priority jsou rozpracovány v podobě opatření a aktivit (konkrétních 
záměrů). V závěru návrhové části je stanoven způsob práce s dokumentem (sledování a 
vyhodnocování plnění, aktualizace = realizační část). Aktivity budou každoročně rozpracovány 
v akčním plánu (=implementační část).  

 

Strategický plán je zpracováván od poloviny dubna 2018 společností GaREP v úzké součinnosti 
s pracovníky města. 13. 4. proběhlo úvodní jednání, na němž byl zpřesněn postup tvorby plánu.  

28. 5. se uskutečnilo první jednání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města, který je 
hlavní řídící a diskuzní platformou tvorby strategického plánu. Byl zde diskutován a 
odsouhlasen postup zpracování a přístup k vyhodnocení stávajícího plánu a k realizaci 
dotazníkového šetření. 

Na konci června a v červenci proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkem se 
vyjádřilo 600 osob.  

Koncept návrhové části byl 12. a 13. prosince 2018 diskutován na pracovních skupinách. 
Celkově byly zřízeny 4 pracovní skupiny se zaměřením Infrastruktura, Společenský život, Správa 
města a Prostředí pro život. Po zapracování závěrů z jednání pracovních skupin byl dokument 
rozeslán členům pracovních skupin k vyjádření. V polovině ledna 2019 byla návrhová část 
dopracována dle obdržených podnětů a doplněna o kapitolu B.3. Podpora realizace programu. 
30. ledna proběhla diskuze nad návrhovou částí s vedením města a s komisí pro rozvoj města.  

Verze z 12. února 2019 je podkladem pro diskuzi na druhém jednání pracovních skupin 
26. a 27. února 2019 a pro diskuzi s obyvateli 6. března 2019. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA  

A.1.1 ÚZEMÍ 

Základní charakteristika 

Od roku 2003 je podle uspořádání územní veřejné správy Tišnov obcí s rozšířenou působností 
(tzv. obec III. stupně), v jejímž správním obvodu (dále jako SO ORP Tišnov) žije přes 30 tisíc 
obyvatel. SO ORP Tišnov se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje. Z hlediska 
počtu obyvatel zaujímá mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje 13. místo 
a z hlediska rozlohy (34 253 ha) 12. místo. SO ORP Tišnov je tvořen 59 obcemi. 

Samotné město Tišnov má velmi příznivou polohu, neboť leží v zázemí města Brna (vzdušnou 
čarou přibližně 20 km), které představuje podle Politiky územního rozvoje ČR významnou 
Rozvojovou oblast Brno. Město Tišnov se dělí do pěti částí ve čtyřech katastrálních územích, 
které tvoří tři nesousedící územní celky. Jeden celek je tvořen částmi Hajánky, Hájek (v k. ú. 
Hájek u Tišnova) a Jamné (v k. ú. Jamné u Tišnova); druhý tvoří část Pejškov (v k. ú. Pejškov 
u Tišnova) a třetí samotnou a počtem obyvatel nejvýznamnější část tvoří Tišnov (v k. ú. Tišnov). 
Správní území města zabírá rozlohu 17,13 km2 s více než 9 tisíci obyvateli (9 214 obyvatel 
k 1. 1. 2018). Hustota zalidnění činí 532,6 obyvatel na km2. 

Tišnov leží na křižovatce silnic druhé třídy 385 (Brno – Nové Město na Moravě), 379 (Vyškov – 
Velká Bíteš) a 377 (Tišnov – Černá Hora – Prostějov). Nájezd na dálnici D1 u Velké Bíteše (exit 
162) je od Tišnova vzdálen 21 km. Městem procházejí dvě železniční tratě (Kúty – Brno – 
Havlíčkův Brod) a (Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem – Žďár nad Sázavou). Město Tišnov je 
důležitým přestupním uzlem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Spojení 
zajišťují osobní vlaky na linkách S3 (Břeclav – Brno – Níhov), S31 (Tišnov – Rovné-Divišov), S1 
(Tišnov – Brno -Slatina), rychlíky na lince R3 (Tišnov – Brno) a autobusové spoje. 

 
Obr. 1: Poloha města Tišnov v rámci České republiky  
Pramen: ČÚZK, zpracování GaREP 

 

Město Tišnov leží uprostřed Tišnovské kotliny, je součásti Boskovické brázdy, která zde vstupuje 
do kopců jihovýchodního okraje Českomoravské vrchoviny. Proto se Tišnovu právem říká 
"Brána Vysočiny". Město Tišnov je obklopené zalesněnými kopci. Z ploché sníženiny, jejíž 
součástí je i široká niva řeky Svratky v nadmořské výšce 240 až 265 m n. m., zde vystupují jako 
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nápadné ostrovní hory Květnice (470 m n. m.) a Klucanina (415 m n. m.). Tišnovskou kotlinu 
ohraničuje na jihu Sokolí (398 m n. m.), na západě Výrovka (420 m n. m.), Kozí brada 
(378 m n. m.) a vzdálenější Pasník (543 m n. m.), na východě široký hřbet Vinohradu 
(372 m n. m.) a Stanoviska (485 m n. m.), na severu Kopanina neboli Rejholec (462 m n. m.). 
Geomorfologicky spadá katastr města do Českomoravské subprovincie České vysočiny.  

 

Historie města1 

Archeologické nálezy prozrazují, že území města Tišnova bylo osídleno již ve starší době 
kamenné. První písemná zmínka pochází z roku 1233. Najdeme ji v zakládací listině Porta coeli, 
kde královna Konstancie posílá řeholnice cisterciačky na Moravu do „Tusnovic". Majetkem 
kláštera v blízkém Předklášteří bylo město až do jeho zrušení roku 1782. Ještě ve 13. století se 
z Tišnova vyvinulo městečko, které stále více nabývalo charakteru středověkého města. V roce 
1416 udělil král Václav IV. Tišnovu právo konání výročního trhu podle trhů brněnských.  

Hospodářský rozvoj městečka nejednou narušily válečné a přírodní katastrofy. V roce 1428 
vypálili městečko i klášter husité, z dalších válečných hrůz byla pro Tišnov nejtěžší třicetiletá 
válka, přítomnost francouzských vojsk či prusko-rakouská válka. Několikrát bylo město 
postiženo rozsáhlými požáry, z nichž největší byl v roce 1668. V souvislosti se zřízením 
regulovaného magistrátu byl Tišnov v roce 1788 povýšen na město. Do roku 1848 byl centrem 
správy tišnovského panství.  

Pro novou etapu hospodářského a společenského rozvoje měla velký význam zejména železnice, 
která město propojila v roce 1855 s Brnem a o dvacet let později s Havlíčkovým Brodem a 
Prahou. V roce 1895 byl Tišnov prohlášen za klimatické město, v roce 1899 bylo na úpatí lesa 
Klucanina postaveno léčebné sanatorium a Tišnov se stal vyhledávaným lázeňským střediskem a 
východiskem turistických cest. Od roku 1896 se stal Tišnov okresním městem. 

Po roce 1918 nastal v Tišnově čilý stavební ruch. Postupně vyrostly vilové čtvrti za sokolovnou a 
pod Klucaninou, v roce 1920 budovy gymnázia, v roce 1929 budova okresního soudu, v letech 
1932 až 1933 funkcionalistický objekt spořitelny dle návrhu Bohuslava Fuchse, vznikaly nové 
silnice a byl vybudován most přes řeku Svratku. Průmysl měl charakter malovýroby se 
zaměřením například na mlynářství, lihovarnictví, textilní výrobu nebo elektrické stroje. V létě 
1934 zavítal do Tišnova soubor Osvobozeného divadla s Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a 
Jaroslavem Ježkem. Místní odbor Klubu českých turistů otevřel v roce 1934 za účasti herce 
Vlasty Buriana na vrcholu Klucaniny rozhlednu, která však byla za okupace odstraněna. 

Hospodářský rozvoj Tišnova byl utlumen ve 30. letech, město bylo v této době značně zadluženo 
a nemělo prostředky na investice a další rozvoj. Nová etapa výstavby a celkového rozkvětu 
města začala až po druhé světové válce. V 50. letech byla dostavěna ZŠ Smíškova, následovala 
výstavba sídlišť u Humpolky a pod Klucaninou spojená s rozmachem těžby uranové rudy v okolí 
Dolní Rožínky a potřebou bydlení pro pracovníky v tomto průmyslu. V 70. a 80. letech pak 
vzniklo sídliště pod Květnicí a nová ZŠ na náměstí 28. října, byla vybudována nová sportovní 
hala, lyžařský vlek na Klínku, autoklub a síť škol a obchodů. 

K 1. 7. 1980 bylo k Tišnovu připojeno dalších 6 obcí (Hradčany, Štěpánovice, Lomnička aj.). Nové 
integrované město Tišnov mělo k témuž dni 12 022 obyvatel. V roce 1972 byla objevena na 
Květnici krápníková jeskyně, která byla pojmenovaná po tišnovském speleologovi Aloisi Královi. 
V roce 1990 došlo k osamostatnění většiny dříve připojených obcí a čtyři jiné menší obce se 
naopak rozhodly stát se místními částmi Tišnova. Jedná se o Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov. 

Od roku 2003 se město Tišnov stalo obcí s rozšířenou působností. V současnosti je Tišnov 
moderním, rozvíjejícím se městem, o jehož bohaté minulosti vypovídá množství světských i 
církevních staveb, pocházejících z různých historických období.  

 

                                                             
1 Podkapitola o historii města byla převzata z Místopisného průvodce po České republice 
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9951/tisnov/historie/ a z webových stránek města Tišnov. 
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A.1.2 OBYVATELSTVO 

Vývoj počtu obyvatel a pohyb obyvatel 

Město Tišnov mělo k 31. 12. 2017 celkem 9 214 obyvatel. V roce 1991 mělo město v jeho 
současném vymezení celkem 8 563 obyvatel. Počet obyvatel města Tišnov od roku 1991 až do 
roku 2002 pozvolna klesal nebo stagnoval, což bylo způsobeno zejména vyšším počtem 
vystěhovalých než přistěhovalých a v některých letech také vyšší počtem zemřelých než 
narozených. Počet obyvatel města Tišnov od roku 2003 roste, a to o něco rychlejším 
tempem než v Jihomoravském kraji či celé České republice, což je dáno jeho blízkou polohou u 
Brna a atraktivností pro bydlení.  

 
Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel Tišnova v období let 1991 až 2017 
Pramen: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

 

Největší místní částí je samotný Tišnov, kde v roce 2011 žila téměř veškerá populace města 
(97,3 %). Podíl obyvatel ostatních místní části je ve všech případech nižší než 1 % z celkového 
počtu obyvatel. Mezi roky 1991 a 2001 klesl počet obyvatel v Tišnově a Hájku u Tišnova, 
v ostatních místních částech počet obyvatel rostl. Mezi roky 2001 a 2011 došlo k nárůstu počtu 
obyvatel ve všech místních částech.  

Tab. 1: Vývoj počtu obyvatel místních částí Tišnova od roku 1991 

Místní část 
Počet obyvatel 

Index 
vývoje 
počtu 

obyvatel 
2011/1991 

Podíl obyvatel (%) 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Hajánky 53 58 69 130,2 0,6 0,7 0,8 

Hájek u Tišnova 41 27 49 119,5 0,5 0,3 0,6 

Jamné u Tišnova 58 77 79 136,2 0,7 0,9 0,9 

Pejškov u Tišnova 21 24 40 190,5 0,2 0,3 0,5 

Tišnov (část 
Tišnov) 8 390 8 118 8 543 101,8 98,0 97,8 97,3 

Tišnov (obec) 8 563 8 304 8 780 102,5 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001, 2011, ČSÚ 
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Demografická situace je z obecného hlediska ovlivňována dvěma základními faktory, a to 
přirozeným pohybem a migrací obyvatelstva. V případě přirozeného pohybu hraje zásadní roli 
sledování porodnosti a úmrtnosti ve vztahu k času. Migrace, tedy přistěhování a vystěhování 
obyvatel, představuje nejvýznamnější formu prostorové mobility obyvatelstva, neboť jejím 
důsledkem je trvalá změna bydliště.  

Ve všech sledovaných letech byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel s výjimkou let 2001, 
2002 a 2009, kdy došlo k úbytku vlivem migrace (více obyvatel se vystěhovalo, než 
přistěhovalo). V roce 2002 byl úbytek obyvatel způsoben rovněž záporným přirozeným 
přírůstkem (více obyvatel zemřelo, než se narodilo), který byl zaznamenán také v následujícím 
roce 2003 a v roce 2006. Naopak největší celkový přírůstek byl zaznamenán v roce 2007, a to 
vlivem přirozeného přírůstku i vlivem migrace. Migrační přírůstek dosáhl hodnot nad 100 
obyvatel také v letech 2012 a 2015, což vedlo k relativně vysokému celkovému přírůstku. 

 
Obr. 3: Hrubá míra přirozeného přírůstku a migračního přírůstku pro město Tišnov 
v období let 2001 až 2017 
Pramen: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

Od roku 2003 je vývoj počtu obyvatel města pozitivní, a to zejména díky migraci. Převažující 
počet přistěhovalých nad vystěhovalými se ve městě Tišnov vyskytuje od roku 2003 po 
současnost s výjimkou roku 2009. Největšího maxima v počtu přistěhovalých bylo dosaženo 
v roce 2007 (351 přistěhovalých osob). Nad hodnotu 300 přistěhovalých obyvatel se město 
dostalo také v letech 2012, 2015 a 2016. Více narozených osob než zemřelých lze zaznamenat od 
roku 2004 s výjimkou roku 2006, kdy drobně převážil počet zemřelých. Maximální počet 
narozených (157 osob) i zemřelých (117 osob) byl zaznamenán v roce 2017. 

 
Obr. 4: Bilance obyvatel ve městě Tišnov v období 2001–2017 
Pramen: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 
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V období od roku 2001 je ve městě Tišnov zaznamenán poměrně vysoký růst počtu obyvatel. Při 
srovnání s okolními vybranými městy obdobné velikosti rostl počet obyvatel více než v Tišnově 
pouze v Kuřimi, Rosicích a Slavkově u Brna. Hrubá míra celkového přírůstku (tj. přírůstek 
přepočtený na 1 000 obyvatel) je od roku 2001 většinou výrazně vyšší v Tišnově než za celou ČR 
a Jihomoravský kraj. Nejhorší hodnoty celkové hrubé míry přírůstku vykazovala ve sledovaném 
období města Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Boskovice. 

 
Obr. 5: Srovnání vývoje počtu obyvatel ve městě Tišnov a v dalších vybraných městech, 
JMK a ČR v období let 2001 až 2017 (v %) 
Pramen: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

 

Struktura obyvatel 

Z hlediska dynamiky změn lze mezi nejvýznamnější aktuální změny struktury obyvatelstva 
v demograficky vyspělých státech zahrnout stárnutí obyvatelstva a růst vzdělanosti. 
Obyvatelstvo města Tišnov se podobně jako obyvatelstvo většiny území ČR vyznačuje převahou 
počtu žen nad počtem mužů. Index maskulinity (počet mužů na 100 žen) dosáhl na konci roku 
2017 hodnoty 88,8, v ostatních porovnávaných jednotkách (viz tabulka níže) je hodnota výrazně 
vyšší, nejvíce pak ve města Bystřice nad Pernštejnem (98,1). 

Tab. 2: Srovnání struktury obyvatel ve městě Tišnov a v dalších vybraných městech, JMK a 
ČR k 31. 12. 2017 

Území Muži Ženy Celkem Mužů (%) Mužů na 100 žen 

Boskovice 5 530 6 105 11 635 47,5 90,6 

Bystřice nad Pern. 4 018 4 094 8 112 49,5 98,1 

Ivančice 4 759 4 938 9 697 49,1 96,4 

Kuřim 5 390 5 591 10 981 49,1 96,4 

Rosice 3 014 3 130 6 144 49,1 96,3 
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Území Muži Ženy Celkem Mužů (%) Mužů na 100 žen 

Velké Meziříčí 5 648 5 888 11 536 49,0 95,9 

Tišnov 4 334 4 880 9 214 47,0 88,8 

Jihomoravský kraj 629 550 664 963 1 294 513 48,6 94,7 

Česká republika 5 219 791 5 390 264 10 610 055 49,2 96,8 

Pramen: Veřejná databáze, ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

K významným faktorům podmiňujícím celkový sociálně ekonomický vývoj města patří změny 
složení obyvatelstva podle věku. Věková struktura obyvatel města Tišnov ke konci roku 2017 
čítala 19,0 % obyvatel v předproduktivním věku (0 až 14 let), 60,9 % obyvatel v produktivním 
věku (15 až 64 let) a 20,1 % obyvatel v poproduktivním věku (65 let a více). 

 
Obr. 6: Srovnání věkové struktury obyvatel ve městě Tišnov a v dalších vybraných 
městech, JMK a ČR k 31. 12. 2017 
Pramen: Veřejná databáze, ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

 

Poměr zastoupení obyvatel v předproduktivním a poproduktivním věku se v posledních dvou 
dekádách ve městě Tišnov, ale obecně i v celé České republice či Jihomoravském kraji, výrazně 
proměnil, a to zejména kvůli nižší porodnosti a rychlému prodlužování naděje na dožití. Ještě 
v roce 2003 převažovala ve městě Tišnov dětská složka obyvatel nad seniorskou, od roku 2004 
je tomu každoročně naopak – seniorská složka převažuje nad dětskou. Aktuální hodnota 
indexu stáří dosahuje hodnoty 105,8, čili na 100 dětí připadá 105,8 seniorů. Průměrný věk 
dosahuje 41,1 let.  

Obdobný trend stárnutí populace jako v Tišnově lze sledovat ve městech Boskovice, Slavkov 
u Brna a Ivančice. V Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí rovněž převažuje 
poprodukční složka obyvatel, ale až později (od roku 2008 a 2010). Značně opačný trend, čili 
mládnutí populace, lze vidět ve městě Kuřim, kde index stáří nepřesáhl za sledované období (od 
roku 2001) hranici 100. Až na drobné výjimky zažívají omlazení také Rosice. 
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Obr. 7: Vývoj indexu stáří ve městě Tišnov a v dalších vybraných městech, JMK a ČR za 

období let 2001 až 2017 
Pramen: Veřejná databáze, ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

Z věkové struktury města Tišnov vyplývá vysoké zastoupení obyvatel ve věku 35 až 44 let 
(tzv. Husákovy děti), které v posledních dvou dekádách rodily děti, jež jsou nyní ve věku do 
14 let. V Tišnově je vysoké zastoupení věkových kategorií od 60 do 75 let, což vyžaduje vyšší 
nároky na zajištění zdravotních a sociálních služeb. Počet obyvatel v dětské složce je relativně 
vysoký, což klade nároky na kapacity škol.  

 
Obr. 8: Věková pyramida města ve městě Tišnov k 20. 6. 2018 
Pramen: město Tišnov, zpracování GaREP 
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obyvatel města Tišnov se mezi roky 2001 a 2011 významně zlepšila, což však není jen 
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snížil o 5,8 procentních bodů z hodnoty 21,6 % na 15,8 %, na druhé straně podíl osob 
s maturitou se zvýšil z 28,2 % na 35,7 % a podíl osob s vysokoškolským vzděláním z 12,2 % na 
15,4 %. Ještě v roce 2001 byly největší skupinou osob starších 15 let obyvatelé se středním 
vzděláním bez maturity. Při posledním sčítání lidu však touto skupinou již byly osoby se 
středním vzděláním s maturitou. Obdobný posun ve zlepšení vzdělanostní struktury lze vidět i 
na úrovni územně příslušného kraje a republiky, nicméně v těchto případech zůstávají 
nejpočetnější skupinou obyvatel středoškoláci bez maturity. 

Tab. 3. Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve městě Tišnov, JMK a ČR v letech 2001 
a 2011 

Území Rok 
Podíl osob (%) 

ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ 

Tišnov 
2001 21,6 35,1 28,2 12,2 

2011 15,8 30,2 35,7 15,4 

Jihomoravský kraj 
2001 23,3 37,0 24,6 13,7 

2011 18,0 32,3 30,9 14,7 

Česká republika 
2001 23,3 42,0 23,5 7,2 

2011 18,1 33,0 31,2 12,5 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011, ČSÚ, zpracování GaREP 

 

Bydlení ve městě 

Podle Sčítání lidu, domů a bytů mělo v roce 2011 město Tišnov 1 381 domů, z nichž se téměř 
většina nacházela v místní části Tišnov. Podíly ostatních místních částí jsou téměř zanedbatelné, 
dohromady tvoří cca 9,5 % domů v Tišnově. Od roku 1991 se zvýšil počet domů ve všech 
místních částech; zejména v Hájku (téměř o třetinu), Pejškově (o čtvrtinu) či v části Jamné a 
samotné části Tišnov (v obou částech o zhruba sedminu). Nárůst počtu domů v jednotlivých 
částech Tišnova koresponduje s nárůstem počtu obyvatel v jednotlivých částech, kde početně 
nejvíce vzrostla část Pejškov (o zhruba dvojnásobek) a Jamné (o třetinu). 

Tab. 4: Vývoj počtu domů v místních částech Tišnova od roku 1991 

Místní část 
Počet domů 

Vývoj počtu 

domů 

2011/1991 

(%) 

Podíl domů (%) 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Hajánky 36 39 38 105,6 3,0 3,2 2,8 

Hájek u Tišnova 16 19 21 131,3 1,3 1,6 1,5 

Jamné u Tišnova 33 36 38 115,2 2,7 3,0 2,8 

Pejškov u Tišnova 26 28 33 126,9 2,2 2,3 2,4 

Tišnov (část Tišnov) 1 094 1 084 1 251 114,4 90,8 89,9 90,6 

Tišnov 1 205 1 206 1 381 114,6 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001, 2011, ČSÚ, zpracování GaREP 

V roce 2011 se v Tišnově nacházelo 4 007 bytů. Necelých 10 % bytů ve městě bylo klasifikováno 
jako neobydlené byty, jednalo se především o byty sloužící k rekreaci, nezpůsobilé k bydlení a 
byty v rámci přestavby domu. Tento podíl byl téměř totožný s podílem porovnávaného města 
Kuřim a výrazně menší než v případě Boskovic, Velkého Meziříčí či průměru ČR. 

Počet obyvatel města Tišnov připadající na 1 obydlený byt činil v roce 2011 průměrně 2,41 osob, 
jednalo se o podobnou hodnotu jako v případě dalších vybraných měst (viz tabulka níže). Pro 
městské (urbanizované) prostředí je typické, že na jeden byt připadá méně obyvatel než ve 
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venkovském (rurálním) prostředí. To odráží i počet obydlených bytů na 1 000 obyvatel. Města 
jednak disponují větším bytovým fondem a jednak se v nich častěji vyskytují méně četné 
domácnosti (mladí lidé, senioři atd.). 

Tab. 5: Základní charakteristika domovního a bytového fondu ve městě Tišnov a v dalších 
vybraných městech, JMK a ČR k 26. 3. 2011 

 Území 
Počet 
domů 

celkem 

Počet 
bytů 

celkem 

Podíl 
neobydlených 

bytů (%) 

Počet 
obyvatel 

na 
1 obydlený 

byt 

Počet 
obydlených 

bytů na 
1 000 

obyvatel 

Tišnov 1 381 4 007 9,0 2,41 415 

Boskovice 2 253 5 062 12,3 2,59 386 
Bystřice nad P. 1 465 3 662 11,3 2,55 392 

Ivančice 2 362 4 063 11,8 2,64 378 

Kuřim 1 707 4 734 9,0 2,68 373 

Rosice 1 266 2 467 10,3 2,59 386 

Slavkov u Brna 1 363 2 606 11,4 2,69 372 
Velké Meziříčí 2 384 4 914 12,1 2,70 370 

Jihomoravský kraj 259 567 503 489 11,9 2,62 381 

Česká republika 2 158 119 4 756 572 13,7 2,54 393 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, zpracování GaREP 

V případě členění domovního fondu podle období výstavby domu lze konstatovat, že nejvíce 
domů v Tišnově pochází z meziválečného období let 1920 až 1945, následuje období 1971 až 
1990 a období 2001 až 2011, charakteristické novou výstavbou ve spojitosti s fenoménem 
suburbanizace. V případě srovnání Tišnova s vybraných městy (viz tabulka níže) lze v Tišnově 
identifikovat starší domovní fond, kdy nejčetnější kategorii tvoří prvorepublikové období, 
zatímco u ostatních měst s výjimkou města Kuřim je na prvním místě období 1971 až 1980. 
Město Kuřim má nejčetnější kategorii 2001 až 2011 čili disponuje výrazně mladším domovním 
fondem. 

Tab. 6: Domy podle období výstavby domů ve městě Tišnov a v dalších vybraných 
městech, JMK a ČR k 26. 3. 2011 

  
Podíl domů (%) postavených v určitém období na všech domech 

do 
1919 

1920–
1945 

1946–
1960 

1961–
1970 

1971–
1980 

1981–
1990 

1991–
2000 

2001–
2011 

Tišnov 9,0 20,9 7,3 12,2 19,0 7,5 7,8 16,3 

Boskovice 9,1 10,7 7,5 13,3 22,0 12,4 11,9 13,2 

Bystřice nad P. 6,4 10,8 9,1 15,4 19,3 13,4 14,7 10,9 

Ivančice 11,1 14,8 8,5 12,6 18,0 11,8 11,1 12,0 

Kuřim 3,7 14,2 14,9 6,0 9,9 7,8 10,4 33,0 

Rosice 8,3 15,6 7,1 8,2 18,7 12,8 12,9 16,4 

Slavkov u Brna 7,7 15,1 7,6 9,7 17,9 15,1 14,0 13,1 

Velké Meziříčí 6,7 11,6 8,1 12,3 20,4 16,8 12,6 11,6 
Jihomoravský kraj 10,0 36,8 16,3 13,0 11,6 12,4 

Česká republika 13,9 18,2 8,8 10,6 8,8 10,6 16,2 12,9 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, zpracování GaREP 

Přibližně dvě třetiny obydlených bytů v Tišnově se nacházejí v bytových domech (2 353 bytů) 
a necelá jedna třetina pak v rodinných domech (1 160 bytů). Zbylých 3,6 % připadají na ostatní 
budovy (132 bytů). V komparaci s ostatními městy se jedná o mírně vyšší podíl bytů v bytových 
domech a ostatních budovách a naopak mírně nižší podíl bytů v rodinných domech. V Ivančicích, 
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Rosicích a Slavkově u Brna převažují byty v rodinných domech vzhledem k venkovskému 
prostředí, na úrovni celé ČR a v ostatních vybraných městech pak zase byty v bytových domech 
vlivem populačně velkých měst. 

Tab. 7: Obydlené byty podle druhu domu a právního důvodu užívání ve městě Tišnov a 
v dalších vybraných městech, JMK a ČR k 26. 3. 2011 

  

Podíl bytů (%) 
podle druhu domu 

Podíl bytů (%) 
podle právního důvodu k užívání 
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Tišnov 31,8 64,6 3,6 25,8 36,4 22,7 5,5 9,6 

Boskovice 41,5 56,9 1,6 34,5 21,8 18,5 14,8 10,5 

Bystřice nad P. 37,4 61,8 0,8 30,6 2,5 56,9 1,3 8,7 

Ivančice 59,6 39,5 0,9 49,4 24,7 10,5 2,6 12,8 

Kuřim 35,7 63,7 0,6 30,0 31,4 17,0 13,2 8,4 

Rosice 50,6 46,2 3,2 43,0 24,6 19,8 3,7 8,9 

Slavkov u Brna 51,1 48,1 0,8 42,4 10,2 18,0 19,4 10,0 

Velké Meziříčí 46,6 52,0 1,4 38,5 25,4 20,0 5,0 11,1 

Jihomoravský kraj 50,5 48,2 1,2 42,7 16,8 21,7 7,5 4,0 

Česká republika 43,7 55,0 1,3 35,8 20,1 22,4 9,4 12,3 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, zpracování GaREP 

Z hlediska právního důvodu k užívání bytu převažují v Tišnově byty v osobním vlastnictví 
(36,4 %; tj. 1 327 bytů), následované byty ve vlastním domě (25,8 %, tj. 940 bytů). U ostatních 
srovnávaných měst (viz tabulka výše) lze vidět jednoznačně převažující kategorii bytů ve 
vlastním domě s výjimkou města Bystřice nad Pernštejnem, kde s 56,9 % (tj. 1 848 bytů) 
převládají byty nájemní. Tento fakt poukazuje na vyšší životní (ekonomickou) úroveň obyvatel 
Tišnova (i ostatních uvedených měst), jelikož si ve větší míře (na rozdíl od obyvatel města 
Bystřice nad Pernštejnem) mohli dovolit byty koupit a převést si je tak do osobního vlastnictví. 

V polovině roku 2018 mělo město Tišnov ve svém vlastnictví 500 bytů, z toho je 165 bytů 
neurčených k prodeji, 38 bytů určených k prodeji, 92 bytů na ulici Dlouhá (s podílem 51 %) a 
205 bytů v rámci Domu s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb Tišnov, p. o.  

Privatizace bytového fondu proběhla ve městě Tišnově ve třech vlnách, a to v roce 1997, 1999 a 
2011. V roce 2013 a 2014 byl prodej bytů zastaven, v roce 2015 došlo k prodeji jednoho bytu. 
Město nemá tzv. startovací byty. V závěrech Bytové koncepce města Tišnova 2017–2027 je 
konstatováno, že město Tišnov potřebuje více menších bytů určených pro cílovou skupinu 
nájemníků se sníženými příjmy. Zatím se ve městě nachází 8 takovýchto bytů, ty jsou postaveny 
z dotace a 20 let se v nich musí dodržovat pravidla – nájemní smlouva na 2 roky, každé dva roky 
dokládat příjem celé domácnosti (musí být plněna kritéria – u jedince příjem 0,8 průměrné 
měsíční mzdy a u vícečetné domácnosti 1,6 průměrné měsíční mzdy), výše nájmu je u bytů pro 
nájemníky se sníženými příjmy dotací limitována. Je velký podíl bytů určených pro seniory. 

Poptávka po bytech města převyšuje dlouhodobě nabídku. Podrobnosti o bytovém fondu a 
konkrétní problémy jsou uvedeny ve zmíněné bytové koncepci. 
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Obr. 9: Počet dokončených bytů v období ve městě Tišnově a v dalších vybraných městech 
ČR v období let 2002 až 2017 
Pramen: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady, ČSÚ, zpracování GaREP 

Během období 2002 až 2017 bylo v Tišnově postaveno 799 bytů, z nichž nejvíce (133 bytů) bylo 
postaveno v roce 2005. Naopak nejméně bytů (pouze 12) bylo postaveno v roce 2012. Ve 
srovnání s ostatními městy výrazně vybočuje město Kuřim, které dosáhlo globálního maxima 
v roce 2007 (242 bytů) a lokálního v roce 2004 (170 bytů), dále město Slavkov u Brna 
s maximem v roce 2012 (302 bytů) a město Ivančice s maximem v témže roce (237 bytů). 
Celkově nejméně bytů se za celé sledované období dokončilo v Bystřici nad Pernštejnem. Vývoj 
v oblasti bytové výstavby lze hodnotit také na základě ukazatele intenzity bytové výstavby, který 
vyjadřuje počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu. Uvedený ukazatel 
potvrzuje dominantní pozici Slavkova u Brna, která je způsobená výrazným nárůstem počtu 
dokončených bytů v roce 2012. 

Tab. 8: Intenzita bytové výstavby ve městě Tišnov a v dalších vybraných městech, JMK a 
ČR v letech 2002 až 2017 

  
Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu 

2002–2005 2006–2009 2010–2013 2014–2017 2002–2017 

Tišnov 7,8 8,1 3,4 4,1 5,8 

Boskovice 1,1 5,0 3,0 2,8 3,0 

Bystřice nad P. 0,9 1,2 1,2 1,3 1,1 

Ivančice 1,8 3,7 7,7 2,4 3,9 
Kuřim 12,6 11,1 2,2 2,4 6,8 

Rosice 3,2 4,8 4,5 4,9 4,4 

Slavkov u Brna 5,5 4,9 17,5 4,5 8,1 

Velké Meziříčí 0,7 1,2 4,1 2,1 2,0 

Jihomoravský kraj 3,2 4,3 3,3 3,1 3,5 
Česká republika 2,9 3,6 2,8 2,5 3,0 

Pramen: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady, ČSÚ, zpracování GaREP 
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Nabídka bytové výstavby jak co do kvalitativních standardů, tak co do velikostní struktury bytů 
koreluje s celkovým vývojem v sociální a ekonomické oblasti. Přetrvává poptávka po bytech, 
protože v souladu s celoevropskými trendy roste počet domácností jednotlivců, případně 
neúplných domácností. V Tišnově byla v období let 2014 až 2016 průměrná kupní cena 
rodinného domu 3 553 Kč/m2 a průměrná kupní cena bytu 23 966 Kč/m2. V obou případech se 
jednalo o částky vyšší, než činila průměrná cena u všech sledovaných i než činil průměr za 
Jihomoravský kraj a ČR. To znamená, že se jedná o atraktivní oblast k bydlení (městský prostor 
v zázemí metropolitního města Brna s dobrou dostupností do centra města, v zázemí též hezká 
příroda). Stavební pozemky se prodávaly za 1 113 Kč/m2, tedy přibližně za jeden a půl krát vyšší 
částku oproti průměru ČR. 

Tab. 9: Průměrná kupní cena nemovitostí v okrese Brno-venkov, Jihomoravském kraji a 
České republice v období let 2014 až 2016 

  Území 
Celkový 
průměr 

Podle velikosti obce (počet obyvatel) 

do  2 000 10 000 50 000 

1 999 až 9 999 až 49 999 a více 

Rodinné 
domy 

(v Kč/m3) 

okres Brno-venkov 3 291 2 932 3 553 5 407 x 

Jihomoravský kraj 2 573 2 134 2 496 2 572 5 274 

Česká republika 2 482 2 009 2 235 2 579 3 770 

Byty okres Brno-venkov 24 161 19 929 23 966 27 498 x 

(v Kč/m2) Jihomoravský kraj 26 825 12 050 19 699 17 621 34 260 

  Česká republika 19 750 10 411 12 881 14 815 23 833 

Stavební 
pozemky 
(v Kč/m2) 

okres Brno-venkov * 719 1 113 2 063 x 

Jihomoravský kraj * * * * * 

Česká republika 817 * * * * 
Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2014 až 2016, ČSÚ, zpracování GaREP 
x = v okrese Brno-venkov není obec s 50 tis. a více obyvateli; * = údaj není k dispozici 

Podle dat Exekutorské komory ČR z roku 2017 byl v Tišnově počet osob starších 15 let 7 466. 
Počet osob v exekuci činil 438, z nichž podíl osob ve věku 18 až 29 let činil 10 % a podíl seniorů 
(65+) činil 8 %. Celkový podíl osob v exekuci činil 5,87 %. Evidováno bylo celkem 2 435 exekucí. 
Největší podíl (39 %) tvořila kategorie osob s třemi až devíti exekucemi, následovaná podílem 
osob s jednou exekucí (31 %). 

Tab. 10: Charakteristika exekucí ve městě Tišnov a v dalších vybraných městech ČR v roce 
2017 

  
Podíl obyvatel nad 

15 let v exekuci (%) 
Průměrný počet 

exekucí na 1 osobu 
Průměrná jistina 
na 1 osobu (Kč) 

Tišnov 5,87 5,6 218 420 

Boskovice 7,75 5,4 404 340 

Bystřice nad P. 8,39 6,4 310 577 

Ivančice 6,94 5,5 310 888 

Kuřim 5,97 5,6 240 595 

Rosice 6,12 5,2 359 014 

Slavkov u Brna 6,12 5,1 611 721 

Velké Meziříčí 4,92 5,2 401 593 

Jihomoravský kraj 7,94 5,9 301 708 

Česká republika 9,77 * 277 000 
Pramen: Mapa exekucí, Exekutorská komora ČR, 2017 (http://mapaexekuci.cz/).  
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Podíl obyvatel nad 15 let věku v exekuci je v Tišnově o necelý jeden procentní bod vyšší oproti 
městu Velké Meziříčí, které má ze všech vybraných měst tento podíl nejnižší (4,92 %). Naopak 
podíl obyvatel nad 15 let v exekuci je o dva a půl procentního bodu nižší oproti městu Bystřice 
nad Pernštejnem, které dosahuje z vybraných měst nejvyšších hodnot (8,39 %). Vyšší hodnoty 
dosahuje také průměr za celou ČR a to o téměř čtyři procentní body. Průměrný počet exekucí na 
jednu osobu je srovnatelný s ostatními městy, naopak hodnota průměrné jistiny na jednu 
exekuci je v Tišnově o přibližně polovinu menší než v ostatních městech s výjimkou Kuřimi a 
průměru za celou ČR, kdy je hodnota též nižší, nicméně rozdíl není tak markantní. 

 
Obr. 10: Podíl osob starších 15 let v exekuci v Tišnově a okolí v roce 2017 
Pramen: Mapa exekucí, Exekutorská komora ČR, 2017 (http://mapaexekuci.cz/).  

 

Sociálně vyloučené lokality 

Za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu je v rámci výzkumu 
„Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“ (GAC, 2015) považována lokalita, kde dochází ke 
koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách (indikováno počtem 
příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor 
(indikováno vnější identifikací). V  Tišnově je podle Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR2 
evidována jedna sociálně vyloučená lokalita. Jde o dva domy v ulici Na Mlékárně s celkem cca 
150 obyvateli. Situace je zde stabilizovaná. Město má zpracovanou studií na řešení zdejšího 
bydlení. 

V ulici Na Mlékárně se nachází celkem 29 bytových jednotek, přičemž 10 jednotek je situováno 
na přední budově č. p. 255 a dalších 19 jednotek na zadní budově č. p. 795. Bytový dům č. p. 255 
čeká na rozhodnutí o přidělení dotace na celkovou revitalizaci, v bytovém domě č. p. 795 byla 
vyměněna nová okna, zateplen štít a dokončena rekonstrukce komínů (na rok 2019 je plánována 
rekonstrukce společných prostor). 

 

                                                             
2 https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2679.html?page=1 
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Spolková činnost 

Spolky a sdružení představují nositele místní kultury a společenského života. Z dále uvedeného 
přehledu lze soudit, že spolky mají vliv vzdělávací, výchovný i kulturní. Z tradičního charakteru 
jejich činnosti vyplývá, že ve svém prostředí vytvářejí, rozvíjejí a upevňují vazby k městu, 
k regionu, k problémům životního prostředí v místě i širším okolí. Sportovní spolky pak rozvíjejí 
pohybové dovednosti dětí, mládeže i dospělých. Mezi hlavní spolky v současné době působící 
v Tišnově patří3: 

Kulturní a společenské organizace: 

 Čas pro sebe z.s. – občanské sdružení, jehož cílem je všestranná podpora rozvoje 
zdravého životního stylu. 

 Česká speleologická společnost, základní organizace 6 - 07 Tišnovský kras – posláním je 
objevovat, zkoumat, dokumentovat, studovat a chránit jeskyně a ostatní krasové jevy. 

 Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace Tišnov – spolek, jehož cílem je 
zabezpečovat plemenitbu zvířat, zvyšování úrovně stávajících druhů a plemen, 
zlepšování užitkových vlastností, vylepšování exteriéru a provádění kontrol. 

 deTOX, z.s. – spolek z roku 2012 sdružuje osoby se společnými zájmy o kulturu a umění, 
podporuje zájmové umělecké aktivity, organizuje kulturní a umělecké akce amatérských 
i profesionálních tvůrců v oblasti hudby, divadla, filmu či výtvarného umění. 

 Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání – spolek vznikl v roce 2014, má přes 20 členů a 
jeho hlavní náplní je fungovat jako podpůrná platforma pro činnost Základní školy 
ZaHRAda, a to zejména dobrovolnickou prací a fundraisingem (pořádá besedy, 
přednášky, semináře, benefiční představení, promítání filmů atd.). 

 HOJNOST z.s. – spolek, který vznikl v roce 2017 a zaměřuje se na péči a ochranu životního 
prostředí, usiluje o rozvoj šetrného obhospodařování půdy a tradičního a ekologického 
zpracování zemědělských produktů, hlavním tématem jsou potraviny. 

 Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. – v Tišnově byl založen již v roce 1935, 
má 6 oddílů. Skauting se věnuje rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím 
her, zážitků, aktivit a dalších činností. 

 Klub Čas Tišnov – jedná se o sociální službu Oblastní charity Tišnov - nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, jehož posláním je poskytnout mladým v Tišnově ve věku od 
11 do 26 let, kteří se ocitli v konfliktní společenské situaci, zažívají obtížnou životní 
událost nebo omezující životní podmínky, odbornou pomoc, podporu a zázemí, přispět k 
jejich osobnímu rozvoji a pomáhat jim při hledání místa ve společnosti. 

 Klub přátel fotografie Tišnov o.s. – kořeny fotoklubu sahají do roku 1973, sdružuje 
zájemce o fotografování na Tišnovsku a pořádá výstavy. 

 Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek – spolek z roku 1994 podporuje ZŠ Tišnov, nám. 28. 
října v oblasti výchovy a vzdělávání žáků včetně spolupráce mezi rodiči a učiteli. 

 Klub přátel výtvarného umění v Tišnově – činnost klubu sahá až do konce 70. let 20. 
století, podílí se na rozvoji kultury v Tišnově (zejména v oblasti výtvarného umění). 

 Radioklub Tišnov, spolek – vznikl v roce 1994 a jeho účelem je uspokojování zájmů jeho 
členů v oblasti radioamatérské činnosti a sportu, vzdělávací a kulturní činnosti.  

 Rodinné centrum Studánka, z.s. – spolek, který se zaměřuje na pořádání různých kroužků 
pro rodiny s dětmi ve věku 0 – 6 let, samotné dospělé a nastávající rodiče. Poskytuje jim 
zázemí, kde se mohou setkávat, připravujeme přednášky, besedy a kurzy. Nabízí také 
předškolní přípravu, psychologické poradenství, předporodní přípravu, poporodní péči, 
logopedii a péči o děti. Založen byl v roce 2004. 

 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. – spolek, který vznikl v roce 1991 a svou 
prací a činností chce přispět k rozvoji Gymnázia Tišnov. 

                                                             
3 https://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Sdruzeni-a-spolky/Kulturni-a-spolecenske/kraj-
jihomoravsky/brno-venkov/5843-tisnov 
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 Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova – podporuje ZŠ Tišnov, Smíškova v oblasti 
výchovy a vzdělávání žáků včetně spolupráce mezi rodiči a učiteli. 

 Sdružení Tišnet – je neziskové občanské sdružení na území města Tišnov a obce 
Předklášteří, které se snaží podporovat využívání internetu a informačních a 
komunikačních technologií. V 31. 10. 2017 mělo sdružení 88 členů a cca 200 uživatelů. 

 Společnost Anny Pammrové, z.s. – spolek, jehož základem činnosti je vlastivědná činnost, 
literární setkání a besedy, často organizované ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum 
v Tišnově nebo Památníkem Jiřího Mahena v Brně. 

 SPOLEK CONTINUUM VITAE – spolek, jehož cílem je navázání přervaného lidského vývoje 
válečnými konflikty, politicky násilnými přeměnami a sociálními experimenty v regionu 
Tišnovska. Za tímto účelem pořádá naučné akce a přednášky pro širokou veřejnost, 
vycházky po okolních geograficky, přírodopisně, historicky a folklorně zajímavých 
zvláštnostech kraje. Stojí za realizací projektu Cesta hrdelního práva. 

 Spolek přátel Josefa Jambora, z. s. – spolek se věnuje všestranné péči o naplnění 
uměleckého odkazu akademického malíře Josefa Jambora. 

 Spolek psychologických služeb – zapsaný spolek, který vznikl v roce 2013, aktivity spolku 
se zaměřují především na školskou primární prevenci rizikového chování (výchovná, 
sociální, zdravotní a další rizika pro konkrétního člověka a/nebo společnost), spolek 
působí formou programů primární prevence, preventivních aktivit, osvětou a 
psychologickými službami. 

 Spolek VINOHRAD – spolek vznikl v roce 2011 a jeho účelem je naplňování společného 
zájmu, kterým je především udržení tradic, rozvoj kulturních a společenských vztahů 
v místních částech Tišnova. 

 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov – účelem svazu je pomáhat diabetikům v jejich 
začlenění do společenského života včetně osvěty. 

 Svaz tělesně postižených ČR, z.s., místní organizace Tišnovsko – účelem svazu je pomáhat 
tělesně postiženým v jejich začlenění do společenského života včetně osvěty. 

 Tigal, z.s. – spolek, jehož snahou je vytvořit organizační a umělecké podmínky s cílem 
navázat na kulturní tradice města Tišnova a tišnovského regionu, a to v oblasti hudební, 
osvětové a vzdělávací, registrován byl v roce 2010 ještě jako občanské sdružení. 

 Tišnovský komorní orchestr – spolek, který tvoří neprofesionální smyčcové těleso, 
složené z hudebníků z Brna, Tišnova a okolí. 

 Tišnovský vozíčkář, o.s. – nezisková organizace, která vznikla v roce 2007 a sdružuje 
nejen vozíčkáře a imobilní občany, ale i všechny ty, kteří jsou ochotni pomoci. 

 VICTORIUS SHS spolek – spolek, který vznikl v roce 1997, popularizuje historické 
události, šíří osvětu a znalosti historie názornou formou (např. veřejnými vystoupeními). 

 Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. – spolek, jehož posláním je zachovat či obnovit kulturní a 
přírodní dědictví Tišnovska, rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a 
přilehlého regionu a podporovat co nejširší účast místních obyvatel ve správních 
řízeních, byl vytvořen v roce 2003. 

 "Základní článek hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO" – nezisková organizace, 
která se zaměřuje na práci s dětmi v rozmezí od 2. do 9. třídy. Činnost oddílu je založená 
na pravidelných týdenních schůzkách a jednou měsíčně víkendové výpravy, vrcholem 
celého roku je tří týdenní tábor. Oddíl má okolo 70 členů. 

Sportovní organizace: 

 1. FC KVĚTNICE Tišnov z.s. – futsalový klub založený v roce 1995, v sezóně 2017/2018 je 
účastníkem nižší krajské soutěže Jihomoravská I. třída.  

 Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s. – fotbalový klub založený již roku 1912, domácí 
zápasy odehrává na stadionu na Ostrovci s kapacitou 1 500 diváků. 

 Atletický klub AK Tišnov, z. s. – cílem je přilákat ke sportu (atletice) ještě více dětí, 
mládeže a dospělých, spolek byl registrován v roce 2002 ještě jako občanské sdružení. 
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 Auto Klub Tišnov z.s. – autoklub, který pořádá přehlídky historických vozů, srazy i další 
kulturní a společenské akce. Organizuje motoristické podniky či závody.  

 Házená Tišnov, z.s. – sportovní klub házenkářů. 
 Klub českých turistů Tišnov – počátky KČT v Tišnově sahají na přelom 19. a 20. století, 

v roce 2013 měl 37 členů, mezi nimi aktivní značkaře či pořadatele pochodů. 
 Kynologický klub Tišnov – je základní organizací Moravskoslezského kynologického svazu 

a zajišťuje všestranné sportovní vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i 
mládeže. 

 Sdružení sportovních klubů Tišnov – sdružují oddíly karate, šachů, tance a lukostřelby. 
 Sokolská župa Pernštejnská – členskou základnu tvoří k 1. 1. 2017 Tělocvičné jednoty 

Sokola Čebín, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drásov, Jilmoví, Kuřim, Lipůvka, 
Lomnice, Lomnička, Moravské Knínice, Předklášteří, Přibyslavice, Rohozec a Tišnov. 
Župa pořádá kulturní, společenské a sportovní akce.  

 Spolek Oddyssea Tišnov – cílem spolku je propagace lukostřelby a vybudování veřejné 
lukostřelnice. 

 Sportovně střelecký klub Tišnov, z.s. (a Klub vojáků v záloze AMETYST Tišnov) – spolek, 
který provozuje střelnici v části Trnec. 

 Sportovní klub Basketbal Tišnov – basketbalový klub, který vede družstva mužů, žen, 
starších dorostenek, kadetek a mladších žákyní. Pro nejmenší děti organizují 
basketbalovou přípravku. Účastní se basketbalových soutěží a turnajů. 

 Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. – tenisový klub, který se věnuje rozvoji tenisu v Tišnově 
(zejména s důrazem na děti a mládež). Počátky klubu sahají až do 20. let 20. století, 
provozuje tenisové kurty a nafukovací halu Na Ostrovci. 

 Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s. – klub, který provozuje stolní tenis (ping-pong) v hale 
Základní školy Smíškova v Tišnově. 

 Tělocvičná jednota Sokol Tišnov – vznik sokolství v Tišnově se datuje do roku 1892. 
V roce 1990 se základem Sokola Tišnov stal oddíl sokolské všestrannosti a jógy, později 
vznikly další oddíly (např. karate, pobyt v přírodě, oddíl koloběhu, šachu). 

 Tišnov Paladins – florbalový klub pro děti a dospělé, který pořádá řadu florbalových soutěží. 
 Volejbalový klub Tišnov, z.s. – volejbalový klub, jeho tým hraje krajský přebor I. třídy od 

sezóny 2004/2005. Jak mistrovská utkání, tak i tréninky se odehrávají v hale SSK, která 
splňuje ta nejpřísnější možná kritéria. Jako jeden z mála týmů v soutěži trénují hráči VK 
Tišnov třikrát týdně. 

Církevní organizace: 

 Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově, z.s. – spolek s dlouhou 
historií obnovený po sametové revoluci, působí v oblasti vzdělávání, kultury a obecně 
společenského života. 

 Oblastní charita Tišnov – je organizační složkou Diecézní charity Brno. Vznikla 1. 1. 2007 
a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství. Posláním charity je nabídnout 
pomocnou ruku, podporu a porozumění všem lidem v nepříznivé sociální situaci, nouzi a 
problémech, na které nestačí vlastními silami. 

 Římskokatolická farnost Tišnov – hlavní činností je pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. 
 Sbor Církve adventistů sedmého dne Tišnov – místní společenství, které se schází 

k bohoslužbám a studiu Bible. 

Informace o vzdělávacích, zdravotních, sociálních, kulturních a sportovních zařízeních 
a institucích ve městě obsahují jsou dále uvedeny v kapitole A.1.6 Občanská vybavenost. 
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A.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ 

Ekonomika a trh práce 

V Tišnově bylo na konci roku 2017 evidováno 1 052 podniků se zjištěnou aktivitou. Tento 
počet v posledních letech mírně narůstá (v roce 2014 bylo zaznamenáno 966 podniků, v roce 
2015 pak 1 001 podniků a v roce 2016 již 1 020 podniků). Zhruba 70 % podniků se zjištěnou 
aktivitou působilo v sektoru služeb, dalších 25 % v průmyslu a stavebnictví a zbývajících 5 % 
v zemědělství, lesnictví a rybolovu. 

Co se týká právní formy podniků se zjištěnou aktivitou, tak jasně dominovaly fyzické osoby nad 
právnickými osobami v poměru 77,5 % ku 22,5 %. V rámci fyzických osob se  jednalo především 
o živnostníky (podnikající dle živnostenského zákona) – 678 osob (tj. 66,5 %), ale též 
o zemědělské podnikatele – 21 osob (tj. 2,1 %). V případě právnických osob tvořily většinu 
obchodní společnosti – 178 společností (tj. 17,5 %), z nichž 11 subjektů byly akciové společnosti.  

Tab. 11: Charakteristika ekonomických subjektů v Tišnově k 31. 12. 2017, resp. 31. 12. 
2016 

 
Počet Podíl (%) 

Podniky se zjištěnou aktivitou (2017) 1 052 100,0 

   zemědělství, lesnictví, rybolov 49 4,7 

   průmysl a stavebnictví 260 24,7 

   služby 743 70,6 

Podniky se zjištěnou aktivitou (2016) 1 020 100,0 

   fyzické osoby 791 77,5 

      dle živnostenského zákona 678 66,5 
      zemědělští podnikatelé 21 2,1 
   právnické osoby 229 22,5 
       obchodní společnosti 178 17,5 
       družstva 4 0,4 

Pramen: Veřejná databáze (Organizační statistika), ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

Lokální trh práce ve městě Tišnov výrazně ovlivňuje jeho poloha vzhledem k Brnu. Tišnov totiž 
leží jen 20 km severozápadně od Brna, cesta osobním automobilem trvá zhruba 30 minut a cesta 
veřejnou dopravou (tj. vlakem) necelých 40 minut. Mnozí obyvatelé Tišnova tak dojíždí za prací 
do Brna a mnohé ekonomické subjekty pak využívají své polohy v zázemí města Brna. 

Tab. 12: Zaměstnaní obyvatelé podle odvětví ekonomické činnosti ve městě Tišnov a 
v dalších vybraných městech, JMK a ČR k 26. 3. 2011 

Území 
Zaměstnaní dle sektorů NH* Podíly dle sektorů NH (%)* 

I. II. III. I. II. III. 
Boskovice 76 1 826 2 738 1,6 39,4 59,0 

Bystřice nad P. 130 1 446 1 484 4,2 47,3 48,5 

Ivančice 51 1 352 2 109 1,5 38,5 60,1 

Kuřim 43 1 714 3 110 0,9 35,2 63,9 

Rosice 33 820 1 493 1,4 35,0 63,6 
Slavkov u Brna 37 1 004 1 545 1,4 38,8 59,7 

Velké Meziříčí 152 2 168 2 529 3,1 44,7 52,2 

Tišnov 54 1 267 2 097 1,6 37,1 61,4 

Jihomoravský kraj 14 502 163 313 282 769 3,1 35,5 61,4 

Česká republika 124 284 1 474 878 2 470 565 3,1 36,2 60,7 
Pozn.: * NH = národní hospodářství, I. sektor = zemědělství, lesnictví a rybolov, II. sektor = průmysl a 
stavebnictví, III. sektor = služby 
Pramen: SLDB 2011, ČSÚ, 2013, zpracování GaREP 
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Necelé dvě třetiny obyvatel Tišnova (61,4 %) pracovaly dle výsledků sčítání lidu v roce 2011 ve 
službách. Tato hodnota je totožná s průměrem za Jihomoravský kraj a mírně vyšší oproti 
celorepublikovému průměru. Vysoké hodnoty zaměstnaných ve službách jsou 
charakteristické pro populačně větší města či sídla v zázemí populačně větších měst. To 
potvrzuje i skutečnost, že mezi srovnávanými městy dosáhly vysokých hodnot také Kuřim, 
Rosice a Ivančice. Naopak nízké hodnoty byly evidovány u Bystřice nad Pernštejnem a Velkého 
Meziříčí, jelikož jsou již dále od Brna a hůře dopravně dostupné. 

Jestliže byl podíl zaměstnaných ve službách vysoký, je logické, že podíly zaměstnaných ve 
výrobních sektorech byly nízké, a to jak v průmyslu a stavebnictví (37,1 %), tak v zemědělství, 
lesnictví a rybolovu (1,6 %). Výsledky jsou také ovlivněny tím, že přímo v Tišnově se žádní velcí 
průmysloví a zemědělští zaměstnavatelé nenacházejí (jedinou výjimkou je potravinářská 
společnost Steinhauser). 

Tab. 13: Obsazená pracovní místa a míra podnikatelské aktivity ve městě Tišnov a 
v dalších vybraných městech, JMK a ČR v letech 2016/2017 

Území 
Počet 

obyvatel 
k 1. 1. 2017 

Počet OPM 
k 1. 12. 
2016* 

Poměr 
OPM/počet 

obyvatel 

Podnikatelé 
(fyzické osoby) 
k 31. 12. 2017 

Míra 
podnikatelské 
aktivity (%) * 

Boskovice 11 639 9 325 80,1 1 990 26,9 

Bystřice nad P. 8 202 3 393 41,4 1 391 25,9 

Ivančice 9 678 3 311 34,2 1 750 28,0 

Kuřim 11 026 8 367 75,9 1 923 27,3 

Rosice 6 053 2 080 34,4 1 194 30,1 

Slavkov u Brna 6 597 4 003 60,7 1 238 29,0 

Velké Meziříčí 11 593 7 961 68,7 2 214 29,1 

Tišnov 9 169 3 706 40,4 1 540 27,4 

Jihomoravský kraj / / / 22 7054 29,6 

Česká republika / / / 2 069 372 30,0 
Pozn.: * OPM = obsazená pracovní místa v obci (zahrnuta vyjížďka a dojížďka do zaměstnání), míra 
podnikatelské aktivity = podíl počtu podnikatelů (fyzických osob) ku trvale žijícímu obyvatelstvu ve věku 
15 až 64 let 
Pramen: Veřejná databáze (Obyvatelstvo + Organizační statistika), ČSÚ, 2017 a 2018 + Vyhláška 
č. 276/2017 Sb., Ministerstvo financí ČR, 2018, zpracování GaREP 

Na přelomu let 2016 a 2017 žilo v Tišnově 9,2 tis. obyvatel a zároveň bylo evidováno 3,7 tis. 
obsazených pracovních míst, přičemž pracovní místa byla obsazena jak místními obyvateli, tak 
dojíždějícími. Poměr pracovních míst a počtu obyvatel činil 40,4. Jedná se o relativně nízkou 
hodnotu (nižší podíl ze srovnávaných měst už vykazují jen Rosice a Ivančice). To znamená, že 
město Tišnov není příliš výrazným pracovním centrem a významná část jeho obyvatelstva za 
prací vyjíždí do jiných měst a obcí. 

Ke konci roku 2017 bylo v Tišnově evidováno 1 540 podnikatelů, resp. fyzických osob 
(živnostníků, zemědělských podnikatelů atd.). Míra podnikatelské aktivity, tj. počet 
podnikatelů vztažený na počet obyvatel v produktivním věku, činila 27,4 %. Oproti jiným 
srovnávaným městům a průměru za JMK a ČR se jedná o mírně podprůměrnou až 
podprůměrnou hodnotu. Místní obyvatelé se tak ve větší míře nacházejí v zaměstnaneckém 
stavu a riziko založení a provozování vlastního podnikání v příliš velké míře nepodstupují. 
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Tab. 14: Směry vyjížďky a dojížďky do zaměstnání pro město Tišnov k 26. 3. 2011  

Vyjíždějící z Tišnova Dojíždějící do Tišnova 

Pořadí Směr Počet Pořadí Směr Počet 

1. Brno 777 1. Brno 131 

2. Kuřim 194 2. Předklášteří 65 

3. Drásov 81 3. Dolní Loučky 51 

4. Předklášteří 61 4. Lomnice 47 

5. Veverská Bítýška 32 5. Deblín 47 

6. Praha 19 6. Kuřim 43 

7. Čebín 19 7. Drásov 36 

8. Lomnice 14 8. Lomnička 30 

CELKEM / 1 402 CELKEM / 1 150 
Pramen: SLDB 2011, ČSÚ, 2013, zpracování GaREP 

V textu výše bylo již několikrát zmíněno, že lokální podobu trhu práce v Tišnově výrazně 
ovlivňuje vyjížďka a dojížďka do zaměstnání (zejména do Brna). Podle výsledků sčítání lidu 
2011 vyjíždělo z Tišnova za zaměstnáním celkem 1 402 obyvatel a naopak 1 150 osob za 
zaměstnáním do Tišnova dojíždělo. Je však třeba upozornit, že značná část obyvatel tuto otázku 
ve sčítání lidu 2011 nevyplnila. 

Nejsilnější vazba je patrná s městem Brnem, kam vyjíždělo za prací téměř 800 obyvatel, zatímco 
do Tišnova dojíždělo z Brna za prací zhruba 130 osob (přesto se jedná i o nejsilnější dojížďkový 
proud). Toto skutečnost umožnila atraktivita Brna z pohledku množství a různorodosti 
pracovních míst v Brně a již uvedené dobré dopravní spojení. Vyrovnané vyjížďkové/dojížďkové 
proudy má město Tišnov se sousední obcí Předklášteří, zhruba 60 osob. Významná vyjížďka 
z Tišnova směřuje dále do sídel s dominantními zaměstnavateli, a to Kuřim (Tyco Electronics 
Czech a TOS Kuřim – Os) a Drásov (SEM Drásov Siemens Electric Machines). Také z Kuřimi a 
Drásova dojíždějí lidé za prací do Tišnova, ale v menší míře. 

Přímo v Tišnově má sídlo zhruba 25 zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 20 osob. 
Někteří ze zaměstnavatelů však mají v Tišnově pouze sídlo a většina provozů je lokalizována 
v jiných městech a obcích. Z přehledu je patrné, že většina největších zaměstnavatelů náleží do 
nevýrobního sektoru služeb – doprava, zdravotnictví, veřejná správa, vzdělávání, sociální služby, 
kulturní činnosti a podobně. 

Tab. 15: Největší zaměstnavatelé se sídlem v Tišnově k 31. 12. 2017 

Pořadí Název 
Počet 

zaměstnanců 
Odvětví 

1. ČSAD Tišnov, spol. s r.o. 250 – 499 
autobusová a nákladní 

doprava 

2. Steinhauser, s.r.o. 200 – 249 masná výroba 

3. – 6. Nemocnice Tišnov, p.o. 100 – 199 zdravotnictví 

3. – 6. Město Tišnov 100 – 199 veřejná správa 

3. – 6. ZŠ Tišnov, nám. 28. října, p.o. 100 – 199 vzdělávání 

3. – 6. RAPO BRNO, s.r.o. 100 – 199 * 
velkoobchod 

potravinářským zbožím 

7. – 11. ZŠ Tišnov, Smíškova, p.o. 50 – 99  vzdělávání 

7. – 11. Gymnázium Tišnov, p.o. 50 – 99  vzdělávání 

7. – 11. GDP KORAL, s.r.o. 50 – 99  výroba plastových 
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Pořadí Název 
Počet 

zaměstnanců 
Odvětví 

polotovarů 

7. – 11. Bonita Group Service s.r.o. 50 – 99 * výrobce dětských hřišť 

7. – 11. bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. 50 – 99 * velkoobchod 

12. – 19. Kv.Řezáč, s.r.o. 25 – 49 výroba sportovních potřeb 

12. – 19. MOUKA TIŠNOV, s.r.o. 25 – 49 výroba popruhů, lan a stuh 

12. – 19. MFC - MORFICO s.r.o. 25 – 49 
stavební stěnové díly, 

suché směsi 

12. – 19. Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. 25 – 49 sociální služby 

12. – 19. SŠ a ZŠ Tišnov, p.o. 25 – 49 vzdělávání 

12. – 19. Městské kulturní středisko Tišnov 25 – 49 kulturní činnosti 

12. – 19. ZUŠ Tišnov, p.o. 25 – 49 vzdělávání 

12. – 19. Duo Moda, spol. s r. o. 25 – 49 pletené módní oblečení 

20. – 24. Guard - Mudroch, spol. s r.o. 20 – 24 zámkové systémy 

20. – 24. Tišnovská dřevovýroba s.r.o. 20 – 24 zpracování dřeva 

20. – 24. MŠ, Tišnov, U Humpolky, p.o. 20 – 24 vzdělávání 

20. – 24. MŠ Sluníčko, Tišnov, p.o. 20 – 24 vzdělávání 

20. – 24. Dětský domov Tišnov, p.o. 20 – 24 sociální služby 

Pozn.: * zaměstnavatel má sice sídlo v Tišnově, ale většina provozů se zaměstnanci se nachází mimo Tišnov 
Pramen: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ, 2018 + Online databáze firem, Bisnode / HBI, 2018, 
zpracování GaREP 

Největším zaměstnavatelem v Tišnově byla ke konci roku 2017 společnost ČSAD Tišnov, která 
evidovala 263 zaměstnanců. Historie podniku sahá do konce 40. let 20. století, ale samostatným 
státním podnikem se ČSAD Tišnov stalo až v roce 1991 (o tři roky později proběhla privatizace). 
Firma se zabývá autobusovou a nákladní dopravou, provozuje též cestovní kancelář. Druhým 
největším zaměstnavatelem v Tišnově je rodinná společnost Steinhauser, která vykázala 236 
zaměstnaných osob. Masná výroba této společnosti na Tišnovsku má počátky ve 30. letech 20. 
století. Hranici 100 zaměstnanců překročily ještě 4 další ekonomické subjekty, a to Nemocnice 
Tišnov, Město Tišnov, ZŠ Tišnov, nám. 28. října a RAPO BRNO (poslední jmenovaný 
velkoobchod potravinářským zbožím má v Tišnově pouze sídlo a prodejny v Brně, Kuřimi a 
Budišově). 
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Obr. 11: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (%) ve městě Tišnov a v dalších vybraných 
městech, JMK a ČR v letech 2014 až 2018*  
Pozn.: * údaje za roky 2014 až 2017 jsou k 31. 12., údaj za rok 2018 pak k 30. 6. 
Pramen: Integrovaný portál MPSV, Zaměstnanost, Statistiky nezaměstnanosti, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR, 2018, zpracování GaREP 

Nezaměstnanost, vyjádřená ukazatelem podíl nezaměstnaných osob (%), od roku 2014 
postupně klesá v Tišnově, ale též v dalších sledovaných městech, v JMK i ČR. V posledních pěti 
letech mělo město Tišnov vyšší nezaměstnanost, než činí průměr ČR, ale zároveň nižší 
nezaměstnanost, než činí průměr Jihomoravského kraje. Komparace s ostatními podobně 
populačně velkými městy však příznivá není. Dlouhodobě vykazuje vyšší nezaměstnanost jen 
město Bystřice nad Pernštejnem, které se potýká s dopady útlumu těžby uranové rudy. Podobně 
vysokou nezaměstnanost má město Boskovice, všechny ostatní města vykázala lepší hodnoty. 

Tab. 16: Charakteristika nezaměstnanosti ve městě Tišnov a v dalších vybraných městech, 
JMK a ČR k 31. 12. 2017 

Území 
Uchazeči o 

zaměstnání 
celkem 

Podíl 
nezaměstna-

ných osob 
(%) 

Podíl 
dlouhodobě 
nezaměstna-

ných (%) 

Volná 
pracovní 

místa 

Počet 
uchazečů na 

1 VPM * 

Boskovice 321 4,0 38,0 192 1,7 
Bystřice nad P. 368 6,6 46,7 17 21,6 

Ivančice 208 3,3 30,3 22 9,5 
Kuřim 230 3,2 42,2 298 0,8 
Rosice 96 2,4 22,9 103 0,9 

Slavkov u Brna 110 2,4 20,0 149 0,7 
Velké Meziříčí 303 3,9 27,4 143 2,1 

Tišnov 230 4,1 39,1 137 1,7 
Jihomoravský kraj 37 290 4,6 35,8 16 829 2,2 

Česká republika 280 620 3,8 33,7 216 633 1,3 
Pozn.: * VPM = volné pracovní místo 
Pramen: Integrovaný portál MPSV, Zaměstnanost, Statistiky nezaměstnanosti, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR, 2018 + GIS 0 – prostorová analýza, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2018, 
zpracování GaREP 
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Ke konci roku 2017 bylo evidováno v Tišnově 230 uchazečů o zaměstnání (tj. nezaměstnaní, 
kteří se registrovali na Úřadu práce ČR), což odpovídalo podílu nezaměstnaných osob ve výši 
4,1 %. Z dlouhodobého hlediska se jedná o poměrně nízkou hodnotu nezaměstnanosti, 
znepokojující je však skutečnost, že vyšší nezaměstnanost v sousedních podobně populačně 
velkých městech vykázala jen Bystřice nad Pernštejnem a míra nezaměstnanosti v Boskovicích je 
víceméně podobná. 

Necelých 40 % uchazečů o zaměstnání (tj. 90 osob) bylo v registru nezaměstnanosti déle než 12 
měsíců, jednalo se tak o dlouhodobě nezaměstnané. Také tato hodnota je poměrně vysoká – 
převyšuje nejen průměr JMK a ČR, ale též většiny srovnávaných měst (výjimku tvoří pouze 
Bystřice nad Pernštejnem a Kuřim). 

Pozitivní skutečností je, že Úřad práce ČR evidoval ke konci roku 2017 v Tišnově 137 volných 
pracovních míst (a to nejsou všechna volná pracovní místa, protože zaměstnavatelé nemají 
povinnost tuto skutečnost hlásit). Volná pracovní místa by teoreticky stačila pro 60 % 
evidovaných uchazečů o zaměstnání – jejich neobsazení je však důkazem toho, že struktura 
volných pracovních míst neodpovídá struktuře uchazečů o zaměstnání (dle oborů, potřebného 
vzdělání, nabízené mzdy atd.). Problémem může být též nevhodné zacílení sociální politiky. 

Počet uchazečů o zaměstnání, kteří v Tišnově připadají na jedno volné pracovní místo, tak činil 
1,7 osob. Tato hodnota je v čase velmi proměnlivá a její stav na konci roku 2017 lze hodnotit 
jako průměrný. 

 

Cestovní ruch 

Město Tišnov nepředstavuje samo o sobě výraznou atraktivitu (středisko) cestovního ruchu. 
Přezdívá se mu však „Brána Vysočiny“, a proto může hrát roli určité základny pro výlety do 
okolní přírody. Výraznou památkou je také cisterciácké opatství Porta coeli v sousedním 
Předklášteří s románsko-gotickou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie (jedná se o ženský 
konvent ze 13. století). Z dalších turistických cílů lze zmínit až 30 m vysoký železniční most 
v Dolních Loučkách (7 km), synagogu a židovský hřbitov v Lomnici (7 km), hrad Pernštejn (17 
km) či hrad Veveří a Brněnskou přehradu (17 km). 

Přímo na katastru města se nachází rozhledna Klucanina (400 m n. m.) na stejnojmenném 
kopci (415 m n. m.) – jedná se o zděnou rozhlednu z roku 2003, která je otevřena celoročně  a 
bez vstupného. Dalším symbolem Tišnova je severozápadně od města ležící dvojvrchol 
Květnice (470 m n. m.), který představuje stejnojmennou přírodní památku s několika 
jeskyněmi (Pod Křížem, Králova, U Splavu) a Květnickou propastí (hluboká 76,5 m). Bohaté a 
unikátní geologické podloží Květnice dalo vzniknout jedné z největších každoročních událostí 
v Tišnově, a sice mineralogické burze s nejdelší tradicí v ČR (první ročník se konal v roce 
1976). Burza představuje místo setkávání pro sběratele a milovníky kamenů a minerálů. 

V samotném městě Tišnov se nachází značné množství památek, které jsou zapsány na 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se například o radnici z roku 1905 ve stylu 
pozdního historicismu, která představuje dominantu města. Dále pak kašna a secesní budova 
bývalé Kontribučenské záložny (dnes Hotel Květnice) na náměstí Míru, novobarokní Mariánský 
sloup z roku 1863 na náměstí Komenského. Ze starších památek lze zmínit ještě pozdně gotický 
kostel sv. Václava s barokní a klasicistní úpravou (v jeho sousedství jsou dochovány úseky 
hradebních zdí) či měšťanské domy na ulicích Jungmannova, Dvořáčkova, Brněnská a náměstí 
Komenského (zejména barokní Müllerův dům – dnes muzeum – a zájezdní hostinec zvaný 
Peklo).  V místní části Pejškov se nachází historicky cenná rychta a boží muka. 

Tišnov ale nabízí také novější kulturní památky. Výrazná je funkcionalistická městská 
spořitelna z roku 1933 na náměstí Komenského, která byla postavena podle projektu architektů 
Jindřicha Kumpošta a Bohuslava Fuchse. Cenné jsou též secesní vily v ulici Riegrova z počátku 
20. století v duchu anglických venkovských domů, tzv. cottages – zejména vila Franke (původně 
Jappova vila) a Jarochova vila. Z kulturního a historického hlediska je nutné zmínit také 
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nemocnici, neboli sanatorium vodoléčby a fyzikální terapie MUDr. Františka Kuthana, které 
představuje soubor nemocničních budov postavených v první polovině 20. století zasazených do 
parkově upravené zahrady s kaplí Panny Marie Lurdské. 

Jako turistické lákadlo může sloužit i Cesta hrdelního práva se sedmi zastaveními smrtelných 
hříchů o délce 2,5 km, jež vede od radnice k základům bývalé šibenice pod vrcholem Klucanina. 
V Tišnově se také nacházejí tři úzké uličky, dnes vydlážděné a osvětlené – Jirchářská, 
Koželužská a Ševcovská, kdy Koželužská ulička měří v nejužším místě jen 77,5 cm (několik let 
tak byla zapsána v české knize rekordů jako nejužší ulička). 

Tab. 17: Vývoj počtu ubytovaných osob v hromadných ubytovacích zařízeních* v Tišnově 
v letech 2012 až 2017 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet hostů 4 041 4 067 5 039 4 482 4 769 6 091 

počet přenocování 8 414 8 524 9 764 11 611 10 108 11 556 

průměrný počet 
přenocování 2,1 2,1 1,9 2,6 2,1 1,9 

Pozn.: * hromadné ubytovací zařízení = zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky 
Pramen: Veřejná databáze (Cestovní ruch), ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 

Počet hostů, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních v Tišnově, v posledních 
letech narůstá – v roce 2012 se jednalo o 4,0 tis. osob, zatímco v roce 2017 to bylo již 6,1 tis. 
osob. S tím také narůstá počet přenocování, i když ne tak výrazně jako počet hostů. To vede 
k tomu, že se průměrný počet přenocování zásadně nemění a s výjimkou roku 2015 se pohybuje 
v intervalu 1,9 až 2,1 nocí. 

V Tišnově se nachází několik ubytovacích zařízení. Jedná se především o: 
 Penzion Červený Mlýn na stejnojmenné ulici na pravém břehu Svratky, kapacita 45 lůžek a 

7 přistýlek, součástí restaurace, 
 Penzion Tišnovská Rychta na ulici Mlýnská, kapacita kolem 20 lůžek, součástí restaurace, 
 Penzion Laskala na ulici Klášterská, kapacita do 20 lůžek vč. přistýlek, součástí kavárna, 
 Pension Pluto na ulici Mlýnská, 
 Pension Loria na ulici Brněnská, kapacita 10 lůžek, 
 Penzion AK Koral na ulici U Střelnice na pravém břehu Svratky, součástí sál pro 80 lidí. 

Tab. 18: Charakteristika hromadných ubytovacích zařízení* ve městě Tišnov a v dalších 
vybraných městech za rok 2017 

Území počet pokojů počet lůžek počet hostů 
počet 

přenocování 

průměrný 
počet 

přenocování 

Boskovice 142 399 13 648 31 743 2,3 

Bystřice nad P. 119 339 5 610 17 701 3,2 

Ivančice 32 98 2 613 6 886 2,6 

Kuřim 65 141 7 205 12 178 1,7 

Rosice 75 192 6 127 11 609 1,9 

Slavkov u Brna 128 293 11 381 21 899 1,9 

Velké Meziříčí 151 376 14 412 24 378 1,7 

Tišnov 77 170 6 091 11 556 1,9 

Pozn.: * hromadné ubytovací zařízení = zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky 
Pramen: Veřejná databáze (Cestovní ruch), ČSÚ, 2018, zpracování GaREP 
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V roce 2017 bylo evidováno v Tišnově v hromadných ubytovacích zařízeních 77 pokojů a v nich 
170 lůžek. Tišnov má ve srovnání s ostatními sledovanými městy průměrné až mírně 
podprůměrné ubytovací kapacity, což je dáno jeho již zmiňovanou menší turistickou 
atraktivitou. V roce 2017 zaznamenal třetí nejnižší počet hostů a druhý nejnižší počet 
přenocování (vůbec nejméně vykázaly v obou případech Ivančice, v nich však lze předpokládat 
výraznou roli ubytování v soukromí a v malých penzionech). Průměrný počet přenocování patří 
v Tišnově také spíše k těm nižším. 

Turistům také slouží Turistické informační centrum Tišnov, které sídlí na náměstí Míru 
v budově Hotelu Květnice. Provozuje ho Městské kulturní středisko Tišnov. Návštěvnost 
informačního centra pozvolna stoupá: v roce 2015 se jednalo o 2 030 návštěvníků, v roce 2016 
pak o 2 770 návštěvníků a v roce 2017 již o 3 612 návštěvníků. 

 

A.1.4 DOPRAVA 

Pro zpracování kapitoly o dopravní infrastruktuře v Tišnově byla využita zejména data 
z koncepčních dokumentů, konkrétně z Územně analytických podkladů správního obvodu 
Tišnov (2016), Strategického plánu pro město Tišnov (2016), Územního plánu Tišnov (2016), 
Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Tišnov (2015), Strategické rozvojové 
koncepce regionu Tišnovsko (2007), Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnov (2016), a ze 
statistických zdrojů (Celostátní sčítání dopravy z roku 2010 a 2016) či z informačních zdrojů 
o systému a linkách veřejné dopravy. 

Silniční doprava 

Silniční doprava je rozhodujícím dopravním oborem, kterým jsou v Tišnově prováděny převážné 
objemy přepravních vztahů (hlavním dopravním prostředkem většiny obyvatel je automobil). 
Silniční automobilová doprava je realizována prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury 
místních a účelových komunikací. 

Územím celého správního obvodu ORP Tišnov neprochází silnice z nadřazené silniční sítě, chybí 
napojení na dálniční síť. Nevýhodou Tišnova z hlediska napojení na silniční infrastrukturu je 
jeho excentrická poloha vůči celostátním silničním komunikacím. Poloha z celorepublikového 
hlediska je však relativně dobrá, a to díky blízké dálnici D1, jejíž sjezdy jsou z Tišnova dostupné 
přibližně za 20 minut. Tišnovem procházejí tři silnice II. třídy:  

 II/377 (Tišnov – Černá Hora – Rájec-Jestřebí – Sloup – Drahany – Plumlov – Prostějov),  

 II/379 (Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov),  

 II/385 (I/43 – Kuřím – Tišnov – Dolní Rožínka – I/19), 

jejichž správcem je Krajská správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Podle informací 
od uvedené příspěvkové organizace kraje byl celkový stav povrchu vozovek a silnic (dle TP 87) 
v roce 2016 klasifikován jako nevyhovující v regionu Tišnovsko a havarijní v Tišnově na silnici 
II/379 v úseku Tišnov – Velká Bíteš a Tišnov – Drásov. Rekonstrukci vyžadují i další úseky, 
například III/3771 úsek Tišnov – Předklášteří. 
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Obr. 12: Stav povrchu vozovek silnic na Tišnovsku v roce 2016 
Pramen: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 2016, zpracování GaREP 

Výše zmíněná silnice II/379 má význam nejen pro město Tišnov ale i pro celý region Tišnovsko, 
neboť se jedná o strategické napojení regionu na jednu z nejdůležitějších silničních tepen ČR 
(dálnici D1) a na průmyslovou zónu ve Velké Bíteši. Přímé napojení na síť dálnic a rychlostních 
komunikací region výhledově získá po vybudování rychlostní komunikace R43. 

Spojení města Tišnova s okolními obcemi je možné prostřednictvím silnice III/3771 (spojení 
jádra Tišnova s Předklášteřím) a III/3773 (Tišnov – Lomnice – Bedřichov). Tišnov je propojen 
s místními částmi Jamné a Hájek pomocí silnice II/377 a s Pejškovem pomocí silnice III/38522 a 
III/38524, resp. II/379 a III/37912. Všechny jmenované tahy jsou ve vlastnictví Jihomoravského 
kraje a vyžadují celkovou rekonstrukci. 

 
Obr. 13: Silniční síť ve městě Tišnov v roce 2017 
Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017 
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Na hlavní městské komunikace jsou připojeny další místní a účelové komunikace, které 
dohromady zajišťují propojení městských částí, stejně tak dopravní obsluhu každého 
jednotlivého objektu či obhospodařovaných pozemků a ploch. Stávající systém lze považovat za 
stabilizovaný. Územní plán města Tišnov (2016) vymezuje nové rozvojové plochy a záměry. 
Komunikační dostupnost rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím vazeb na stávající 
síť anebo návrhem nových místních komunikací, které budou připojeny na stávající komunikace.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR zprostředkovává v pravidelných pětiletých intervalech celostátní 
sčítání dopravy na dálniční a silniční síti. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zatížení 
zjištěné na sčítacích stanovištích procházejících silničních tras v rámci výsledků posledního 
dostupného sčítání provedeného z roku 2016. Hodnoty zatížení jsou uvedeny v ročních 
průměrech denních intenzit (RPDI) v obou směrech, a to v členění dle druhu vozidel – těžkých, 
osobních, motocyklů a celková součtová hodnota počtu vozidel. 

Tab. 19: Roční průměry denních intenzit (vozidel/24 hod.) v obou směrech ve městě 
Tišnov v roce 2016 

Silnice 
Stano-
viště 

Místo, úsek 

Intenzity automobilové dopravy 

2016 2010 

TV* O* M* SV* SV* 

II/385 6-5681 x s 379 – vyús. 38521 do Tišnova 1 672 10 260 42 11 974 8 889 

II/385 6-3062 zaús. 3771 od Tišnova–x s 379 957 8 681 107 9 745 9 363 

II/385 6-3061 
zaús. 387 od Štěpánovic – zaús. 

3771 od Tišnova 
954 8 278 120 9 352 7 148 

II/379 6-1501 
zaús. 38521–Tišnov – k. z. (ulice 

Trnec) 
341 2 315 34 2 690 3 187 

II/379 6-1502 
vyús. 377–zaús. 38521 (ulice 

Brněnská-sídliště) 
672 4 526 35 5 233 6 038 

II/379 6-1504 x s 385=Tišnov z z.–vyús. 377 1 005 7 220 84 8 309 7 466 

II/379 6-1505 
vyús. z 379 – v Tišnově–vyús. 377 

(ulice Dvořákova) 
703 4 487 40 5230 4 634 

II/377 6-4124 
vyús. 3773–Tišnov k.z. (ulice 

Černohorská) 
344 2 682 29 3 055 2 376 

III/3773 6-7446 
vyús.z 377 v Tišnově–Tišnov k.z. 

(ulice Lomnická) 
380 2 350 14 2 744 2 520 

Pramen: Celostátní sčítání dopravy 2016 a 2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Pozn.: * TV = těžká motorová vozidla, O = osobní a dodávková vozidla, M = jednostopá motorová vozidla, 
SV = všechna motorová vozidla celkem 
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Obr. 14. Roční průměry denních intenzit (vozidel/24 hod.) v obou směrech ve 
městě Tišnov v roce 2016 
Pramen: Celostátní sčítání dopravy 2016, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Intenzita dopravy je vysoká zejména na silnici II/385, což je dáno skutečností, že tato 
komunikace zprostředkovává spojení města Tišnova i širšího spádového regionu s Brnem. Mezi 
lety 2010 a 2016 vzrostla doprava v tomto úseku o čtvrtinu. Nárůst dopravy byl zaznamenán i ve 
všech ostatních sledovaných úsecích s výjimkou úseku od zaústění 38521 do Tišnova a úseku od 
vyústění 377 do zaústění 38521, kde intenzita dopravy klesla. 

V roce 2016 bylo v Tišnově na 9 101 obyvatel celkem 4 901 motorových vozidel (3 491 osobních 
automobilů). Počty automobilů rostou stabilně a dlouhodobě nejen v Tišnově ale také v celé ČR, 
proto lze očekávat, že trend automobilizace a motorizace bude i nadále způsobovat vyšší 
intenzitu dopravy. 

Čerpací stanice pohonných hmot a servisní služby pro motoristy jsou situovány při trasách 
základního komunikačního skeletu města, a to v úseku II/379 a II/385: 
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Tab. 20: Seznam čerpacích stanic v Tišnově (2017) 

Název čerpací stanice Ulice Otevírací doba 

Soukromá čerpací stanice Tišnov Cáhlovská neuvedeno 

ČSAD Tišnov, spol. s.r.o. Červený mlýn 
PO–PÁ od 6:00h do 22:00h, 
SO–NE od 7:00h do 22:00h 

ČSAD Tišnov, spol. s.r.o. Cáhlovská 
PO–PÁ od 6:00h do 22:00h, 
SO–NE od 7:00h do 22:00h 

Čerpací Stanice LPG Autoplyn Za Mlýnem 
PO–PÁ od 6:30h do 19:00h, 

SO od 8:00h do 18:00h, 
NE od 10:00h do 18:00h 

Benzina Za Mlýnem nonstop 

Eurobit s.r.o. Hradčanská PO-NE od 5:00h do 22:00h 

Flaga Za Mlýnem 
PO-PÁ od 6:30h do 19:00h, 

SO od 8:00h do 18:00h, 
NE od 10:00h do 18:00h 

Pramen: www.firmy.cz 

 

Železniční doprava 

Železnice hraje významnou roli v dojížďce za prací, do škol a za službami. Město Tišnov je po 
železnici velmi dobře dostupné. Územím celého správního obvodu ORP Tišnov prochází 
dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 250 Brno – Havlíčkův Brod – Kolín – Praha, která 
má celostátní význam. Do stanice Tišnov ze severu zaúsťuje regionální jednokolejná železniční 
trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov, na které je trakce dieselová. 
Trať je začleněna do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Ze 
stanice Tišnov odbočuje vlečka do Čebína, která je využívaná pouze pro rozvodnu Čebín. Podle 
ÚAP (2016) se ve výhledových záměrech řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě. 

Vlakové spojení s Brnem obstarávají především linky S1 a S3. Osobní vlaky jezdí ve špičce 
každých 15 minut. V omezené míře jezdí i dálkové spoje (rychlíky), které jezdí zhruba 
v dvouhodinovém intervalu. Navzdory relativně malé vzdálenosti Tišnova od Brna je však jízdní 
doba dlouhá. Tato skutečnost je dána vysokou odchylkou dopravní cesty od přímé vzdálenosti, 
zejména závlekem přes Obřany. Cestující však mohou využít přestupní vazby na brněnskou 
MHD, které čas přepravy výrazně zkrátí. Výrazné zlepšení dostupnosti hlavního nádraží v Brně 
může přinést případná realizace plánovaného Severojižního kolejového diametru, tedy nového 
spojení mezi železniční stanicí Brno-Řečkovice a železniční stanicí Chrlice. Výrazně delší časové 
intervaly mají osobními vlaky ve směru Křižanov (vlaky jezdí v různých relacích ve špičce 
v hodinovém taktu). Dálkové rychlíkové spoje jezdí v relacích Brno – Havlíčkův Brod a Brno – 
Praha. Spojení s Nedvědicemi na železniční trati č. 251 zprostředkovává v hodinovém taktu linka 
S31 (v dvouhodinovém taktu zajíždí spoje již mimo IDS JMK až do Žďáru nad Sázavou). 

Tab. 21: Počet spojů železniční osobní dopravy ve vybraných směrem z Tišnova v roce 
2018 

Konkrétní trasa 
Pracovní 

den 
Sobota Neděle 

Tišnov – Brno hl. n. 46 28 27 

Tišnov – Praha hl. n. 28 19 20 

Tišnov – Žďár nad Sázavou 26 21 22 
Pramen: IDOS.cz, 2018, zpracování GaREP 
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Parkování 

Problematika parkování a odstavování vozidel je významnou, citlivou a sledovanou součástí 
městského organismu. V rámci této problematiky je třeba zajistit každodenní potřeby městského 
života a zvládnout nároky generované dalšími aktivitami města a turistickým ruchem. 
V souvislosti se strmým nárůstem stupně automobilizace v posledním období a rovněž 
s nárůstem počtu návštěvníků v období turistické sezóny či pravidelných výstav se problémy 
v oblasti parkování významně prohlubují. 

Město Tišnov se potýká s problémem nedostatku parkovacích míst. Za nejvíce problémové se 
jeví parkování ve špičkách pracovních dnů v centru města (na náměstí a v jeho nejbližším okolí). 
Město docílilo zvýšení počtu parkovacích míst v centru prostřednictvím zpoplatněného 
parkoviště (viz níže). Parkoviště jsou nově zřízeny i u nových průmyslových objektů a 
supermarketů, nicméně jsou určeny pouze pro zaměstnance a zákazníky. Nedostatečná je jejich 
kapacita v oblasti autobusového a vlakového nádraží.  

V územním plánu města Tišnov (2016) jsou navržené plochy pro parkování a garážování 
osobních vozidel ve stávající průmyslové zóně mezi železnicí a řekou Svratkou, v části Hájek 
(parkoviště a obratiště autobusů), v ulici Riegrova (rozšíření stávajícího parkoviště) a u letního 
kina. Parkoviště se nově nachází také v „přednádražním prostoru“ vedle Alberta. Územní plán 
navrhuje řadu úprav tak, aby se podařilo omezit dopravu v centru města. Již nyní jsou v zde i na 
sídlištích navrženy obytné ulice s omezením rychlosti na 20 nebo 30 km/h.  

Koncepce dopravní infrastruktury navržená za účelem zlepšení napojení města na nadřazenou 
dopravní síť a odstranění dopravních závad na silnicích procházejících městem zachovává 
podle územního plánu města (2016) stávající dopravní skelet a doplňuje jej o obslužné 
komunikace k nově navrženým plochám. Navrhované plochy pro parkování a odstavení vozidel 
řeší územní plán v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury a ploch 
veřejných prostranství (dle příslušných norem), případně v rámci dalších ploch s rozdílným 
způsobem využití, kde jsou plochy pro parkování a odstavení vozidel přípustné nebo podmíněně 
přípustné. Problém s nedostatkem parkovacích míst se tedy řeší, což lze považovat s ohledem na 
stupeň automobilizace, kumulace obyvatel, dojíždějí a návštěvníky za pozitivní.  

Podle Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnov (2016) je v Tišnově celkem 8 parkovišť typu 
K+R („kiss and ride“) a 6 typu P+R („park and ride“). Polovina z těchto parkovišť je situovaná do 
prostoru kolem železniční stanice. V uvedené koncepci je také podrobně zachycena vytíženost 
vybraných parkovišť, kde je rovněž uvedeno, že chybějící nabídka parkovacích míst saturuje 
parkováním na nelegálních plochách, a to na úkor nástupních ploch pro složky IZS, celkové 
dopravní prostupnosti i veřejné zeleně. To se týká zejména sídlišť. Největší nedostatek legálních 
parkovacích stání je podle rozpracované studie v oblastech: Sídliště Pod Klucaninou (zejm. 
Hornická, Jamborova, Horova, Halasova), Sídliště Pod Květnicí (zejm. Osvobození, Králova, 
Květnická, Dřínová), západní část historického jádra města (Jungmannova, Halouzkova), a oblast 
pily v Brněnské ulici. 

V Tišnově jsou od 1. 7. 2017 vymezená následující místa pro stání:  

 nám. Míru v parkovacích zálivech od křižovatky ul. Dvořáčkova a nám. Míru po budovu 
č. p. 120, 

 nám. Míru od budovy č. p. 346 po budovu č. p. 111, 
 nám. Komenského v parkovacích zálivech od budovy č. p. 124 po budovu č. p. 121. 

Na vymezených místech města je povoleno stání silničního motorového vozidla po uhrazení 
ceny, a to formou úhrady lístku parkovacího automatu nebo parkovací karty rezidenta či 
předplatitele. Ceny za parkování (první hodina 5 Kč, každá další hodina 10 Kč) se na 
vymezených místech města stanovují na dobu pondělí až pátek 07:00 – 17:00 hodin mimo dny 
státního svátku. V sobotu a neděli je zde parkování zdarma. Držitelé parkovacího průkazu ZTP a 
ZTP-P a řidiči označených vozidel (O7 - vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a 
O2 – vozidlo řízené osobou sluchově postiženou) jsou od placení za parkování vozidla 
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osvobozeni. Od placení stání jsou též osvobozeni řidiči zásobovacích vozidel po dobu, kdy 
prokazatelně provádějí aktivní zásobovací činnost (složení a naložení).  

 
Obr. 15: Mapa placeného stání v centru města Tišnov 
Pramen: www.tisnov.cz 

 

Hromadná doprava 

Veřejná hromadná doprava je na území regionu Tišnovsko zajišťována zejména spoji 
regionálních linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), a to jak 
autobusovými, tak i vlakovými spoji. Realizaci a provoz IDS JMK zajišťuje společnost KORDIS 
JMK, kterou vlastní z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno. Autobusové 
spoje zajišťuje nicméně ve většině případů společnost ČSAD Tišnov, která sídlí v Tišnově a 
provozuje veřejnou autobusovou dopravu na území celého správního obvodu.  

Hlavní dopravní přestupní uzel veřejné dopravy je v Tišnově u železničního nádraží, ve vazbě na 
autobusové nádraží. Hlavní obsluha veřejnou dopravou je zajišťována linkovými spoji 
autobusové dopravy příměstskými i dálkovými. Problémový je stav některých autobusových 
zastávek, který je považován za nevyhovující. 

 
Obr. 16: Plán regionálních linek IDS JMK k 1. 1. 2018 
Pramen: www.kordis.cz 

 
V Tišnově se sbíhá množství autobusových linek IDS JMK (2 meziregionální a 9 regionálních 
linek autobusů), jejichž četnost zachycuje následující tabulka.  
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Tab. 22: Počet spojů veřejné autobusové dopravy v Tišnově v roce 2018 

Linka Konkrétní trasa 
Pracovní 

den 
Sobota Neděle 

153 Tišnov, železniční stanice – Ivančice, nám. 30 16 18 

163 Tišnov, železniční stanice – Velká Bíteš. 1. BS 14 3 4 

311 Kuřim, Prefa – Tišnov, železniční stanice 20 8 8 
312 Kuřim, Prefa – Tišnov, železniční stanice 40 11 11 

330 Sentice, obecní úřad – Tišnov, Riegrova 10 0 0 

331 Tišnov, Pejškov – Tišnov, Riegrova 26 7 1 

332 Lomnice, škola – Tišnov, železniční stanice 15 4 4 

333 Tišnov, železniční stanice – Osiky, Točna 28 9 9 

334 Tišnov, železniční stanice – Borač 13 0 0 

335 Drahonín – Tišnov, sídliště 17 3 3 

336 Tišnov, železniční stanice – Vratislávka 18 7 7 

Celkem 231 68 65 
Pramen: IDOS.cz, 2018, zpracování GaREP 

Četnost spojů autobusové dopravy mezi jednotlivými místními částmi Tišnova zachycuje 
následující tabulka. 

Tab. 23: Počet spojů veřejné autobusové dopravy v mezi Tišnovem a místními částmi 
Tišnova, 2018 

Linka Konkrétní trasa 
Pracovní 

den 
Sobota Neděle 

332 Tišnov, železniční stanice – Tišnov, Jamné 13 4 4 

332 Tišnov, železniční stanice – Tišnov, Hájek, rozc. 1.4 13 4 4 

331 Tišnov, železniční stanice – Tišnov, Pejškov 10 3 4 
Celkem 36 11 12 

Pramen: IDOS.cz, 2018, zpracování GaREP 

 

Cyklistická a pěší doprava 

Cyklistická doprava má v území spíše rekreační charakter, potenciál cyklistické dopravy je 
částečně limitován členitostí reliéfu území. Územím správního obvodu ORP Tišnov prochází 
nadregionální dálková cyklotrasa č. 1 zvaná Pražská stezka, trasována po stávajících silnicích od 
Prahy přes Nedvědice – Doubravník – Lomnice – Lomnička – Tišnov, městem prochází přes 
náměstí Míru a po silně dopravně zatížené ulici Brněnské, dále přes Drásov do Brna a Vídně. 
Částečně vede v souběhu s místní cyklotrasou č. 5172 Tišnov – Drásov – Veverská Bítýška.  

Tišnovem prochází cyklostezka, která je vybudována podél silnice II/377 od odbočky ke 
hřbitovu ve směru na Železné, cyklostezka vedoucí od Trnce k železniční zastávce Hradčany a 
cyklostezka Subterra – koupaliště (vybudovaná ve druhé polovině roku 2018). Značené 
cyklistické trasy vedou převážně po silnicích III. třídy, málo zatížených silnicích II. třídy a 
účelových komunikacích. Město Tišnov vstoupilo v roce 2013 do Asociace měst pro cyklisty, 
čímž si klade za cíl realizovat opatření vedoucí ke zvýšení podílu cyklistické dopravy. Členství by 
mělo přispět k rozvoji bezpečné cyklodopravy a rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro 
cyklisty. Podle Strategie území správního obvodu ORP Tišnov (2015) patří mezi reálná řešení 
pro město Tišnov jízdní pruh pro cyklisty, který by představoval část pozemní komunikace 
určené pro jeden jízdní pruh cyklistů jedoucích za sebou. Pás pro cyklisty se nachází prozatím 
pouze v ulici Brněnská. Toto opatření by mohlo vést ke snížení rychlosti vozidel v daném úseku a 
zvýšení obezřetnosti řidičů. 
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Propojení cyklistické dopravy s veřejnou dopravou je umožněno prostřednictvím IDS JMK, který 
spravuje společnost KORDIS. Cyklisté mají možnost využít fungujícího systému umožňujícího 
přepravu jízdních kol, čehož využívají zejména obyvatelé Brna a jeho okolí směřující na 
Tišnovsko či Vysočinu (zejména během víkendu). České dráhy a.s. nabízí i další službu, a to 
úschovnu kola během přepravy, kdy cestující předá kolo pracovníkovi ČD, který kolo umístí do 
speciální části vlaku a v dohodnuté stanici kolo cestujícímu vydá. Přepravit jízdní kolo 
opakovaně umožňuje možnost kombinovaného dokladu. 

Podle „Studie cyklistických tras v Tišnově s vazbou na sousední mikroregiony“ jsou přes území 
Tišnova připravovány cykloturistické trasy. Důležité je především vybudování samostatné 
cyklostezky v souběhu se zatíženou ulicí Brněnskou a křížení silnice II/385 ve směru ke 
koupališti. 

V Tišnově je nejdůležitější pěší trasa vedena jako spojnice železniční stanice a autobusového 
nádraží s centrem města. Stávající samostatná pěší trasa vede od hostince Na Humpolce podél 
hřbitova ke kostelu. Územím prochází řada turistických značených tras a tematických naučných 
stezek. Příkladem může být naučná stezka kolem Tišnova, která vede přes Květnici, Lomničku, 
Šerkovice, Jamné, Hájek, Stanoviska, Klucaninu do Tišnova, dále stezka údolím Svratky od Vírské 
přehrady až k Brněnské přehradě nebo stezka údolím Loučky či údolím Besénku. Mezi značené 
pěší turistické trasy procházejících městem Tišnovem patří: 

 červená TZT Žďár nad Sázavou – Tišnov-žst. – Brno, 
 modrá TZT Veverská Bítýška – Klucanina – Tišnov-nám. – Lomnička, 
 modrá TZT Nad Nelepečí – Tišnov-žst., 
 zelená TZT Velká Bíteš – Tišnov-žst. – Květnice – Předklášteří (souběh s NS Květnice), 
 zelená TZT Tišnov-nám. – Hájek – Rašov, 
 žlutá TZT Příbram na Moravě – Deblín – Tišnov-nám. – Klucanina-rozhl., odb., 
 žlutá TZT Jamné-bus – Šerkovice. 

 

A.1.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Pro zpracování kapitoly o technické infrastruktuře byla využita zejména data z koncepčních 
dokumentů, konkrétně z Územně analytických podkladů správního obvodu Tišnov (2016), 
Strategického plánu pro město Tišnov (2016), Územního plánu Tišnov (2016), Územně 
analytických podkladů správního obvodu ORP Tišnov (2015), Strategické rozvojové koncepce 
regionu Tišnovsko (2007), Územně energetické koncepce města Tišnova z roku 2006 a její 
aktualizace z roku 2011 a Zprávy o naplňování energetické koncepce (2016). 

 

Vodovodní síť 

Podle informací z územního plánu města Tišnov (2016) je koncepce zásobování vodou v Tišnově 
stabilizována. Stávající systém zásobování pitnou vodou odebírá pitnou vodu jednak z místních 
zdrojů, jednak z Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV). Město je připojeno na skupinový 
vodovod a VOV je pouze jedním ze zdrojů pitné vody, není hlavním zdrojem. Hlavními zdroji 
skupinového vodovodu jsou prameniště Heroltice, Lomnička a Předklášteří. Zásobování Tišnova 
probíhá z vodojemů Květnice, Čimperek, Klucanina a Čepička. Vodojem Květnice je propojen 
s Vírským oblastním vodovodem. Skupinový vodovod Tišnov zásobuje dále místní část Jamné a 
je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.  Místní část Hajánky má vlastní systém 
zásobování vodou čili zdroj, vodojem i rozvodné řady (ÚPD Tišnov 2012). V části Jamné a 
Hajánky je systém stabilizovaný. Na druhou stranu, nevyhovující systém má místní část Hájek, 
kde územní plán navrhuje ponechání místních zdrojů pro zásobování pitnou vodou a část 
Pejškov, kde územní plán navrhuje napojení na „Skupinový vodovod Tišnov“. Obě tyto části 
(Hájek a Pejškov) tedy nemají, alespoň prozatím, vybudovaný veřejný vodovod. Provozovatelem 
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vodárenské soustavy na Tišnovsku je Vodárenská akciová společnost a.s. divize Brno-venkov. 
Město i okolní region disponuje zdroji pitné vody, pitná voda z veřejných vodovodů má 
vyhovující jakost (ÚAP SO ORP Tišnov 2016). 

 

Kanalizační síť 

Koncepce odkanalizování, respektive likvidace dešťových a odpadních vod, je stabilizována. 
Město Tišnov má jednotný systém kanalizace, pokrývající téměř celý městský intravilán. Zde 
není odkanalizována část města Za Červeným mlýnem a také ulice ve východní časti města 
(Cihlářská, Mahelova, Mrštíkova) kde je část kanalizace vyvedena do potoka Lubě (ÚP 
Tišnova, 2016). Tišnov je odkanalizován pomocí čističky odpadních vod (ČOV) na k. ú. Březina, 
která slouží dalším sedmi obcím. ČOV je situována na levém břehu Svratky v obci Březina a má 
kapacitu 18 000 ekvivalentních obyvatel. V rámci kanalizační sítě je provozováno několik 
odlehčovacích komor. V případě intenzivních srážek tedy může v důsledku odlehčení kanalizace 
dojít ke znečištění řeky Svratky splaškovými vodami. 

Podle územního plánu by měl zůstat stávající systém odkanalizování zachován. V místní části 
Jamné a Hájek je systém odkanalizování nevyhovující. Územní plán tento problém řeší pomocí 
systému odkanalizování napojením na vlastní ČOV, která je situována na k. ú. Železné (plocha 
pro tuto ČOV je vymezena v ÚP Železné), dokud nebude vybudována ČOV, bude odkanalizování 
splaškových vod řešeno žumpami případně domovními ČOV. V části Pejškov je systém 
vyhovující, proto bude i nadále zachován. V místních částech Pejškov, Jamné, Hájek i Hajánky 
tedy není, alespoň prozatím, vybudována splašková kanalizace. 

 

Zásobování elektrickou energií 

Na území ORP se nenachází klasické zdroje elektrické energie, a proto je celé území 
charakteristické importem elektrické energie z jiných regionů. Na území správního obvodu ORP 
Tišnov je vybudovaná transformovna Čebín (k. ú. Hradčany u Tišnova) 400/110/22 kV umístěná 
jihovýchodně od Tišnova a je napojena nadzemním vedením ZVN 400 kV. Dále je z rozvodny 
vyvedena řada nadzemních vedení VVN 110 kV rozvádějící elektrickou energii na dílčí rozvodny. 
Území ORP je zásobované systémem nadzemních vedení VN 22 kV, které distribuuje elektrickou 
energii na jednotlivé trafostanice. V zastavěném území Tišnova a částečně i na ostatních 
katastrálních územích je zrealizováno podzemní vedení VN 22 kV.  

Držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je 
firma E-ON Distribuce, a.s.. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie 
fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem 
odběratelům. Zásobování elektrickou energií Tišnova je v rámci řešeného území stabilizováno, je 
vyhovující a bude zachováno. Zásobování řešeného území elektrickou energií bude i nadále ze 
stávající rozvodny Čebín (ÚPD Tišnov, 2016). 

Celková spotřeba energie v domácnosti se výrazně liší zejména podle velikosti obytné plochy, 
přičemž globálně ji lze rozdělit na dvě skupiny: spotřeba energie v bytech – 60 až 90 GJ/rok, a 
spotřeba energie v rodinných domech – 90 až 120 GJ/rok. Z celkového množství spotřebované 
energie připadá cca 56 % na vytápění objektu, přibližně 21 % na ohřev vody a zbylá pětina na 
přípravu jídel, chlazení potravin, praní a žehlení, osvětlení a ostatní spotřebiče. Nejvíce energie 
je tedy potřeba na vytápění objektu, kde lze ročně ušetřit orientačně 6 – 12 GJ. Nezanedbatelná 
je i potencionální roční úspora při ohřevu vody 5 – 7 GJ, zatímco u ostatních spotřeb jsou i 
potencionální úspory relativně nízké, celkem 1,5 – 3 GJ za rok. (Zpráva o naplňování energetické 
koncepce, 2016) 

V minulém desetiletí bylo vybudováno v katastrálním území Tišnova množství 
decentralizovaných zdrojů elektrické energie, početně mají největší podíl fotovoltaické 
elektrárny (FVE), dále jsou zde instalovány kogenerační jednotky (KGJ) různých výkonů a dvě 
malé vodní elektrárny (MVE). Největší FVE byly budovány na poli v jihovýchodní části města 
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v okolí ulice U Lubě. Další velká FVE se nachází na poli vedle sportovního areálu na Ostrovci 
vedle tenisových kurtů. Velké množství menších FVE je instalováno na střechách převážně 
větších budov či průmyslových areálů. Všechny FVE jsou provozovány soukromými subjekty. 

Cena komodity elektřiny má od roku 2012 klesající tendenci. Cena postupně klesala z úrovně 
1 747 Kč/MWh v roce 2012 až na úroveň 1 495 Kč/MWh v roce 2017. Úroveň zaznamenaná 
v roce 2017 se drží již čtvrtým rokem na stejné výši. Město Tišnov má pro své odběry elektřiny 
stanovenou individuální cenu. Sjednaná individuální cena el. energie pro město Tišnov je 
výrazně nižší než ceníková. Cena elektřiny klesla z 1 320 Kč/MWh v roce 2013 na 890 Kč/MWh 
v roce 2017.  

 

Zásobování plynem 

Zásobování plynem je důležitou položkou v oblasti technické infrastruktury. Tišnov je zásobován 
VTL RS Lomnička (severní) a VTL RS Wagnerova. Oba plynovody jsou zakončeny ve VTL 
regulačních stanicích. Vlastní rozvodná síť města je provedena v páteřních rozvodech v systému 
středotlak, na který navazují odbočky z nízkotlakých plynovodů. Vzhledem ke stáří rozvodné sítě 
města lze konstatovat, že rozvody jsou po technické stránce i kapacitně vyhovující. Ve výhledu se 
uvažuje s budování dalších středotlakých rozvodů v závislosti na rozvoji města (ÚPD Tišnov 
2012). Rozšiřování STL rozvodu má návaznost na rozšiřování plochy pro bydlení v severní části 
města, kde vzniká nová obytná zástavba. STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území 
jsou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a v plochách pro dopravu. V současné době je 
preferováno připojování nových odběrů na STL rozvod, zejména pokud se jedná o nové obytné 
lokality nebo průmyslovou výrobu. S připojováním na NTL rozvod se uvažuje pouze v těch 
případech, kdy se jedná o dobudování stávajícího rozvodu nebo v případě, že STL rozvod není 
dostupný a NTL rozvod má potřebou kapacitu. Mezi nejvýznamnější investiční akce za období 
2012 – 2017 realizované distributorem patří rekonstrukce na katastrálním území Tišnov – 
Brněnská, kde celkové rozpočtové náklady činily 17 176 000 Kč, na území Tišnov – Ráboňova, 
kde činily náklady 500 000 Kč, a na území Tišnov – Wagnerova, kde činily celkové náklady na 
rekonstrukci 245 000 Kč.  

Na rok 2017 a 2018 byly naplánovány další tři rekonstrukce, a to v ulicích Brněnská, Riegrova a 
Černohorská. Na základě vyjádření distributora budou rekonstrukce stávajících NTL i STL 
prováděny kontinuálně v závislosti na hodnocení technického stavu sítě, diagnostice sítě, stáří a 
materiálovém provedení sítě. V oblasti zásobování zemním plynem platí zásada, že nově 
budované lokality budou připojeny STL rozvodem a NTL rozvody budou rozšiřovány pouze ve 
stávajících lokalitách. Místní části Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky plynofikovány nejsou. 

Tuhá paliva nejsou pro vytápění městských ani dalších objektů v Tišnově využívána. Jejich 
použití se omezuje především na individuální zdroje v rodinných domech, případně 
v komerčních a průmyslových prostorách. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % bytového fondu 
v Tišnově využívá pro vytápění zemní plyn (včetně bytů vytápěných z CZT), zbývá pouze 20% 
podíl na vytápění tuhými palivy, elektřinou a OZE a to především v městských oblastech, kde 
nejsou provedeny přípojky zemního plynu. Z obnovitelných tuhých paliv je využíváno především 
dřevo v lokálních topeništích, v poslední době se začínají prosazovat kotle na zpracované dřevní 
produkty (pelety, brikety atd.), které umožňují automatický provoz těchto zdrojů s minimálním 
nárokem na obsluhu. 

Cena komodity zemního plynu v letech 2012–2017 postupně klesala. Nejvyšší cena komodity 
zemního plynu byla v roce 2012, kdy se pohybovala na úrovni 1 112 Kč/MWh. V roce 2013 
klesla na úroveň 994 Kč/MWh, kde se držela až do roku 2015, kdy dále poklesla na úroveň 895 
Kč/MWh. Ceny zemního plynu uvedené v tomto grafu vycházejí z ceníkových cen Innogy (dříve 
RWE). Město Tišnov odebírá zemní plyn pouze ve sběrném dvoře, pro který má od srpna roku 
2014 stanovenou individuální cenu. Sjednaná individuální cena plynu (5 030 Kč/MWh) pro 
město Tišnov je výrazně nižší než ceníková. 
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Zásobování teplem4 

Zásobování teplem bytových domů ve městě Tišnově je řešeno soustavou Centrálního 
zásobování teplem (CZT) a systémem domovních kotelen. Dominantním provozovatelem 
tepelných zdrojů je společnost TEPLO T, s.r.o. Popis systému zásobování je zaměřen především 
na oblast CZT, to znamená na blokové zdroje tepla. Tyto zdroje včetně rozvodů tepla prošly 
v roce 2004 zásadní rekonstrukcí. Rozvod tepla z blokových kotelen tvoří tři vzájemně oddělené 
soustavy, které zásobují tepelnou energií tři sídlištní celky:  

 soustava napájená ze zdrojů K07 a K38, zásobující sídliště Pod Klucaninou  
 soustava napájená ze zdroje K08, zásobující sídliště U Humpolky  
 soustava napájená ze zdrojů K28 a K30, zásobující sídliště Pod Květnicí a Hony za Kukýrnou. 

Systém CZT v Tišnově byl budován hlavně v průběhu 60. a 70. let minulého století, kdy 
docházelo k extenzívnímu rozvoji. Tento rozvoj zapříčinil nárůst obyvatelstva v Tišnově, což se 
projevilo výstavbou sídlišť, jako jsou Pod Květnicí a Hony za Kukýrnou. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o hustou domovní zástavbu doplněnou o občanskou vybavenost, jevilo se vybudování 
systému CZT jako nejvhodnější a v té době nejmodernější zajištění vytápění. Pro sídliště byly 
budovány okrskové kotelny, které zásobovaly teplem určitou lokalitu nové výstavby. Postupným 
vývojem a plynofikací města byly některé okrskové kotelny zrušeny a nahrazeny výměníkovými 
stanicemi, které byly napojovány na rozvíjející se systém CZT. 

V současnosti je podstatná výroba tepla v Tišnově zajišťována třemi soustavami CZT s šesti 
blokovými kotelnami. Technologie na výrobu tepla je umístěna v městských objektech a je 
částečně vlastněna Městem Tišnov a částečně společnosti TEPLO T s.r.o., přičemž většinovým 
vlastníkem je TEPLO T s.r.o.. Menší díl tepelné energie je vyráběn v devíti domovních kotelnách. 
Stavební i technologická část uvedených domovních kotelen je v majetku Města Tišnov. 
Společnost TEPLO T s.r.o. v těchto kotelnách zajišťuje provoz formou servisní služby. 

Současně provozované soustavy CZT vykazuji všechny prvky moderní koncepce zásobování 
teplem. Soustavy jsou vybaveny tlakově nezávislými objektovými předávacími stanicemi 
s instalovanou ekvitermní regulací teploty topné vody a regulací ohřevu teplé užitkové vody. 
Rozvody tepla jsou provedeny z kvalitního předizolovaného potrubí vybaveného signalizací 
poruchy pro případ poškození tepelné izolace a vznik lokální netěsnosti. Hlavní zdroje tepla jsou 
vybaveny kotli s vysokou provozní účinnosti a kogeneračními jednotkami na kombinovanou 
výrobu tepla a el. energie. Tam, kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, a to zejména 
v městských exklávách jsou výhradními topnými médii tuhá paliva, elektrická energie a topné 
oleje. 

Cena tepla ve sledovaném období 2006 – 2016 kolísala, nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2014 
(necelých 700 Kč/Gj). Meziroční kolísání ceny bylo způsobeno především vývojem ceny zemního 
plynu v kombinaci se změnami v množství ročně odebíraného tepla v důsledku klimatických 
podmínek, celkový trend pak dále významně ovlivnil průběh zateplování objektů a výstavba 
nových bytových domů. Vývoj a výši ceny tepla meziročně ovlivňuje zejména cena zemního 
plynu a skutečný roční odběr tepla v závislosti na klimatických podmínkách roku. Vliv na cenu 
má pak rovněž vývoj výše odpisů z investic vynaložených v jednotlivých letech. Nárůst ceny 
tepla v roce 2014 byl vyvolán mírnou zimou a s tím souvisejícím poklesem objemu dodávky 
tepla v kombinaci s relativně vysokou cenou zemního plynu v tomto roce. Na druhé straně 
pokles jednotkové ceny tepla v roce 2015 (600Kč/Gj) a 2016 (500 Kč/Gj) je způsoben 
výraznějším poklesem průměrné teploty v zimním období a s tím související zvýšenou výrobou 
tepla, poklesající tendencí výše ročních odpisů a konečně i klesající cenou zemního plynu.  

V roce 2018 byl inovován smluvní vztah s provozovatelem CZT. Odběratelé (včetně města, které 
je největším odběratelem tepla) mají svobodu rozhodnutí, zda v CZT zůstat. Nová smlouva 

                                                             
4 Podkapitola převzata z aktualizované Územně energetické koncepce z roku 2011, dostupné na: 
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2017/aktualizace_enregeticke_koncepce_uek_mest
a_tisnov_2011_rev_4.pdf 
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zlepšuje pozice a role města (systém kontroly, pojistka meziročního vývoje základní složky ceny, 
kontrola investicí, systém sankcí, předkupní právo). Je zaváděna služba Energetický 
management, která bude optimalizovat investiční a provozní náklady města související s energií 
(elektrická energie, plyn, teplo a voda). Občané budou mít také možnost obrátit se na město o 
odbornou radu z oblasti energetiky. 

Situaci v oblasti technické infrastruktury v jednotlivých místních částech Tišnova lze shrnout do 
následujících bodů: 

 Skupinový vodovod Tišnov zásobuje Tišnov (spolu s Vírským oblastním vodovodem) a 
místní část Jamné; 

 Hajánky mají vlastní systém zásobování vodou čili zdroj, vodojem i rozvodné řady; 
 Hájek a Pejškov nemají vybudovaný veřejný vodovod; 
 Pejškov, Jamné, Hájek i Hajánky nemají vybudovanou splaškovou kanalizaci; 
 Jamné a Hájek nemá vyhovující systém odkanalizování (Pejškov má systém vyhovující); 
 Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky nejsou plynofikovány;  
 Pejškov, Jamné, Hájek i Hajánky výhradně topí tuhými palivy, elektrickou energií a 

topnými oleji. 

 

Nakládání s odpady 

Jednou z mnoha problematik, kterou v současné době řeší většina měst a obcí v samostatné 
působnosti, je odpadové hospodářství. Města a obce mají dle zákona o odpadech povinnost 
zajistit svoz odpadů, sběrná místa pro odkládání odpadů, veřejné nádoby na odpad včetně 
tříděného a další nakládání s odpadem. Povinnost zajistit nakládání mají města a obce s odpady 
pocházejícími od občanů žijících na jejich území, odpady vzniklými při jejich samotné činnosti a 
odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do jejich systému 
odpadového hospodářství.  

V Tišnově se nachází sběrný dvůr, který provozuje soukromý subjekt KTS Ekologie s.r.o. 
Obdobnou funkci jako sběrný dvůr plní také sběrná místa. V Tišnově je zajištěn sběr a svoz 
tříděných odpadů pro papír, plasty, sklo (bílé, barevné i směsné), nápojové kartony, bioodpad, 
textil, elektroodpad, kovy i hliníkové obaly. Město Tišnov zajišťuje také celoroční sběr 
nebezpečného a objemného odpadu a to formou mobilních svozů na základě objednávky u 
svozové společnosti Pavel Fiala. Na území ORP Tišnov se nachází sedm výkupen odpadů, a to 
zejména kovů, papírů, plastů či polystyrenů. Podle Strategie území správního obvodu ORP 
Tišnov (2015) je síť výkupen provozována soukromými subjekty a jejich počet je dostatečný. 
Další výkupny kovových odpadů se nachází v Kuřimi (Pavel Škoda, SD KOVOŠROT s.r.o.) nebo v 
Čebíně (BRAVIX TRADE s.r.o.). Výkupna nebezpečného odpadu se pak nachází v Kuřimi (DS 
s.r.o.). Zařízení ke sběru a zpracování autovraků se nachází v Tišnově (provozovatelem je Střední 
odborné učiliště Tišnov). 

Vzhledem k existenci modernizovaného sběrného dvora, není evidována žádná velká tzv. černá 
skládka. Drobné černé skládky evidovány jsou. 

 

A.1.6 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Školství a vzdělávání 

Mateřské školy 

V Tišnově se nachází tři mateřské školy, ve všech případech je zřizovatelem město Tišnov: 
1) Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace na ulici Cáhlovská,  
2) Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace na ulici Na Rybníčku, 
3) Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace na ulici Horova. 
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Tab. 24: Charakteristika mateřských škol v Tišnově ve školním roce 2016/2017 

MŠ Kapacita Počet tříd Počet dětí  
Počet 

pedagogů 
Počet pedagogů 

(úvazky) 

MŠ U Humpolky 140 5 140 10 10,00 

MŠ Sluníčko 132 5 132 10 10,00 

MŠ Horova 130 5 130 10 9,70 

Celkem 402 15 402 30 29,70 

Pramen: Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Tišnov, 2018 

Všechny tři mateřské školy dohromady mají kapacitu 402 dětí, a ta je zcela naplněna. Počet 
pedagogů je celkem 30 osob o celkovém úvazku 29,7. 

MŠ U Humpolky má dvě samostatné budovy (pracoviště Humpolka a Květnická), na obou 
pracovištích jsou kuchyně a zahrada. Naprosto nevyhovující je elektroinstalace na obou 
pracovištích. Opraveny by měly být zejména prostory pro personál – toalety, denní místnosti, 
šatny. Nevhodně je vyřešen zabezpečovací systém na obou budovách. Obě pracoviště mají 
k dispozici zahradu (havarijní je stav oplocení) a také jeden společný bazén. 

MŠ Sluníčko má jednu budova, technický stav je dobrý, v roce 2013 byla provedena celková 
revitalizace. Mezi nedostatky patří dva rozvaděče elektrického proudu, které jsou zastaralé, a 
byla by žádoucí výměna. Kolem MŠ se nachází zahrada. 

MŠ Horova má taktéž jednu budovu z roku 1965, jejíž část se v roce 2010 zrekonstruovala. Levé 
křídlo se 3 třídami a kuchyň zůstalo původní a postupně se v něm provádí úpravy a opravy. Tato 
část ještě není zateplena a je v ní stará elektroinstalace. Kolem MŠ se nachází zahrada. 

Probíhá diskuze o zřízení mateřské školky v lokalitě na Honech. Kapacita současných MŠ je 
naplněna určitý počet dalších míst bude do budoucna třeba. Na řešení má ale vliv  zřízení MŠ ve 
Všechovicích a MŠ DSO Tišnovsko v Železném. Od září 2018 bude RC Studánka provozovat 
dětskou skupiny. Toto sníží zájem o M3 v Tišnově ze strany obyvatel okolních obcí a kapacity by 
mohly postačovat. 

 

Základní školy 

V Tišnově se nachází čtyři základní školy. Zřizovatelem ZŠ Smíškova a ZŠ nám. 28. října je 
město Tišnov, ZŠ ZaHRAda pak neziskový sektor a v případě SŠ a ZŠ Tišnov má tuto roli 
Jihomoravský kraj: 

1) Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace,  
2) Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace, 
3) Základní škola ZaHRAda na ulici Hornická, 
4) Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace na náměstí Míru. 

Tab. 25: Charakteristika základních škol v Tišnově ve školním roce 2016/2017 (I. část) 

ZŠ Kapacita Počet tříd 
Počet 
žáků 

celkem 

Počet 
žáků se 

SVP* 

Počet 
žáků 

I. stupeň 

Počet 
žáků 

II. stupeň 

ZŠ Smíškova 560 22 552 126 301 251 

ZŠ nám. 28. října 880 34 850 170 484 366 

ZŠ ZaHRAda 30 1 17 3 17 0 

SŠ a ZŠ Tišnov** 60 3 20 20 / / 

Celkem (bez **) 1 470 57 1 419 299 802 617 

Pozn.: * SVP = speciální vzdělávací potřeby 
* Žáci SŠ a ZŠ Tišnov jsou vzděláváni ve speciálních třídách, tj. všichni žáci v nich jsou žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Proto není jejich počet zahrnut do celkového součtu. 
Pramen: Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Tišnov, 2018 
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Kapacita tří základních škol (bez SŠ a ZŠ Tišnov) ve školním roce 2016/2017 byla 1 470 žáků, 
navštěvovalo je 1 419 žáků, tj. zaplněnost z 97 %. Proto je třeba do budoucna zajistit navýšení 
kapacity, také vzhledem k demografickému vývoji (vyšší porodnost, vyšší počty přistěhovalých). 
Na zmíněných třech ZŠ má speciální vzdělávací potřeby 299 žáků, tj. 21 % všech žáků. 

Tab. 26: Charakteristika základních škol v Tišnově ve školním roce 2016/2017 (II. část) 

ZŠ Počet učitelů 
Počet ostatních 
pedagogických 

pracovníků 

Počet ostatních 
pracovníků 

Počet žáků 
v přepočtu na 

učitele 

ZŠ Smíškova 34 11 13 16,2 

ZŠ nám. 28. října 45 9 19 18,9 

ZŠ ZaHRAda 1 3 2 17,0 

SŠ a ZŠ Tišnov** 5 1 1 4,0 

Celkem (bez **) 80 23 34 17,7 

Pozn.: * Žáci SŠ a ZŠ Tišnov jsou vzděláváni ve speciálních třídách, tj. všichni žáci v nich jsou žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Proto nejsou pracovníci této školy zahrnuti do celkového součtu. 
Pramen: Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Tišnov, 2018 

Na všech třech ZŠ působí dohromady 80 učitelů (75,7 úvazků), což znamená 17,7 žáků na 
jednoho učitele. Zaměstnanecký stav pak dále doplňuje 23 ostatních pedagogických pracovníků 
(14,5 úvazků) a 34 ostatních pracovníků (30,5 úvazků). 

ZŠ Smíškova má jednu budovu, která prošla v letech 2013 až 2015 rozsáhlou rekonstrukcí a 
zateplením. Byla rozšířena o jedno patro. Její technický stav je dobrý. Velkým problémem 
zůstává původní elektroinstalace (hliníkové dráty obalené v hadru) ve staré části budovy, která 
si žádá kompletní rekonstrukci. Stejně si žádá rekonstrukci vodoinstalace ve sklepní šachtě, kde 
se postupně objevují prorezavělé trubky a nefunkční uzávěry vody v jednotlivých větvích. 
K dispozici jsou dvě tělocvičny, hřiště i zahrada, školní jídelna (kapacita 500 strávníků) a školní 
družina. 

ZŠ nám. 28. října má taktéž jednu budovu (osm pavilonů propojených spojovacími chodbami). 
Vzhledem k předpokládanému navýšení kapacity školy je v záměru školy využít volných půdních 
prostor a provést stavební úpravy za účelem vybudování nových učeben. V současné době 
probíhá půdní vestavba nad pavilonem osm, kde vznikne 6 nových učeben, stavební úpravy by 
měly být provedeny i nad pavilonem 4. K dispozici jsou dvě tělocvičny a dvě hřiště, školní jídelna 
(kapacita 800 strávníků) a školní družina. 

ZŠ ZaHRAda využívá pouze část budovy Riegrova 312, která je blízko havarijního stavu. 

V Tišnově se dále na ulici Dvořáčkova nachází Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková 
organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 
ZUŠ 672 žáků. Mezi vyučované obory patří hudební (408 žáků), výtvarný (128 žáků), taneční (87 
žáků) a literárně-dramatický obor (49 žáků). Počet pedagogických pracovníků činil 28 osob 
(23,59 úvazků), počet ostatních pracovníků pak 4 osoby (3,0 úvazky). Kapacita ZUŠ je také 
naplněna a je třeba řešit způsob jejího navýšení. Budova ZUŠ na Dvořáčkově není bezbariérová, 
celkový stav budovy ZUŠ na Riegrově je neutěšený. 

Zájmové a neformální vzdělávání obstarává v Tišnově především Inspiro – středisko volného 
času Tišnov na ulici Riegrova, které vzniklo v roce 1999 a jehož zřizovatelem je město Tišnov. 
V průběhu let svoji působnost rozšířilo, odloučená pracoviště lze nalézt v okolních obcích Dolní 
Loučky, Doubravník, Katov, Olší a Železné, kde Inspiro také zajišťuje zájmové vzdělávání pro děti 
a mládež. Hlavní náplní Inspira je zájmové vzdělávání, tábory a akce pro veřejnost. V průběhu 
roku se Inspiro velmi aktivně podílí na spolupořádání různých akcí – Memoriál Ivo Medka, 
Václavské hody, Adventní jarmark. Počet účastníků zájmového vzdělávání je ročně přes 700, 
táborů se zúčastní přes 250 účastníků a na akce zavítá kolem 3 000 účastníků. Ve školním roce 
2016/2017 nabízelo Inspiro celkem 93 zájmových útvarů, které navštěvovalo 1 067 dětí.  
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Celkový počet pracovníků Inspira sice činil 84 osob, ale přepočteno na úvazky jen 7,95 úvazků. 
Mezi hlavní problémy limitující činnost patří nedostatek peněz na mzdy externích pracovníků, 
absence vlastní tělocvičny (vysoké náklady na pronájmy) a nedostatek skladovacího prostoru. 
Technický stav budovy není vyhovující (např. staré okna a podlahy). 

 

Střední školy 

V Tišnově se nachází dvě střední školy, zřizovatelem obou škol je Jihomoravský kraj: 
1) Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace na ulici Na Hrádku, 
2) Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace na náměstí Míru. 

Gymnázium Tišnov má kapacitu 500 žáků, ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo osmileté 
gymnázium 237 žáků a čtyřleté gymnázium také 237 žáků. Celkem se tak jednalo o 474 žáků 
(kapacita byla naplněna z 95 %). Celkový počet tříd gymnázia byl 16. Gymnázium zaměstnávalo 
v přepočtených úvazcích 37,4 pedagogických pracovníků a 11,9 nepedagogických pracovníků. 

SŠ a ZŠ Tišnov měla ve školním roce 2016/2017 kapacitu pro střední školu 315 žáků. Střední 
škola nabízí denní studium učebních oborů Opravář zemědělských strojů (82 žáků), 
Ošetřovatel/ošetřovatelka (43 žáků) a Mechanik opravář motorových vozidel (12 žáků) a 
nástavbové studium oboru Podnikání (36 žáků), které je zakončeno maturitou. Celkem tak školu 
navštěvovalo 173 žáků (kapacita byla naplněna z 55 %). 

 

Zdravotnictví a sociální služby 

Klíčovou institucí v oblasti zdravotnictví je ve městě Nemocnice Tišnov, příspěvková 
organizace, která se nachází na ulici Purkyňova. Leží na úpatí kopce Klucanina v historické 
budově z roku 1899 (dříve sanatorium a vodoléčebný ústav), kolem nemocnice se rozprostírá 
zahradní park s kapličkou. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský kraj. 

V roce 2017 nemocnice zaměstnávala 112 osob, z toho 10 lékařů a 76 ostatních zdravotnických 
pracovníků. Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti byl 49 000 osob. Nemocnice provozuje 
jednotlivé ambulance i lůžkové oddělení. Součástí nemocnice jsou též odběrová ambulance a 
alergologická ambulance. Dále pak lékařská služba první pomoci (LSPP), jejíž ordinační doba je 
ve všední dny 17 až 22 hodin a v sobotu, neděli a svátek 8 až 20 hodin. LSPP je zajištěna 6 lékaři, 
v roce 2017 ji využilo celkem 1 177 pacientů. 

Tab. 27: Počet ambulantních návštěv v Nemocnici Tišnov, p. o. v letech 2010 až 2017  

Ambulance 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet ambulantních návštěv 28 765 27 612 28 038 27 530 25 442 25 442 22 816 21 870 

   interní ambulance 6 946 6 930 7 722 7 608 7 764 8 331 7 267 8 333 

   kardiologická ambulance 3 371 3 413 3 771 3 742 3 713 3 866 2 082 0 

   chirurgická ambulance 5 496 5 170 4 541 4 898 2 927 4 665 3 862 4 312 

   diabetologická ambulance 3 960 2 825 2 524 2 538 2 699 2 700 2 321 2 049 

   neurologická ambulance 3 178 3 556 3 700 3 832 4 205 3 837 3 537 3 519 

   RFM ambulance 2 290 2 313 2 306 2 215 2 210 2 450 2 326 2 480 

   gastroenterologická amb. 1 112 1 208 1 217 451 0 0 0 0 

   LSPP 2 412 2 197 2 257 2 246 1 924 1 882 1 421 1 177 
Pozn.: RFM = rehabilitační a fyzikální medicína, LSPP = lékařská služba první pomoci 
Pramen: Výroční zprávy Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace, 2011 až 2018 

Zásadním problémem fungování Nemocnice Tišnov je postupné omezování nabízených služeb. 
Jestliže v roce 2010 činil počet ambulantních návštěv celkem 28,8 tis., v roce 2014 to bylo 25,4 
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tis. a v roce 2017 jen 21,9 tis. Počet ambulantních návštěv tak klesl za osm analyzovaných let 
zhruba o třetinu, navíc byly uzavřeny kardiologická a gastroenterologická ambulance. Podobně 
se snížil počet laboratorních vyšetření (z 37,5 tis. na 24,5 tis.), radiologických vyšetření (z 12,9 
tis. na 9,0 tis.) a počet převezených pacientů (tzv. DRNR; ze 7,7 tis. na 1,5 tis. osob). 

Tab. 28: Počet zaměstnanců, lůžek a hospitalizací v Nemocnici Tišnov, p. o. v letech 2010 
až 2017  

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zaměstnanců 139 134 136 123 120 119 114 112 

   lékaři 18 17 21 19 16 15 12 10 

   ost. zdravotničtí pracovníci 92 86 86 77 78 78 73 76 

Počet lůžek 98 98 98 95 95 95 95 90 

   JIP 5 5 5 5 0 0 0 0 

   interní oddělení 45 45 45 40 25 25 25 0 

   LDN 48 48 48 50 70 70 70 90 

Počet hospitalizací 2 159 2 133 2 029 2 008 1 841 1 669 1 251 460 

   interní oddělení 1 635 1 643 1 505 1 462 1 185 1 097 742 0 

   LDN 524 490 524 546 656 572 509 460 
Pozn.: JIP = jednotka intenzivní péče, LDN = léčebna dlouhodobě nemocných 
Pramen: Výroční zprávy Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace, 2011 až 2018 

Také další charakteristiky nejsou příznivé, počet zaměstnanců klesl mezi lety 2010 až 2017 
o pětinu. Počet lůžek činil v roce 2017 dohromady 90 lůžek, hospitalizováno bylo celkem 460 
pacientů. Akutní lůžková interní péče však byla ukončena k 31. 12. 2016, a proto se jednalo 
pouze o oddělení následné péče (LDN) a oddělení následné rehabilitační péče (OLÚ): 

     – Oddělení následné péče (LDN) má 60 lůžek, pokoje jsou převážně trojlůžkové. Léčba je 
poskytována pacientům s onemocněním hybného systému, kteří potřebují léčbu ke zlepšení 
pohyblivosti, k udržení soběstačnosti a zlepšení kvality života. Jde o stavy po cévních mozkových 
příhodách, po úrazech a operacích hybného systému, o vertebrogenní onemocnění. 

     – Oddělení následné rehabilitační péče (OLÚ) je vybaveno 30 lůžky. Pacienti jsou přijímáni na 
základě rozhodnutí zdravotní pojišťovny. Oddělení poskytuje komplexní rehabilitační péči 
u pacientů s poruchami pohybového aparátu, po operacích kloubů, amputacích a cévních 
mozkových příhodách, dále zahrnuje kardiorehabilitaci. Rehabilitační péče je zajišťována 
fyzioterapeuty, a to také s využitím elektroléčby a vodoléčby. 

Nemocnice potřebuje služby následujících odborných lékařů: gynekolog, psychiatr, lékař ORL, 
kožní specialista, zubař, urolog, logoped. Využívá ambulantních specialistů uvedených 
odborností z Tišnovska, kteří docházejí ke konsiliárním vyšetřením nebo jsou pacienti do těchto 
ambulancí odesíláni. Dále nemocnice využívá k vyšetření CT brněnská pracoviště (Úrazová 
nemocnice Brno, FN u sv. Anny v Brně, FN Brno, Vojenská nemocnice či Masarykův onkologický 
ústav) a dále nemocnice Blansko a Boskovice. V indikovaných případech jsou pacienti odesíláni 
ke specializovaným vyšetřením a výkonům na brněnská klinická pracoviště. Dále nemocnice 
využívá služeb některých laboratoří pro metody, které sama neprovádí (nejčastěji FN Brno). 
Převozy pacientů probíhají hlavně do brněnských nemocnic nebo do nemocnice v Novém Městě 
na Moravě. 

Dalším zařízením ve městě je poliklinika na náměstí Míru. Sídlí v ní 4 praktičtí lékaři, dále 
pak gynekologové, interní ambulance, oční lékaři, ortopedie, logopedie, chirurgie, urologie, 
diabetologie, kožní lékař, alergologie, neurologie, psychiatrie, dopravní zdravotní služba, ORL a 
Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zubní lékaři jsou pak sdruženi na ulici Brněnská pod hlavičkou 
společnosti Medstoma T, jedná se o 7 lékařů a laboratoř. 
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V Tišnově se nacházejí 4 lékárny: Dr. Max na ulici Mlýnská, Chytrá lékárna na náměstí 
Komenského, Lékárna Arnica na náměstí 28. října a Lékárna na Brněnské. Všechny mají 
otevřeno ve všední dny, první tři jmenované pak také v sobotu dopoledne. 

Základní institucí v oblasti sociální péče je ve městě Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace, které sídlí na ulici Králova. Vzniklo v roce 2009 jako příspěvková 
organizace města. Nabízí zájemcům z řad seniorů celkem 145 bytů v domě s pečovatelskou 
službou Králova (kapacita 170 osob) a 60 bytů v domě s pečovatelskou službou K Čimperku 
(kapacita 77 osob). Celková kapacita je 247 osob a je zcela využita. Byty jsou 1+kk nebo 2+kk. 
Všechny domy jsou řešeny bezbariérově. Obyvatelé bytů mají po celou dobu pobytu k dispozici 
nepřetržitou pečovatelskou službu, kterou si sjednávají podle svých potřeb na konkrétní úkony. 

Centrum sociálních služeb (CSS) svým klientům (v rámci DPS, ale i v domácnostech) nabízí také 
pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, které pravidelně využívají stovky zájemců. Největší zájem je dlouhodobě o dovoz 
obědů, kterých CSS za měsíc rozveze po Tišnově a okolí přes 2 500 (Tišnov – 78 %, Předklášteří 
– 15 %, Hradčany – 6 % a další). Ke konci roku 2015 bylo evidováno 398 uživatelů pečovatelské 
služby s platnou smlouvou, ke stejnému datu pak v CSS bylo zaměstnáno 24 osob. 

Pečovatelská služba je poskytována na území Tišnova osobám se starobním nebo plným 
invalidním důchodem a trvalým pobytem v Tišnově. Posláním pečovatelské služby je poskytovat 
pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a 
důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a 
respektovat jejich svobodnou vůli. Sociálně aktivizační služby zase umožňují seniorům kontakt 
se společenským prostředím skrze zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity a poskytují 
sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních 
schopností a dovedností. Jedná se o všechny aktivity, které pomáhají seniorům vést aktivní a 
společenský život a které CSS pravidelně pořádá – výlety, zájezdy na plavání, společenské a 
kulturní akce, výstavy, besedy, rekondiční cvičení, rukodělné dílny, trénování paměti a další 
aktivity dle potřeb a zájmů seniorů. 

Další institucí z oblasti sociální péče je Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace na ulici 
Purkyňova, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Dětský domov byl v Tišnově založen již 
v roce 1933 jako koedukované zařízení s kapacitou 15 dětí. Z nevyhovujících prostor byl domov 
v roce 1952 přemístěn do jiné budovy a kapacita byla navýšena na 25 dětí. Po roce 1989 byl 
objekt navrácen původním majitelům a dětský domov se přestěhoval v roce 1999 do nové 
budovy v lokalitě, která je v sousedství historické budovy nemocnice. Základním cílem ve 
vzdělávání je zajistit svěřeným dětem bezpečný domov, eliminovat traumata, kterými si prošly a 
rozvíjet jejich osobnost, a také připravovat děti na samostatný a plnohodnotný život ve 
společnosti. Kapacita domova je stanovena na 32 dětí. U většiny dětí, které jsou klienty domova, 
byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, jedná se převážně o poruchy učení. 
U několika dětí byla diagnostikována lehká mentální retardace a psychiatrická diagnóza, 
všechny děti jsou sociálně znevýhodněny. 

Mezi klíčové instituce náleží též Oblastní charita Tišnov na ulici Ráboňova. Jedná se 
o organizační složku Diecézní charity Brno, vznikla v roce 2007 a svou působností pokrývá 
oblast tišnovského děkanství. Stěžejní cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním 
postižením, akutně i chronicky nemocní. Zprostředkovává ošetřovatelskou službu, poskytující 
kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí klienta. Služba je poskytována na základě 
doporučení praktického lékaře, prostřednictvím registrovaných zdravotních sester. Dále pak 
poskytuje pečovatelskou a odlehčovací službu, která je určena osobám se sníženou soběstačností 
a osobám potřebujícím pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo při zajišťování 
chodu domácnosti. Další oblastí činnosti je odborné sociální poradenství. Poradna Porta Tišnov 
poskytuje informace a podporu lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Charita se věnuje 
také dětským klientům, a to v Klubu ČAS, nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jehož 
posláním je poskytnout mladým ve věku od 11 do 26 let odbornou pomoc, podporu a zázemí. 
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Kultura 

Hlavním organizátorem kulturního a společenského života ve městě je Městské kulturní 
středisko Tišnov (MěKS), jenž sídlí na ulici Mlýnská. Jedná se o příspěvkovou organizaci města, 
která zabezpečuje v rámci své činnosti chod kulturního domu (sekretariátu) na ulici Mlýnská, 
kina Svratka na ulici Brněnská, Muzea města Tišnova (Müllerův dům) na ulici Jungmannova, 
Galerie Josefa Jambora na ulici Brněnská, letního kina na ulici Hornická, Tišnovské televize na 
ulici Riegrova, Tišnovských novin na ulici Mlýnská, Turistického informačního centra na náměstí 
Míru a Městské knihovny Tišnov na ulici Brněnská. Ke konci roku 2017 zaměstnávalo MěKS 
22 osob na 19,2 úvazku. 

Tab. 29: Návštěvnost kulturních zařízení zřizovaných Městským kulturním střediskem 
Tišnov v letech 2011 až 2017  

Kulturní zařízení 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kino Svratka 8 311 5 960 14 584 19 834 22 895 28 140 23 000 

Letní kino * 1 483 613 165 679 1 200 900 

Galerie Josefa Jambora 1 008 857 1 176 1 745 * 789 782 

Muzeum města Tišnova 2 207 2 778 2 926 3 101 3 330 6 735 5 192 

Městská knihovna (čtenáři) * * * * 2 971 2 916 2 884 

Městská knihovna (návštěvníci) * * * * 32 690 33 361 33 850 

Městská knihovna (návštěvníci akcí) * * * * 8 398 15 042 24 230 
Pozn.: * = údaj není k dispozici 
Pramen: Výroční zprávy Městského kulturního střediska Tišnov, 2012 až 2018 

Kino Svratka je digitalizované a rekonstruované, po rekonstrukci bylo otevřeno v únoru 2013. 
Nabízí 2D i 3D projekce. Kapacita kina je 253 míst plus 2 místa pro invalidní vozík. V roce 2017 
navštívilo večerní projekce téměř 20 000 diváků, je však třeba připočíst několik dalších tisíc 
dětských diváků na dopoledních představeních. Tendence návštěvnosti je stoupající. Kino 
Svratka pořádá také promítání v rámci Filmového klubu a Bio Senior (tj. pro seniory, se sníženou 
hlasitostí) a již zmíněná dopolední představení pro školy. 

Letní kino na ulici Hornická funguje od roku 1969, má kapacitu 600 míst. Je v provozu během 
léta, a to paralelně s kinem Svratka. V roce 2017 jej navštívilo 900 diváků. Návštěvnost je však 
negativně ovlivněna zchátralým vybavením, letní kino nutně potřebuje rekonstrukci. 

Galerie Josefa Jambora je umístěna v domě, kde v letech 1931 až 1964 bydlel malíř Josef 
Jambor (1887–1964), jehož tvorba se soustředila na krajinu Vysočiny. V galerii má stálou 
výstavu. Cílem galerie je v budoucích výstavách pracovat s odkazem Josefa Jambora, umělci 
spojenými s regionem a aktuálními tendencemi v současném umění. V roce 2017 prošla galerie 
rozsáhlou rekonstrukcí a navštívilo ji celkem 782 osob. Galerie je otevřena od čtvrtka do neděle, 
vstup je volný. 

Muzeum města Tišnova sídlí v barokním Müllerově domě z počátku 18. století. Nabízí stálou 
expozici mapující historii a přírodu města Tišnova a jeho okolí. Během roku 2017 uspořádalo 
dalších 6 větších výstav a 45 doprovodných akcí. Celkem v roce 2017 navštívilo výstavy, 
vernisáže, přednášky a kurzy 5 192 osob. Muzeum má otevřeno od středy do neděle, součástí je i 
nekuřácká kavárna s možností připojení na wi-fi. Instituce tak plní i funkci komunitní, je místem 
setkávání lidí podobného zaměření a podobných zájmů. Spolupracuje s místními školami, spolky 
a zájmovými skupinami. 

Tišnovská televize vysílá 24 hodin denně, byla založena v roce 1998 a od roku 2005 má pořady 
dostupné i na internetu. Od roku 2014 je tvorba jejího obsahu svěřena právě MěKS. Vysílání 
tvoří videotextová smyčka (informace a upoutávky jako například pozvánky na kulturní a 
sportovní akce, informace města, inzerce atd.), která je podkreslena rádiem Krokodýl. Televize 
vysílá každý den v 9, 18, 20 a 22 hod. blok televizních pořadů, který se po týdnu mění. V roce 
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2017 byl chod televize zajištěn pomocí dvou pracovních smluv a devíti dohod o provedení práce, 
výnosy z inzerce činily 43 890 Kč. 

Tišnovské noviny jsou měsíčníkem, který měl v roce 2017 v průměru 56 stran na jedno číslo. 
Chod novin byl zajištěn pomocí deseti dohod o provedení práce. Editorka novin kromě své běžné 
agendy shromažďování příspěvků, jejich seřazení a získávání doplňujících informací spravuje 
také portál www.kulturatisnov.cz, www.tisnovskenoviny.cz a facebookové stránky Tišnovských 
novin. Výnosy z inzerce za rok 2017 činily 346 285 Kč, prodejní cena jednoho výtisku byla 20 Kč.  

Městská knihovna Tišnov funguje pro občany Tišnova a dalších spádových obcí. V roce 2017 
registrovala 2 884 čtenářů (z toho 1 129 dětí do 15 let). Obě oddělení knihovny (pro dospělé 
čtenáře, pro dětské čtenáře) v roce 2017 navštívilo 33 850 návštěvníků, kteří měli možnost 
vypůjčit si knihu, časopis, e-knihu či mluvené slovo. Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné i 
naučné literatury, novin i časopisů, audiovizuálních médií, deskových her, tematických kufříků, 
přístup do sítě internetu a elektronických databází. Ke konci roku 2017 čítal fond knihovny 
36 460 dokumentů, panovala snaha o rozšíření volného výběru knih v oddělení pro dospělé 
čtenáře. Do budoucna je nutné vyměnit opotřebované podlahové krytiny. Kromě výše 
zmíněného uspořádala v roce 2017 knihovna dalších 350 kulturních a vzdělávacích akcí 
s návštěvností 24 230 osob. 

Sekretariát městského kulturního střediska se soustředí kromě zajištění provozních 
záležitostí na organizaci hudebních a divadelních představení (např. Divadelní předplatné MěKS 
či cyklus Kruh přátel hudby) či dalších akcí. Městské kulturní středisko spolupracuje při 
pořádání hudebních představení se Zahrádkou U Palce (ulice Jungmannova), což je v rámci 
Tišnova cenný venkovní prostor pro několik stovek návštěvníků. Koncerty si drží tendenci velké 
účasti (250 až 500 osob na jednu akci) a sjíždí se na ně obyvatelé Tišnova i lidé ze širšího okolí. 
Od roku 2015 probíhá Divadelní předplatné MěKS Tišnov, které čítá 6 divadelních představení. 
Dramaturgie cyklu reflektuje současnou dramatickou tvorbu i klasické tituly, dává prostor 
profesionálům i šikovným amatérům. MěKS také průběžně pracuje na rozvoji komunitních 
programů vlastní produkce (hudební a filmové kvízy, večery s vínem, edukativní hudební večery 
Václava Seyferta, Virtuální univerzita třetího věku apod.). 

 

Největší společenskou akcí je reprezentační ples města Tišnova (v roce 2017 se uskutečnil již 
13. ročník). Dále se ve městě konají čtyřikrát ročně trhové slavnosti – na masopust, v létě 
(historická trhová slavnost), na podzim a před Vánocemi (Adventní jarmark škol). 

Mezi výrazné akce patří též studentský kulturní festival Tišnov v pohybu. Jeho cílem je oživit 
město na netradičních místech, která nejsou ke kulturním akcím tolik využívaná. Jedná se 
o týdenní festival, jenž je tvořen sportovními a tanečními aktivitami, filmy, hudebními 
vystoupeními, kvízy a tzv. „rainbow během. 

Jedním z vrcholů vnějšího (outdoorového) kulturního dění jsou tradičně Svatováclavské hody 
(konají se vždy na konci září). Komunitní charakter hodů byl již dvakrát podpořen akcí s názvem 
Sousedské hodové setkání, jejímž cílem je komorní setkání obyvatel Tišnova.  

Z dalších kulturních institucí v Tišnově lze zmínit Galerii Diana na ulici Koráb, která sídlí 
v areálu firmy Mouka naproti autobusového nádraží a nabízí prostor všem umělcům. Na ulici 
Štěpánova se nachází ještě Galerie PATRIOT - mineralogické muzeum, kdy tamní expozice je 
považována za jednu z nejlepších sbírek svého druhu v ČR a na Slovensku. Dále pak v Tišnově 
sídlí Galerie Art Periscope v ulici Na Honech, ale výstavy pořádá především v sousedním 
Předklášteří. Nemá stálou výstavu, dříve působila v Jamborově domě.  

Pořádání kulturních akcí v Tišnově je limitováno dostupnými prostory, chybí zejména větší sál a 
venkovní plošina vhodná pro umístění pódia. Největší prostor představuje tišnovská sokolovna, 
a ta potřebuje rekonstrukci. 
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Významnou institucí je také Podhorácké muzeum v Předklášteří, které se nachází v areálu 
národní kulturní památky Cisterciácké opatství Porta coeli. Sídlí zde od roku 1955 a 
v hodinových intervalech zpřístupňuje prostory gotického jádra kláštera: kostel, křížová chodba 
s rajskou zahradou a kapitulní síň. Naopak samostatně přístupné jsou čtyři stálé expozice a četné 
sezónní výstavy v muzeu (Paleontologie a mineralogický systém + Minerály na Tišnovsku, 
Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost kláštera Porta coeli, 
Lapidárium). Podhorácké muzeum je na rozdíl od Muzea města Tišnova, které je pouze výstavní 
a kulturní institucí, také institucí sbírkotvornou, a to pro celý region Tišnovska – vzniklo již 
ve 20. letech 20. století (tehdy ještě jako Tišnovské muzeum). 

V okolních obcích pak lze nalézt další kulturní instituce – například Galerii z ruky v Křížovicích 
(součást městyse Doubravník), která představuje galerii moderního umění včetně stálé 
sochařské výstavy Zdeňka Macháčka. Zmínit lze také Libušinu galerii v obci Malhostovice, resp. 
obrazárnu a ateliér dvou malířů a výletní Galerii Skleněnka v obci Březina. 

Podrobnější informace z oblasti kultury obsahuje Koncepce rozvoje kultury města Tišnova 
z roku 2018. 

 

Sport a volnočasové aktivity 

Mezi základní sportovní infrastrukturu města patří koupaliště v ulici U Střelnice. Jedná se 
o letní koupaliště v areálu přírodního charakteru, které tvoří velký bazén o rozměrech 50 x 20m 
a nové dětské brouzdaliště s vodními prvky a se skluzavkou. Mezi další aktivity v areálu 
koupaliště patří plážový volejbal, nohejbal, pétanque, stolní tenis či ruské kuželky. V sezóně je 
otevřeno od pondělí až do neděle. Jiné blízké možnosti koupání jsou Wellness Kuřim (9 km) 
nebo rybníky v obcích Předklášteří (2 km), Dolní Loučky (6 km), Kuřim (9 km) a Níhov (13 km). 

V Tišnově se také nachází 2 fotbalová hřiště (druhé bylo vybudováno v roce 2018) a několik 
dalších sportovních hřišť. Prvním z nich je sportovní hřiště u ZŠ na náměstí 28. října, jehož 
majitelem a zároveň provozovatelem je město Tišnov. Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště, 
které je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin, 
zejména k míčovým hrám – minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, házená a pro atletické 
disciplíny. Je otevřeno od pondělí do neděle v čase 6:30 až 20:30 hod. 

Dále se pak jedná o sportovní hřiště Smíškova, také jeho majitelem a zároveň provozovatelem 
je město Tišnov. Také v tomto případě jde o víceúčelové sportovní hřiště, které je určeno 
k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména 
k míčovým hrám – minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, házená, vybíjená a pro atletické 
disciplíny. Je otevřeno od pondělí do neděle v čase 6:30 až 20:30 hod. 

V zimní sezóně v areálu sportovního hřiště Smíškova vzniká kluziště. Nabízí veřejné bruslení, 
bruslení pro školy, bruslení pro nejmenší a bruslení s hokejkami. Pokud to počasí umožňuje 
bruslí se od pondělí až do neděle od 9:00 do 20:15 hod. Vstupné je jednorázové za blok 1,5 hod. 
dlouhý. Dalším nejbližším kluzištěm je zimní stadion městyse Nedvědice (13 km). 

Třetí je sportovní hřiště na sídlišti pod Květnicí v blízkosti ulice Dřínová, které umožňuje 
provozování kopané, tenisu, volejbalu a basketbalu a jako čtvrté sportovní hřiště na sídlišti 
pod Klucaninou v blízkosti ulice Hornická pro tenis, volejbal a basketbal. 

Do sportovní infrastruktury ve městě patří také tenisové kurty a nafukovací hala Na Ostrovci, 
kdy jsou v letním období (duben až září) k dispozici 4 antukové dvorce a odrazová stěna 
s umělým povrchem a hřiště pro minitenis. V zimním období (říjen až březen) je přes 2 dvorce 
umístěna nafukovací hala. V areálu jsou k dispozici šatny a sprchy. Dvorce i halu lze pronajmout 
ke konání soukromých nebo firemních akcí. Areál provozuje spolek Sportovní klub Tenis Tišnov. 

Volejbalové hřiště je k dispozici u gymnázia na ulici Na Hrádku. Sestává ze dvou volejbalových 
kurtů s povrchem z umělé trávy, umožňuje hrát volejbal a nohejbal. Areál je přístupný po 
dohodě s vedením gymnázia. 
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Dále se v Tišnově nachází hřiště na malou kopanou a basketbal s umělým travnatým 
povrchem, a to na ulici Riegrova za základní školou. Hřiště je opatřeno brankami a koši na 
pojízdných stojanech, majitelem a zároveň provozovatelem je město Tišnov. Jedná se 
o víceúčelové sportovní hřiště, které je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou 
veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám – minikopaná, basketbal, volejbal, 
nohejbal, házená, vybíjená apod. Je otevřeno od pondělí do neděle v čase 6:30 až 20:30 hod. 

Sokolovna TJ Sokolu Tišnov na ulici Drbalova byla otevřena již v roce 1898, přístavba proběhla 
v roce 1926 (poslední větší úpravy se uskutečnily v roce 1930). V roce 2001 byl po 
několikaletém soudním sporu jednotě navrácen její majetek a od té doby se věnuje 
všestrannému cvičení, gymnastice, józe, pilates, tanci, volejbalu, košíkové, karate a mnoha 
dalším aktivitám. Sály sokolovny je možné rovněž pronajmout na různé kulturní, společenské či 
prezentační akce, konkrétně se jedná o: 

a) velký sál: sportovní, společenské a kulturní využití – tance, karate, jóga, různá cvičení, plesy, 
oslavy, divadelní a hudební představení, porady, semináře, výstavy, burzy atd.; kapacita cca 400 
míst dle uspořádání, 

b) malý (loutkový) sál: sportovní, společenské a kulturní akce – stejně jako u velkého sálu, ale 
s menší kapacitou osob; kapacita cca 80 míst dle uspořádání. 

Za sokolovnou se nachází Sportovní hala SSK Tišnov. Hala má povrch z palubovky a velikost 
sportovní plochy je 32 x 42 m. Pro diváky je zde 200 míst k sezení. 

V areálu sokolovny na ulici Drbalova sídlí Fit centrum Olympia. Od roku 1992 nabízí cvičení 
pro nejširší veřejnost v zařízené posilovně o velikosti 200 m2 cvičební plochy a 70 m2 sociálního 
zázemí. Fit centrum má 35 stanovišť a od roku 2000 je organizátorem silově-atletického pětiboje 
"Ocelový muž / Ocelová žena". Otevřeno má od pondělí do soboty. 

Mezi novější sportoviště patří venkovní posilovna (tzv. workoutové hřiště) a plocha na 
pumptrack (tj. trať s vlnami pro cyklisty) při ulici Černohorská u hřbitova. V místní části Jamné 
je k dispozici paintballové hřiště vhodné pro soukromé i firemní akce. Sportovně střelecký klub 
Tišnov – Trnec provozuje střelnici (otevřeno má v úterý, čtvrtek a sobota; v neděli jen po 
domluvě). Na několika místech řeky Svratky je umožněno rybaření. 

Obyvatelé Tišnova mají také možnost sportovat v okolních obcích. V Předklášteří je například k 
dispozici lyžařský areál Klínek v ulici Na Kukle, který organizuje světový pohár letní 
mistrovství v lyžování na trávě. Areál tvoří dva vleky o celkové délce sjezdových tratí 0,75 km. 
Nadmořská výška se pohybuje od 300 do 400 m. Nedaleko nástupní stanice vleků leží 
parkoviště. V zimě areál není v provozu. 

Tradiční sportovní akcí je Memoriál Ivo Medka – závod horských kol, který se koná již od 
roku 2007. 

 

A.1.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Geografická charakteristika 

Město Tišnov se z geomorfologického hlediska nachází v oblasti Brněnské vrchoviny, celku 
Boskovická brázda, místní části Jamné a Hájek patří do Hornosvratecké vrchoviny a Pejškov do 
Křižanovské vrchoviny, které jsou celky geomorfologické oblasti Českomoravské vrchoviny. 
Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 256 m n. m. Tišnov patří do mírně teplé 
klimatické oblasti MT7, která je charakterizovaná dlouhým, mírným a mírně suchým létem.5. 
Průměrná roční teplota činí 8 °C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 579 mm. Vzhledem 
k poměrně členitému reliéfu v okolí Tišnova leží město na rozhraní dalších tří klimatických 

                                                             
5 Klimatické regiony ČR: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/?str=klima-mapa  

http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/?str=klima-mapa
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oblastí – z jihu k této oblasti přiléhá mírně teplá oblast MT11, z východu mírně teplá oblast MT9 
a ze severu mírně teplá oblast MT3.  

Tišnovsko má velice pestrou geologickou stavbu. Stýká se zde několik geologických jednotek. 
Největší část regionu je tvořena horninami svratecké klenby moravika. Stejně jako geologické 
podloží je poměrně rozmanitý i půdní pokryv území. Hojně zastoupeným půdním typem jsou 
kyselé hnědé půdy. Největší plošné rozšíření zaznamenávají v západní a jihozápadní části území 
na členitých kopcích pod převážně jehličnatými porosty. V menších segmentech se vyskytují 
silně kyselé hnědé půdy. Největší plochy zaujímají na východních svazích Květnice, kde jsou 
jejich půdotvorným substrátem permokarbonské slepence. Plošně velké zastoupení mají i nivní 
půdy. Jejich výskyt je soustředěn do niv vodních toků, protékajících územím. Nivní půdy jsou 
lemovány plochami hnědozemí. Půdní pokryv části západního svahu Květnice tvoří rendziny. 

Z hlediska biogeografického členění se město nachází v brněnském bioregionu. O druhovém 
bohatství Tišnovska rozhoduje i geografická poloha v blízkosti styku tří hlavních 
biogeografických oblastí střední Evropy. Je to ze západu oblast hercynská, z východu karpatská 
a od jihu oblast panonská. Okolí Tišnova je proto velmi významnou křižovatkou a místem styku 
původem rozdílných druhů. Zvlášť významný je výskyt druhů teplomilných. Ty sem v poledové 
době pronikaly od jihozápadu širokou sníženinou Boskovické brázdy a údolím Svratky. Samotné 
město Tišnov leží ve 2. vegetačním stupni (bukodubový) zastoupen je 3. vegetační stupeň 
(dubobukový) a ostrovy 4. bukového stupně, avšak jižní svahy Květnice odpovídají 
1. vegetačnímu stupni. 6 

Celková rozloha území města je 1 711,76 ha, z toho zemědělská půda činí 746,78 ha (44 %). 
Procento zornění dosahuje hodnoty 66 %, což je ve srovnání s průměrem Jihomoravského kraje 
(84 %) i České republiky (70 %) podprůměrná hodnota. Lesní pozemky mají rozlohu 665,98 ha 
(38,9 %), což je naopak ve srovnání s krajem (28 %) i Českou republikou (34 %) hodnota 
nadprůměrná. Vodní plochy zaujímají plochu 14,41 ha (0,8 %).  

 
Obr. 17: Využití půdy území města Tišnov k 31. 12. 2017 
Pramen: MOS ČSÚ 

 

Přírodní poměry (kvalita půdy, klimatické podmínky, členitost terénu apod.) jsou pro 
zemědělskou výrobu průměrné. Pozemky s relativně nejkvalitnějšími půdami v údolní nivě 
Svratky byly postupně zabírány (průmysl, doprava). Vyskytují se v návaznosti na průmyslové 
a dopravní plochy, a proto nejsou příliš vhodné pro mimoprodukční funkce.  

                                                             
6 Zpracováno podle Ondráčková, M. Krajina Tišnovska. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
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Stav životního prostředí 

Kvalita ovzduší města je poměrně dobrá. Hlavní znečišťující látky, které jsou spojeny 
s dopravou (zejména silnice II/385), jsou tuhé částice PM10. K překračování limitů dochází 
v době inverze, zejména během zimního období. Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování 
ovzduší (REZZO I) bylo v roce 2016 na území Tišnova celkem 8 velkých zdrojů znečišťování 
ovzduší. Koncentrace imisních látek s rostoucí vzdáleností od komunikací a zdrojů znečištění 
klesají. Vývoj kvality ovzduší je zachycen a řešen v Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna 
Jihovýchod z roku 2016. 

Prašnost ovzduší způsobují kamenolomy v Předklášteří. Dle Integrovaného registru 
znečišťování produkuje znečišťující látky do ovzduší v množství překračujícím ohlašovací práh 
společnost GDP Koral. Dále se pak jedná o emise škodlivin z topenišť domácností a již zmíněné 
emise z motorových vozidel. 

Tab. 30: Přehled zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) ve městě Tišnov za rok 2016 

Název 

GDP KORAL, s.r.o. – Laminátovna TENST,spol. s r.o., betonárna Tišnov 

Jiří Čech, ALUMINI - SLÉVÁRNA TEPLO T s.r.o. – kotelna K07 Horova – Tišnov 

MOUKA TIŠNOV, s.r.o. TEPLO T s.r.o. - kotelna K56 Dlouhá 1950 - Tišnov 

oil TEAM a.s. - ČS PHM Tišnov 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – ČOV 

Březina – Tišnov 
Pramen: ČHMÚ, http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/brno_venkov_CZ.html 

 

Výrazným zdrojem hlukového znečištění je provoz na silnici II/385, kde hladina hlukové 
zátěže ve dne může dosahovat až 80 dB, v noci 60 dB. Podél silnice se však nenacházejí 
významnější obytné zóny, pro které by hluk mohl být rušivý. Druhým zdrojem hlukového 
znečištění je železniční doprava, která ve dne i v noci dosahuje intenzity hluku k 70 dB. 
Zvyšování dopravní intenzity na silnici II/385, a s tím související hluková zátěž 
obyvatelstva a zhoršená kvalita ovzduší v blízkém okolí těchto komunikací je závažným 
problémem.  

  
Obr. 18: Hladiny hlukové zátěže (vlevo den, vpravo noc; spodní vrstva – silniční doprava, 
horní vrstva – železniční doprava)  
Pramen: Hlukové mapy 2012, https://geoportal.mzcr.cz/ 

 

Hlavním vodním tokem protékajícím územím města je řeka Svratka, do které se na hranici 
katastru vlévá říčka Loučka a potok Besének. Dle hodnocení kvality jakosti vodních toků 
v Jihomoravském kraji je tok řeky Svratky v okolí Tišnova kategorizován jako III. třída, tj. 
znečištěná voda. Díky čistění vod se však po směru toku řeky směrem k Brnu kvalita zvyšuje na 
I. a II. třídu, tj. neznečištěnou a mírně znečištěnou vodu.  
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Vzhledem k tomu, že území města tvoří urbanizovanou oblast, dochází zde v návaznosti na různé 
druhy antropogenních činností ke vzniku značných objemů odpadních vod. Odpadní vody od 
obyvatelstva, průmyslu a občanské vybavenosti jsou odváděny městskou stokovou sítí 
jednotného systému do ČOV, která je situována na levém břehu řeky Svratky v k. ú. obce Březina. 
Provozovatel ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 1969 je Vodárenská akciová 
společnost, a.s. Recipientem vypouštěných vod je řeka Svratka.  

V posledních letech je zaznamenáno značné sucho (jak vodní zdroje, tak vodní toky), nutností se 
stává retence srážkových vod v území. Je třeba řešit problematiku technického stavu 
historických vodních děl v celém správním obvodu ORP Tišnov. 

Neustále narůstá odnímaná půda pro zastavěné a zpevněné plochy. 

 

Zeleň ve městě 

Do veřejné zeleně jsou v Tišnově zahrnovány veřejně přístupné travnaté plochy města, stromy 
a keře. K významným celkům veřejné zeleně patří ve městě především památné lipové 
stromořadí Na Hrádku a na ulici Brněnské, park Smíškova, stromy na hřbitově Na Hrádku, na 
náměstí 28. října a v okolí kostela. Neméně významnou funkci plní samozřejmě bohatá sídlištní 
zeleň a četná uliční stromořadí ve městě. V intravilánu města je cca 2150 stromů, které rostou 
solitérně či ve skupinách nebo v uličních alejích. Několik tisíc keřů roste především v sídlištích 
solitérně, ve skupinách či liniově. Za památné je v Tišnově vyhlášeno sedm památných 
stromů/stromořadí (Dub letní v areálu nemocnice, Lipové stromořadí Na Hrádku, Jeníkova 
hruška, Lípy u sv. Jana v Tišnově, Borovice u vily Franke, Lípa u Železného, Lipové stromořadí 
v Tišnově). Stromořadí v ulicích a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města 
mají důležitou funkci biologickou, hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně 
doplnění, je nutné pro udržení genia loci města. 

Od roku 2011 zajišťuje v Tišnově sečení travnatých ploch a částečně i údržbu keřů a stromů 
organizační složka města, která udržuje 23 ha parkové trávy v různých svažitostech v četnosti 
sečení 7–8× za rok a 8 ha luční trávy v různých svažitostech v četnosti 1–2x za rok. Několikrát 
ročně zastřihuje 1200 metrů živých plotů. Dále zajišťuje výsev trávníků, výsadby stromů a keřů, 
ale i kácení stromů a klučení keřů.  

Nově vysazované druhy stromů jsou voleny s ohledem na prostor, který zaberou v budoucnu na 
stanovišti, půdní podmínky, odolnost jednotlivých druhů vůči zadláždění, zasolení 
a v neposlední řadě zbarvení listí (především podzimní) či doba kvetení a další.7 

Významnou turistickou trasu, spojující významné body kopce Květnice (přírodní památky), 
navazující na turistickou trasu – naučnou stezku kolem Tišnova představuje naučná stezka 
Květnice. Evropsky významná lokalita (EVL) a přírodní památka (PP) Květnice o rozloze 
127,5068 ha vyniká obrovským druhovým bohatstvím a mozaikou cenných přírodě blízkých 
biocenóz, která je dána ostrovní polohou na rozhraní Tišnovské kotliny a Českomoravské 
vrchoviny spolu se složitou geologickou stavbou, velkou vertikální členitostí reliéfu, mozaikou 
kontrastních půdních typů a v neposlední řadě existencí podzemních prostor. Předmětem 
ochrany jsou zejména subpanonské stepní trávníky, panonské šípákové doubravy, lesy svazu 
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, jeskyně nepřístupné veřejnosti, středoevropské 
vápencové bučiny, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita vrápence malého. PP 
Květnice je v posledních letech devastována, prosychají zde porosty borovic. 

                                                             
7 http://www.tisnov.cz/verejna-zelen  

http://www.tisnov.cz/verejna-zelen


Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021–2025 

54 

  
Obr. 19: Objekty ústředního seznamu ochrany přírody 
Pramen: http://drusop.nature.cz/ 

 

Ochrana životního prostředí 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny je významné vymezení soustavy územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Jeho cílem je vytvořit funkční síť navzájem propojených biocenter, 
která příznivě působí na okolní méně stabilní krajinu a umožní její polyfunkční využití. ÚSES je 
vymezen ve třech úrovních – nadregionální, regionální a lokální. Dle prostorové funkčnosti jsou 
prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově vymezené). 

Osou území je regionální biokoridor vymezený nivou řeky Svratky. Mezi regionální 
a nadregionální biocentra patří komplex Květnice. Tato biocentra propojují regionální 
a nadregionální biokoridory, mezi něž patří lesní porosty v katastru Pejškov a údolí Svratky. Na 
území města je dále vymezeno 18 lokálních biocenter. Detailně je systém ÚSES popsán 
v Územním plánu Tišnova z roku 2016. 

Území města Tišnova se nenachází v krajině s vyšším stupněm erozního ohrožení. V rámci ÚSES 
jsou proto navrženy plochy pro krajinnou zeleň (s funkcí biokoridorů a interakčních prvků), 
které jsou navrženy mimo jiné s cílem zajištění prostupnosti krajiny (doprovodná zeleň).  

Město Tišnov leží na řece Svratce a je ovlivněno jejími přítoky Besénkem a Loučkou a patří mezi 
oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem i mezi riziková území při 
přívalových srážkách v ČR. V letech 2017–2018 probíhá zpracování Studie odtokových 
poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření, která má 
sloužit jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých protipovodňových opatření. Prioritou v oblasti protipovodňové ochrany by 
mělo být naplňování zásad ke zvýšení retenční kapacity povodí – zejména usměrnění způsobu 
hospodaření na lesní a zemědělské půdě, o podporu retenčních vlastností území a pozitivní 
ovlivňování vodního režimu v krajině.  
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Obr. 20: Záplavová území  
Pramen: http://www.dibavod.cz/ 

 

A.1.8 SPRÁVA MĚSTA 

Město Tišnov leží v Jihomoravském kraji. Je obcí s rozšířenou působností (ORP). Ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov (SO ORP Tišnov) se nachází celkem 59 obcí 
s celkovým počtem 30 553 obyvatel. 

 

Samospráva města 

Zastupitelstvo města má 15 členů. Na volební období 2018–2022 byli vedle starosty zvoleni 
3 místostarostové. Rada má 5 členů.  

Zastupitelstvo města má zřízeno 5 výborů:  

 Výbor pro strategické plánování, 
 Výbor finanční, 
 Výbor kontrolní, 
 Osadní výbor Hájek – Hajánky, 
 Osadní výbor Jamné. 

Rada města má zřízeno 11 komisí: 

 Komise pro komunikaci a média, 
 Komise pro občanské záležitosti, 
 Komise životního prostředí, 
 Komise pro dopravu a bezpečnost, 
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 Komise majetková, 
 Komise školská, pro děti, mládež a rodinu, 
 Komise sportovní, 
 Komise bytová, 
 Komise pro kulturu a cestovní ruch, 
 Komise pro komunitní plánování sociálních služeb, 
 Komise pro rozvoj města. 

Mezi další orgány města patří Komise pro sociálně právní ochranu dětí a povodňová komise. 
Město zřizuje městskou policii. Organizačními složkami města jsou Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Tišnova, Úklid a údržba města Tišnova. 

Pro zajištění a poskytování veřejných služeb v různých oblastech město disponuje i svými 
příspěvkovými organizacemi, mezi které patří: 

 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, 
 Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace,  
 INSPIRO – středisko volného času Tišnov, 
 Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, 
 Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace,  
 Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace, 
 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace, 
 Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace. 

 

Městský úřad 

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a ostatní zaměstnanci města 
zařazení do tohoto úřadu. Počet zaměstnanců města zařazených do úřadu stanovuje rada města. 
Městský úřad vykonává činnosti v rámci tzv. přenesené působnosti (tzn. agendy, jejichž výkon 
delegoval na město stát) a činnosti v samosprávné působnosti (tzn. agendy zajišťující správu a 
rozvoj samotného města Tišnov).  

Městský úřad Tišnov se člení na 10 odborů a jedno pracoviště: 

 kancelář starosty a vnějších vztahů, 
 odbor správních a vnitřních věcí, 
 odbor územního plánování, 
 odbor stavebního řádu, 
 odbor dopravy a živnostenský úřad, 
 odbor finanční, 
 odbor sociálních věcí, 
 odbor životního prostředí, 
 odbor správy majetku a komunálních služeb, 
 odbor investic a projektové podpory, 
 pracoviště Kancelář tajemnice. 

Ke konci srpna 2018 zaměstnávalo Město Tišnov celkem 114 osob, z toho připadalo na městský 
úřad 84 osob. Dále se pak jednalo o organizační složku „Úklid a údržba města“ (25 osob) a 
městskou policii (5 osob). 

 

Řízení rozvoje města 

Město Tišnov dlouhodobě využívá strategické plánování. V roce 2013 byl zpracován strategický 
plán na období 2014–2020 (vyhodnocení plánu je zařazeno v kapitole A.2.1). Vybrané oblasti jsou 
rozpracovány v tematických koncepcích. V roce 2018 jsou aktuální následující koncepce: 
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 Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově (dokončena v prosinci 2016). 
 Koncepce sportu města Tišnova 2018–2021. 
 Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov pro období 2015–2018. 
 Územně energetická koncepce města Tišnova (aktualizace 2011). 
 Koncepce rozvoje kultury města Tišnova (bude dokončena na podzim 2018) 
 Koncepce rozvoje cestovního ruchu Tišnovska (bude dokončena na podzim 2018) 

Územní plán města byl schválený v roce 2016. 

Podrobnosti ke koncepcím jsou uvedeny v kap. A.2.4 Vazby na koncepce. 

 

Hospodaření a majetek města  

Základním plánem pro hospodaření města je jeho rozpočet, který je každoročně schvalován 
zastupitelstvem města Tišnov a který odráží základní priority rozvoje města. Město Tišnov 
pravidelně tvoří i rozpočtový výhled na následující tři roky. Sestavuje se na základě uzavřených 
smluvních vztahů, dlouhodobě plánovaných záměrů, přijatých závazků a odhadu finančních 
zdrojů. Jedná se o pomocný nástroj pro střednědobé plánování rozvoje města. 

Ve městě Tišnov se v posledních 5 letech střídají roky s přebytkovými, deficitními a 
vyrovnanými rozpočty. Celkově v letech 2013–2017 dosáhl Tišnov deficitu více než 12 milionů 
korun. Nejvyšší schodek lze zaznamenat v roce 2014 (téměř – 24 milionů). Výrazný přebytek se 
naopak povedl hned v roce následujícím (12,1 milionů). V letech 2013, 2016 a 2017 byl rozpočet 
téměř vyrovnaný. Deficit byl krytý zejména  dlouhodobě přijatými půjčenými prostředky. 

 
Obr. 21: Rozpočet města Tišnova v letech 2013 až 2017 
Pramen: portál monitor.statnipokladna.cz, zpracování GaREP 

 

Daňové příjmy města v absolutní výši postupně rostou. Pozitivní vývoj je dán především novým 
rozpočtovým určení daní a pozitivním vývojem ekonomiky České republiky, který zvýšil příjmy 
ze sdílených daní. Kapitálové příjmy vykazovaly postupný růst ze 189 000 Kč v roce 2013 na 
13,1 milionu v roce 2017. Nedaňové příjmy byly po sledované období stabilní a pohybovaly se 
okolo hranice 25 milionů ročně. Největší výkyvy lze pozorovat u přijatých transferů, které 
souvisí s úspěšností získávání nenárokových investičních dotací. 
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Obr. 22: Struktura příjmů města Tišnov v letech 2013 až 2017 
Pramen: portál monitor.statnipokladna.cz, zpracování GaREP 

 

Běžné výdaje postupně rostly. Od 117,2 milionu Kč v roce 2013 až k 144,3 milionu Kč v roce 
2017. Kapitálové výdaje byly nejvyšší v roce 2014, což souviselo s většími investičními akcemi. 
Dluhová služba spočívající v zaplacených úrocích a splátkách půjček byla v letech 2013 a 2014 
minimální. V následujících 3 letech narostla na více než 5,5 milionu ročně. 

Srovnáme-li každoročně se opakující běžné příjmy a běžné výdaje zbývalo v letech 2013 až 2017 
cca 40 milionů korun ročně na investiční výdaje, na spolufinancování získaných dotací nebo 
na splácení svých závazků bez toho, aby si muselo brát další půjčku nebo prodávat svůj majetek.  

 
Obr. 23: Struktura výdajů města Tišnov v letech 2013 až 2017 
Pramen: portál monitor.statnipokladna.cz, zpracování GaREP 
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Úspěšnost při získávání nenárokových dotací na investiční akce byla nejvyšší v roce 2015, kdy se 
povedlo získat více než 52,5 milionů korun. Naopak nejmenší byly přijaté investiční transfery 
v roce 2013 (necelých 6 milionů korun). 

 
Obr. 24: Čerpání přijatých investičních transferů města Tišnova v letech 2013 až 2017 
Pramen: portál monitor.statnipokladna.cz, zpracování GaREP 

 

Bezpečnost 

Na území města Tišnov působí Městská policie Tišnov, která přispívá k ochraně majetku a osob. 
Dohlíží na veřejný pořádek, řeší správní delikty, přestupky a další záležitosti. Městskou policii 
zřizuje a ruší zastupitelstvo města a je podřízena starostovi města. Městská policie Tišnov 
disponuje celkem 5 strážníky a služebním vozidlem. V roce 2015 řešila 445 přestupků, v roce 
2016 pak 653 přestupků a v roce 2017 již 875 přestupků. 

Ve statistikách Policie ČR, které se týkají trestných činů, jsou nejpodrobnější data dostupná za 
obvodní oddělení Tišnov, kam kromě samotného města spadá ještě dalších 85 obcí a místních 
částí. Ve srovnání indexu kriminality8 Obvodního oddělení Tišnov a vyššími územními celky 
vykazovalo Obvodní oddělení Tišnov v posledních 3 letech převážně lepší výsledky. Počet 
trestných činů v roce 2015 činil 341 trestných činů, v roce 2016 pak 253 trestných činů a v roce 
2017 mírný nárůst na 273 trestných činů. 

 
Obr. 25: Index kriminality Obvodního oddělení Tišnov a jeho srovnání s vyššími územními 
celky za Q2/2015 – Q1/2018 
Pramen: portál monitor.statnipokladna.cz, zpracování GaREP 

                                                             
8 Počet trestných činů na 10 000 obyvatel. 
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V rámci prevence kriminality funguje v Tišnově Street worker na poloviční úvazek. 
Problematická mládež se schází zejména u kostela. Uvažuje se o rozšíření činnosti street 
workera. 

 

Vnější vztahy a vazby města 

Město rozvíjí meziobecní spolupráci s partnerskými městy Moldava nad Bodvou (Slovensko, od 
roku 2001), Sereď (Slovensko, od roku 2004) a Sulejów (Polsko, od roku 2006). 

V případě Moldavy nad Bodvou probíhají návštěvy vedoucích představitelů obou měst při 
konání městských slavností na české i slovenské straně, dochází též ke spolupráci škol. Silně je 
rozvinuta spolupráce s městem Sereď, a to v oblasti základního (ZŠ Smíškova Tišnov a ZŠ J. A. 
Komenského Sereď; ZŠ nám. 28. října Tišnov a ZŠ Juraje Fándyho Sereď) i středního školství 
(Gymnázium Tišnov a Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď). Na základě již fungujících vztahů 
s městem Sereď došlo k realizaci projektu INTERREG, který navazoval na projekt podávaný 
městem Sereď. Projekt byl zaměřený na kulturní výměnu mezi oběma partnerskými městy, na 
obohacování tradičních kultur a vytváření nových. V případě polského města Sulejów se opět 
jedná o vzájemné návštěvy vedoucích představitelů obou měst. 

Tišnov je součástí Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Společným cílem činnosti svazku je 
prosazování společných zájmů a spolupráce při rozvoji území a podpoře společenského života. 
Tišnov je dále členem spolku Koruna Vysočiny, který představuje destinační společnost (region 
Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska). Cílem je 
vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím 
významem pro cestovní ruch.   

Území města spadá pod působnost Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Sdružení obcí, místních 
podnikatelů, neziskových organizací, aktivních fyzických osob a dalších subjektů umožňuje 
intenzivní spolupráci v území a rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni. Místní 
akční skupina se zaměřuje i na další rozvojová témata ovlivňující kvalitu života regionu. Má také 
možnost čerpat prostředky Evropské unie určené pro komunitně vedený místní rozvoj, 
realizovaný právě přes místní akční skupiny.  

Pro rozvoj inkluzivního vzdělávání a společného vzdělávání dětí a žáků vznikl ve spolupráci se 
subjekty z obcí spadajícími do SO ORP Tišnov tzv. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP 
Tišnov. Dokument má za cíl rozvíjet kvalitní inkluzivní a společné vzdělávání dětí a žáků 
v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.  
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

A.2.1 ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 2014–2020 

Vyhodnocení bylo zpracováno jako úvodní analytický krok zpracování Strategického plánu pro 
město Tišnov na roky 2021–2025. Jeho hlavním přínosem je identifikace aktivit, resp. témat, 
které nebyly vyřešeny, resp. dostatečně řešeny. Na tomto základě bude promýšleno jejich 
uchopení v novém strategickém plánu. Dalšími přínosy je získání podnětů ke zlepšení 
procesních záležitostí realizace. 

Vyhodnocení plánu provedené v květnu 2018 bylo provedeno na základě podkladů a komentářů 
pracovníků městského úřadu. V případě hodnocení cílů byly hodnoty části indikátorů dohledány 
ve veřejně dostupných statistických zdrojích. 

Vyhodnocení je tvořeno dvěma základními částmi: 

 Vyhodnocení plnění priorit, opatření a aktivit 

 Hodnocení plnění cílů na základě hodnot indikátorů 

 

Základní informace o strategickém plánu 2014–2020 

Strategického plánu pro město Tišnov 2014–2020 byl zpracován v období od dubna do prosince 
2013. 

Má jednu uvozující metodickou část a tři základní věcné části: 

 Úvod, metodika a harmonogram zpracování 

 A. Analytická část 

o A1. Profil města 

o A2. Analýza názorů vybraných místních aktérů 

o A3. Průzkum mezi obyvateli města Tišnov 

o A4. Analýza SWOT 

 B. Návrhová část  

o Návrh rozvojové vize 

o Problémová analýza 

o Formulace cílů 

o Návrh strategie (priorit a opatření) 

 C. Akční plán aktivit na roky 2014–2015 

Součástí procesu tvorby bylo dotazníkové šetření obyvatel, řízené rozhovory s významnými 
aktéry, jednání odporných pracovních skupin. 

U priorit je stanoven celkový cíl a okomentováno zaměření priority. U každého opatření je 
uveden cíl, aktivity, monitorovací ukazatelů, garant a zapojené subjekty. 

Akční plán pro další dvouletá období nebyl zpracováván. Město pro koordinaci investičních 
záležitostí využitá investiční výhled. V roce 2018 byl zpracován investiční výhled na roky 2019–
2021. 
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Vyhodnocení plnění priorit, opatření a aktivit 

Návrhová část Strategického plánu pro město Tišnov 2014–2020 je členěna do 5 priorit s celkem 
15 opatřeními a 87 aktivitami. 

Jednotlivé aktivity byly dle stavu realizace rozčleněny na 1) již zrealizované, 2) realizované 
do 2020 (tj. aktivity, kde lze na základě současné rozpracovanosti objektivně předpokládat 
dokončení), 3) částečně realizované (tj. aktivity realizované, u kterých není reálné plné 
dokončení do 2020) a 4) aktivity nerealizované (ke květnu 2018). Částečně realizované a 
nerealizované aktivity byly posouzeny z hlediska relevantnosti pro další období a předpokládá 
se, že budou zařazeny do nového plánu. 

Vzhledem k různorodosti aktivit (obecné x konkrétní, jednorázové x průběžné, realizovatelné 
v horizontu několika let x vyžadující řadu let) je celkové hodnocení nutné brát jako 
orientační. Není zcela možné pomocí schematického hodnocení vystihnout specifické aspekty 
rozvojových činností, které proběhly. Jednotlivé aktivity mají zejména různou závažnost a např. 
mnohé nerealizované aktivity v oblasti podnikání se života většiny občanů nedotknou. 

Řada částečně realizovaných aktivit má charakter dlouhodobé a postupné obnovy 
infrastruktury. Nerealizované jsou často neinvestiční aktivity, které závisí na vnějších vlivech 
(prosazení řešení u jiné instituce, vyřešení majetkoprávních vztahů apod.).  

Přehled plnění aktivit strategického plánu 2014–2020 

Opatření 
Počet 
aktivit 
celkem 

Počty aktivit dle stavu realizace 
Míra 

realizace9 
Hotové 
do 2017 

Dokončení 
2018–2020 

Částečně 
realizované 

Nereali-
zované 

Priorita 1: Doprava a technická 
infrastruktura 

28 7 7 9 8 66 % 

1.1: Silniční infrastruktura a parkování 12 4 3 2 3 67 % 

1.2: Ostatní dopravní infrastruktura 4 0 2 2 0 75 % 

1.3: Veřejná doprava 2 0 0 2 0 50 % 

1.4: Technická infrastruktura 10 3 2 3 2 65 % 

Priorita 2: Udržitelný územní rozvoj 
a životní prostředí 

20 2 7 5 6 58 % 

2.1: Územní rozvoj města 9 1 2 4 2 56 % 

2.2: Životní prostředí 11 1 5 1 4 59 % 

Priorita 3: Ekonomický rozvoj města 15 4 1 3 7 43 % 

3.1: Infrastruktura pro podnikání 2 0 0 2 0 50 % 

3.2: Organizační struktura podnikání 5 1 0 0 4 20 % 

3.3: Cestovní ruch 4 1 1 1 1 63 % 

3.4: Hospodaření města 4 2 0 0 2 50 % 

Priorita 4: Kvalita života obyvatel města 14 7 5 1 1 89 % 

4.1: Občanská vybavenost a infrastruktura 7 3 2 1 1 79 % 

4.2: Kulturní a volnočasový život 4 2 2 0 0 100 % 

4.3: Bezpečnost ve městě 3 2 1 0 0 100 % 

Priorita 5: Veřejné služby 10 2 4 0 4 60 % 

5.1: Školství 4 2 2 0 0 100 % 

5.2: Zdravotnictví a sociální služby 6 0 2 0 4 33 % 

CELKEM 87 22 24 18 23 63 % 

 

Strategický plán by měl být do roku 2020 celkově naplněn z 63 % (což je přijatelná a 
poměrně obvyklá míra plnění). Nejúspěšněji byla naplňována opatření a aktivity u priority 
4 Kvalita života obyvatel, s odstupem následují priorita 1 Doprava a technická infrastruktura a 

                                                             
9 Míra realizace byla vypočtena jako vážený průměr na základě realizace aktivit. Aktivity realizované do 
2020 měly plnění 100% a částečně realizovaným aktivitám byla jednotně přiřazena hodnota 50 %. 
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priorita 5. Veřejné služby. Nejnižší míru plnění vykazují aktivity v prioritě 3 Ekonomický 
rozvoj města. Toto je způsobeno mimo jiné i náročnějším uchopením této oblasti a vyšším 
podílem neinvestičních aktivit. 

 

Hodnocení indikátorů cílů opatření v období 2014–2017 na základě hodnot indikátorů 

Opatření Cíl 
Monitorovací ukazatele 

(zdroj) 
Hodnota ukazatele 

Opatření 1.1: 
Silniční 

infrastruktura a 
parkování 

Odstranit závady v silniční 
infrastruktuře a omezit 

negativní dopady silničního 
provozu na obytné prostředí 

města 

Délka rekonstruovaných 
silničních komunikací v m 

(Městský úřad Tišnov) 
2014–2017: 2 170 m 

Přírůstek parkovacích stání na 
sídel. Pod Květnicí a Pod 

Klucaninou v ks 
(Městský úřad Tišnov) 

2014–2017: 75 stání (40+35) 

Opatření 1.2: 
Ostatní dopravní 

infrastruktura 

Zvýšit a zkvalitnit vybavenost 
města infrastrukturou pro pěší 

a cyklisty 

Délka nových cyklostezek a 
cyklopruhů na území města v m 

(Městský úřad Tišnov) 
2014–2017: 2 050 m 

Počet nehod při střetech 
motoristů, chodců a cyklistů 

(Městský úřad Tišnov) 
2014–2017: 7 nehod 

Opatření 1.3: 
Veřejná doprava 

Zvýšit atraktivitu a využitelnost 
veřejné dopravy pro obyvatele  

Obrat cestujících na stanicích a 
zastávkách hromadné dopravy 

Údaje nejsou k dispozici. 

Opatření 1.4: 
Technická 

infrastruktura 

Odstranit deficity v pokrytí 
území technickou 

infrastrukturou, její kapacitě a 
kvalitě a zajistit efektivitu a 

udržitelnost sítí TI 

Délka nové / rekonstruované 
kanalizace v m 

(Městský úřad Tišnov) 
2014–2017: 3 700 m 

Cena 1 GJ tepla pro koncové 
odběratele CZT v Kč 

(Městský úřad Tišnov) 
593 Kč vč. DPH v roce 2018 

Opatření 2.1: 
Územní rozvoj 

města 

Zatraktivnit fyzické prostředí 
města a odstranit konflikty 
zájmů v území s preferencí 
environm. šetrných forem 
územního rozvoje města 

Plocha revitalizovaných 
veřejných prostranství v m2 

(Městský úřad Tišnov) 
2014–2017: 17 850 m2 

Opatření 2.2: 
Životní prostředí 

Zredukovat stávající 
environmentální zátěže, 

zamezit vzniku zátěží nových a 
ochránit přírodní hodnoty v 
území vč. osvěty veřejnosti 

Počet nově vysazených dřevin 
v ks 

(Městský úřad Tišnov) 
2014–2017: 436 ks 

Existence vzdělávacího modulu 
EVVO a jeho používání na 

místních ZŠ 
(výroční zprávy škol) 

Žáci školy se účastní řady výukových 
environmentálních programů. EVVO 

je běžnou součástí výuky. 

0 10 20 30

Priorita 1: Doprava a technická infrastruktura

Priorita 2: Udržitelný územní rozvoj a životní…

Priorita 3: Ekonomický rozvoj města

Priorita 4: Kvalita života obyvatel města

Priorita 5: Veřejné služby

Hotové do 2017 Dokončení 2018–2020 Částečně realizované Nerealizované

Rámcové hodnocení plnění aktivit strategického plánu 2014–2020

Počet aktivit
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Opatření Cíl 
Monitorovací ukazatele 

(zdroj) 
Hodnota ukazatele 

Opatření 3.1: 
Infrastruktura 
pro podnikání 

Zajistit plochy a objekty 
vybavené pro potřeby 

podnikání 

Počet nových pracovních míst 
na 1 ha nově zastavěných 

komerčních a výrobních ploch 
(Ministerstvo financí ČR) 

Údaje nejsou k dispozici.  
Počet zaměstnanců k 1. 12.: 

2013: 3 690 
2014: 3 437 
2015: 3 568 
2016: 3 706 

Opatření 3.2: 
Organizační 

struktura 
podnikání 

Zkvalitnit komunikaci a 
spolupráci mezi podnikateli a 

jednotlivými subjekty 
veřejného sektoru (město, 

školy, Úřad práce atd.) 

Počet podnikatelských subjektů 
se sídlem v Tišnově 

(Český statistický úřad) 

2014:    966 aktivních 
2015: 1 001 aktivních 
2016: 1 020 aktivních 
2017: 1 052 aktivních 

Míra nezaměstnanosti v Tišnově 
v % 

(Integrovaný portál MPSV) 

Podíl nezaměstnaných osob (uchazeči) 
31. 12. 2014: 7,8 % (448) 
31. 12. 2015: 6,6 % (376) 
31. 12. 2016: 5,6 % (320) 
31. 12. 2017: 4,1 % (230) 

Opatření 3.3: 
Cestovní ruch 

Zvýšit a využít potenciál města 
pro rozvoj rekreace a 

cestovního ruchu 

Počet přenocování v HUZ 
v Tišnově 

(Český statistický úřad) 

2014: 9 764 
2015: 11 611 
2016: 10 108 
2017: 11 556 

Návštěvnost městského 
informačního centra 

(výroční zprávy MĚKS) 

Návštěvnost turistického 
informačního centra (v provozu od 

1. 1. 2015) 
2015: 2030 návštěvníků (43 cizinců) 
2016: 2770 návštěvníků (33 cizinců) 
2017: 3612  návštěvníků (57 cizinců) 

Opatření 3.4: 
Hospodaření 

města 

Zajistit udržitelné, 
transparentní a spravedlivé 
nakládání s finančními zdroji 

města 

Výše účelových dotací přijatých 
městem /za 1 rok v mil. Kč 

(Městský úřad Tišnov) 

2014: 22,969 mil. Kč 
2015: 32,453 mil. Kč 
2016: 12,547 mil. Kč 
2017: 34,658 mil. Kč 

Opatření 4.1: 
Občanská 

vybavenost a 
infrastruktura 

Doplnit občanskou vybavenost 
v nedostatečně vybavených 

částech města (vč. 
venkovských sídel, která jsou 

součástí Města Tišnov) 

Počet revitalizovaných / 
rekonstruovaných objektů 

veřejné občanské vybavenosti 
(Městský úřad Tišnov) 

16  
(CSS, ZUŠ, poliklinika, MěKS, Inspiro, 

ZŠ Smíškova, ZŠ 28. října, TIC, 
koupaliště, galerie, Sběrný dvůr, hřiště 

Smíškova) 

Opatření 4.2: 
Kulturní a 

volnočasový 
život 

Rozšířit, zkvalitnit a propagovat 
kulturní a volnočasovou 

nabídku ve městě 

Návštěvnost kulturních a 
volnočasových akcí ve městě v 

osobách / 1 rok 
(Městský úřad Tišnov) 

2014: 27 971 osob 
2015: 28 473 osob 
2016: 64 102 osob 
2017: 58 873 osob 

Opatření 4.3: 
Bezpečnost ve 

městě 

Zvýšit bezpečnost a snížit 
kriminalitu a výskyt sociálně 
patologických jevů ve městě 

Nápad trestné činnosti na území 
OO PČR Tišnov (počet trestných 
činů na 10. tis. obyvatel = index 

kriminality) 
(www.mapakriminality.cz) 

2014: index 123,4 (349 trestných činů) 
2015: index 120,6 (341 trestných činů) 
2016: index 91,6 (251 trestných činů) 
2017: index 85,2 (241 trestných činů) 

Nehodovost účastníku silničního 
provozu v počtu nehod / 1 rok 
(Jedn. dopr. vektorová mapa: 

http://maps.jdvm.cz/cdv2/ 

apps/nehodyvmape/Search.aspx) 

2014: 64 nehod (12 s násl. na zdraví) 
2015: 58 nehod (21 s násl. na zdraví) 
2016: 69 nehod (15 s násl. na zdraví) 
2017: 55 nehod (16 s násl. na zdraví) 

http://maps.jdvm.cz/cdv2/%20apps/nehodyvmape/Search.aspx
http://maps.jdvm.cz/cdv2/%20apps/nehodyvmape/Search.aspx
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Opatření Cíl 
Monitorovací ukazatele 

(zdroj) 
Hodnota ukazatele 

Opatření 5.1: 
Školství 

Zajistit kapacitní a kvalitní 
vzdělávání ve městě 

Kapacita jednotlivých stupňů 
místních škol / počet dětí 
z Tišnova v odpovídajících 

ročnících 
(Městský úřad Tišnov) 

 

ZŠ Smíškova  
2014/15: 503 žáků, 2017/2018: 570 

(rejstříková kapacita 580) 
ZŠ 28. října  

2014/15: 803 žáků, 2017/2018: 863 
(rejstříková kapacita 1030) 

Podrobněji viz níže. 

Opatření 5.2: 
Zdravotnictví a 
sociální služby 

Zajistit kapacitní a kvalitní 
zdravotní a sociální služby s 

ohledem na potřeby 
obyvatelstva i možnosti jejich 

financování 

Počet oddělení Nemocnice 
Tišnov poskytujících ambulantní 

péči 
(Městský úřad Tišnov) 

květen 2018: 7 oddělení 

Počet lékařských ordinací ve 
městě Tišnov 

(Městský úřad Tišnov) 

květen 2018: 46  
(20 na poliklinice + 26 ostatní) 

 

Vývoj počtů  dětí v ZŠ Tišnov Smíškova a ZŠ Tišnov nám. 28. října (stav k 31. 3.) 
Škola ZŠ Tišnov nám. 28. října ZŠ Tišnov  Smíškova 

Školní rok I. stupeň II. stupeň celkem I. stupeň II. stupeň celkem 

2014/2015 470 333 803 259 244 503 

2015/2016 482 365 847 286 255 541 

2016/2017 473 393 866 300 250 550 

2017/2018 471 392 863 325 245 570 

Pramen: Výkazy M3 

 

Dle vývoje hodnot indikátorů cílů opatření lze konstatovat, že v období 2014–2017 se situace 
u výrazného počtu indikátorů zlepšuje a téměř všech cílů je dosahováno.  

V případě priority 1 byly zrekonstruovány, či vybudovány nemalé úseky dopravní i technické 
infrastruktury. 

V případě priority 2 bylo zrevitalizováno téměř 1,8 ha veřejných prostranství a vysazena řada 
dřevin. 

Přes slabší plnění v rámci priority 3 dochází v podnikatelské oblasti k úspěšnému rozvoji. Počet 
pracovních míst ve městě roste, každoročně se zvyšoval i počet aktivních ekonomických 
subjektů. Počet návštěvníků turistického centra má silně růstovou tendenci. 

K nejvýznamnějšímu posunu došlo v rámci priority 4 zaměřené na kvalitu života, kde byl zlepšen 
stav velkého množství objektů občanské vybavenosti. Návštěvnost akcí ve městě výrazně 
vzrostla. Došlo k výraznému snížení kriminality. 

V rámci priority 5 jsou sice rozšiřovány kapacity vzdělávacích zařízení, ale počet dětí a žaků je 
stačí zaplňovat. Zdravotnické a sociální služby jsou stabilizovány. 
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A.2.2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI 

Od konce června do konce července 2018 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel 
Tišnova. Celkově bylo získáno 609 odpovědí. 9 dotazníků vyplnili obyvatelé okolních obcí a byly 
vyřazeny. Dotazníků od obyvatel Tišnova, které byly vyhodnocovány, bylo 600. 

Většina respondentů vyplnila dotazník elektronicky přes odkaz strategie.tisnov.cz. Pomocí 
papírového dotazníku, který byl součástí červnového vydání Tišnovských novin (případně byl ke 
stažení na webu města), se vyjádřilo 85 obyvatel. 

Někteří z respondentů neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází 
z počtu odpovědí na danou otázku.  

Mezi respondenty bylo 44,5 % mužů a 54,7 % žen. Ve věku 18–25 let bylo 9,2 % osob, ve věku 
26–35 let bylo 31,5 % osob, ve věku 36–49 let bylo 29,2 % osob, ve věku 50–64 let bylo 15,5 % 
osob, ve věku 65–74 let bylo 10,7 % osob, ve věku nad 75 let bylo 3,5 % osob.  

V 46,8 % případů nežily v rodinách respondentů děti mladší 18 let.  

Nejvíce dotazníků vyplnili obyvatelé částí Hony za Kukýrnou (26,8 %) a Květnice (19,0 %). Více 
než 10 % respondentů je zastoupeno ještě v částech Klucanina a Centrum. Od toho se odvíjí, že 
57,8 % respondentů bydlí v bytovém domě a 40,8 % v rodinném domě. 

Struktura respondentů dotazníkového šetření 
Struktura obyvatel Počet Podíl 

pohlaví 

muž 267 44,5 

žena 328 54,7 

neuvedeno 5 0,8 

věk 

18–25 let 55 9,2 

26–35 let 189 31,5 

36–49 let 175 29,2 

50–64 let 93 15,5 

65–74 let 64 10,7 

75 a více let 21 3,5 

neuvedeno 3 0,5 

děti do 18 let v 
domácnosti 

ano 308 51,3 

ne 281 46,8 

neuvedeno 11 1,8 

bydliště 

Centrum 77 12,8 

U nemocnice 42 7,0 

Květnice 114 19,0 

Klucanina 75 12,5 

Humpolka 41 6,8 

Hony za Kukýrnou 161 26,8 

Trmačov 2 0,3 

Za Mlýnem 9 1,5 

Trnec 24 4,0 

Pejškov 4 0,7 

Hájek 6 1,0 

Hajánky 15 2,5 

Jamné 15 2,5 

neuvedeno 15 2,5 

typ domu 

rodinný dům 245 40,8 

bytový dům 347 57,8 

neuvedeno 8 1,3 



Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021–2025 

67 

velmi 
dobře
27%

spíše 
dobře
48%

ani 
dobře, 

ani 
špatně

19%

spíše 
špatně

5%

velmi 
špatně

1%

Jak se Vám v Tišnově žije?

 

  

 

Dobře se ve městě žije 75 % respondentů (odpovědi velmi dobře a spíše dobře). Naopak 
špatně se ve městě žije 6 % respondentů (odpovědi spíše špatně a velmi špatně). Kvalita života 
hodnocená respondenty v podle jednotlivých věkových kategorií se mírně liší. Nejlépe se 
v Tišnově žije obyvatelům ve věku 26–35 let – více než 80 % respondentům se ve městě žije 
velmi nebo spíše dobře, naopak největší podíl záporných odpovědí uvedli respondenti z věkové 
skupiny 65–74 let, ovšem, i tak se jedná spíše o jednotky respondentů. Z pohledu místa bydliště 
jsou s životem ve městě nejvíce spokojení obyvatelé části U nemocnice, nejméně obyvatelé 
z centra.  
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Na otázku „Co se vám v Tišnově nejvíce líbí“ odpovědělo celkem 470 respondentů. Obyvatelům 
se v Tišnově nejvíce s velkým náskokem líbí příroda, resp. její blízkost, zeleň, krajina a okolí 
(celkově 237 osob). Velmi silně oceňují také to, že je Tišnov klidným místem (85 osob). Dále 
ještě velké množství obyvatel pozitivně hodnotilo park pod kostelem (56 osob), akce a kulturní 
dění ve městě (49 osob), dostupnost služeb (45 osob) a dobrou dopravní dostupnost do Brna. 20 
až 25 osob uvedlo podmínky pro trávení volného času, pro děti a rodiny; „lidi v Tišnově“ 
(pospolitost, komunita, spolková činnost, přátelé); náměstí či centrum města; polohu; občanskou 
vybavenost a výhody menšího města („vše je kousek“). 

Dle dalších vícečetných odpovědí se obyvatelům líbí město jako celek, resp. jeho vzhled, blízkost 
Brna, rozhledna, stará radnice, trhy, kluziště, Květnice, koupaliště, či čistota. 

 

Respondenti následně komplexně hodnotili prostředí a služby ve městě. Jednotlivá témata byla 
známkována na stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) 
jsou následující oblasti: 

 veřejná doprava do Brna (průměrná známka 1,8), 
 nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace (1,8), 
 čistota ovzduší (2,0). 

Nejhůře jsou hodnoceny: 

 stav dopravní infrastruktury (silnice, chodníky) (3,6), 
 pracovní příležitosti (3,3), 
 možnosti pro parkování (3,3). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Centrum
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U nemocnice
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Humpolka
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Oddělené místní části

Jak se Vám v Tišnově žije?

velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně
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Pozn. V grafu nejsou uvedeny odpovědi „nevím“ z důvodu, že některé skupiny obyvatel nedokážou vybrané oblasti 
i služby, které nevyužívají, relevantně posoudit a výsledek/graf je tak částečně zkreslen. Typicky se jedná např. 
o hodnocení úrovně školních zařízení osobami, které je nevyužívají, nemají v nich děti, ani k nim nemají žádný jiný 
vztah. Do výpočtu výše uvedeného váženého aritmetického průměru rovněž nejsou odpovědi „nevím“ zahrnuty. 

 

Vybrané odpovědi byly dále tříděny podle věku respondentů nebo místa jejich bydliště – viz 
následující grafy.  

Možnosti kulturního vyžití nejhůře hodnotí osoby ve věku 18–25 a 65–74 let. Obdobně 
možnosti sportovního vyžití jsou nejvíce negativně hodnoceny skupinou osob ve věku 18–
25 let a podmínky pro trávení času ve městě jsou nejhůře hodnoceny respondenty ve 
věku 65–74 let. Úroveň zdravotní péče je poměrně negativně hodnocena všemi věkovými 
skupinami s výjimkou respondentů ve věku nad 75 let.  
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Možnosti nakupování hodnotí znatelně hůř než obyvatelé z ostatních částí města respondenti 
z oddělených místních částí (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov). Možnosti pro parkování jsou na 
rozdíl od ostatních částí města hodnoceny poměrně dobře v části Hony za Kukýrnou, 
v ostatních částech panuje s parkováním velká nespokojenost. Největší nespokojenost s 
dopravou v rámci města a jeho částí projevili respondenti z části Květnice. Stav dopravní 
infrastruktury (silnice, chodníky) hodnotí celkově vysoký podíl respondentů negativně, nejvíce 
pak respondenti z části Humpolka.  

 

Na otázku „Co konkrétně vám ve městě nejvíce chybí“ odpovědělo celkem 467 respondentů. 
Občanům ve městě nejvíce chybí možnosti nakupování (uvedlo to 127 osob). Ve 45 
případech volají po vybudování dalšího obchodního centra (ve většině případů uváděn Lidl), 
v 46 případech šlo o potřebu zřízení obchodu v severní části města (35 požadavků se vztahovalo 
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Způsob získání informací o dění ve městě podle věku

Tišnovské noviny webové stránky města mobilní rozhlas
sociální sítě sousedi, známí, spolupracovníci vývěsky, úřední deska
osobně na městském úřadě

k lokalitě Na Honech a okolí), ve 29 případech chtějí obyvatelé kvalitnější obchody, či více 
obchodů (jako nedostatková se jeví oblast prodejen oděvů). 

Druhou velkou oblastí, kde formulovali obyvatelé své podněty, je oblast vybavenosti pro 
volnočasové a sportovní aktivity. 63 obyvatelům chybí krytý bazén. Dále zde zaznělo cca 60 
dalších podnětů. Jsou zde zmiňována dětská hřiště – zejména pro starší děti, různé druhy 
sportovišť pro dospělé. Zajímavý je podnět na zřízení veřejného grillpointu. 

Velmi kritizovaná byla oblast dopravní infrastruktury. 53 občanů vyjádřilo nespokojenost se 
stavem silničních komunikací, či s pomalým průběhem oprav. 19 občanů kritizuje stav 
chodníků. Zazněly i četné požadavky na chybějící cyklostezky. Zmíněny byly bezpečnost na 
přechodech či nedostatky v bezbariérovém pohybu po městě. 

Výrazné bylo téma zdravotnictví. 40 podnětů bylo ke kvalitě zdravotní péče, a zejména 
k dostupnosti různých lékařů ve městě. Ve 14 případech občané žádají zlepšení fungování 
nemocnice. Dále zazněly hlasy ke zřízení zdravotnické lékařské pohotovosti. 

Nedostatků v oblasti parkování si všímá 45 občanů. Vedle celkového vyjádření chybějících 
parkovacích míst bylo nejčastěji zmiňováno parkování u nádraží. 

Velké množství podnětů bylo v oblasti zeleně (celkem více než 40 podnětů). Občané žádají 
rozšíření zeleně ve městě, vybudování parků a zlepšení údržby zeleně. 

Řada občanů (26 osob) volá po zřízení dopravy po městě. Zazněla potřeba okružní linky městem, 
lepšího propojení jednotlivých lokalit. Občané také pociťují nedostatečnou nabídku bydlení, 
zejména málo stavebních pozemků. Dle dalších vícečetných odpovědí občanům chybí lavičky na 
různých místech, pracovní příležitosti (zejména pro kvalifikované pracovníky), další mateřská 
škola, obřadní síň, či lepší čistota. 

Respondenti nejčastěji získávají informace o dění ve městě z Tišnovských novin, které čte 
pravidelně více než 76 % respondentů. Pravidelné čtení Tišnovských novin ovšem 
s klesajícím věkem klesá, přesto kromě nejmladší věkové kategorie vždy dominuje. V nejmladší 
věkové kategorii respondentů 
(15–25 let) převládá jako 
zdroj informací Facebook. 
Jako druhý nejčastější zdroj 
informací využívají 
respondenti webové stránky 
města (pravidelně 45 %), dále 
mobilní rozhlas (44 %) a 
sociální sítě (40 %). Ostatní 
informační zdroje mají 
mnohem nižší zastoupení. 
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V případě budoucích investic obyvatelé jednoznačně podporují dobudování/rekonstrukce 
místních komunikací (téměř 68 % respondentů), s odstupem také řešení problémů dopravy 
ve městě (51 %) a dobudování/rekonstrukce chodníků (46 %). 79 respondentů uvedlo 
odpověď jiné. Šlo o velmi různorodé náměty dotýkající se obdobných problému jako u otázky 
zaměřené na to, co obyvatelům ve městě chybí. Nejčastěji se objevovalo téma bazénu.  

 
 

V šetření byl zjišťován i názor na konkrétní investiční záměry města. Největší podporu10 
získala myšlenka zrekonstruovat náměstí. Pro rekonstrukci je přes 70 % respondentů (42,6 
% určitě ano, 27,7 % spíše ano), zároveň proti rekonstrukci je zhruba ¼ respondentů. Obdobnou 
vysokou podporu má rekonstrukce areálu letního kina (37,6 % určitě ano, 34,1 % spíše ano), 
ovšem 14 % tento problém nedokáže posoudit. Jako třetí nejvýznamnější investici respondenti 
považují vybudování smuteční síně (60,9 % určitě/spíše ano), avšak u této možnosti je téměř 
¼ respondentů proti (24,8 % spíše/určitě ne).  

Nejvyšší míra záporných odpovědí se vyskytla u možnosti podpory budování průmyslové zóny 
(46,3 % odpovědí spíše/určitě ne), podpory vybudování ekocentra (43,2 % odpovědí 
spíše/určitě ne) a zřízení jeslí (38,4 % odpovědi spíše/určitě ne). Zároveň u posledních dvou 
uvedených možností byl vysoký podíl respondentů, kteří uvedli, že situaci nedokážou posoudit.  

Záměry rozvoje města 
určitě 

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

určitě 
ne 

neumím 
posoudit 

průměr* 

Mělo by město zrekonstruovat náměstí? 42,6 27,7 19,1 6,5 4,1 3,0 

Mělo by město zrekonstruovat areál letního kina? 37,6 34,1 8,6 5,7 14,1 2,8 

Mělo by město vybudovat smuteční síň? 32,2 28,6 16,7 8,1 14,3 2,6 

Mělo by město vybudovat mateřskou školku v 
sídlišti Na Honech? 

31,5 22,3 7,9 18,7 19,7 2,3 

                                                             
10 Vypočteno pomocí váženého aritmetického průměru. Do výpočtu hodnoty nejsou zahrnuty odpovědi 
„nevím“. 
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řešení problémů dopravy ve městě
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Záměry rozvoje města 
určitě 

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

určitě 
ne 

neumím 
posoudit 

průměr* 

Mělo by město podpořit rozšíření soc. služeb pro 
seniory a hendikepované? 

25,6 35,8 7,2 2,6 28,8 2,3 

Mělo by se město více zaměřit na rozvoj 
cestovního ruchu? 

18,1 35,0 23,7 6,3 16,9 2,3 

Mělo by město podporovat budování 
průmyslové zóny? 

18,1 22,8 22,5 23,8 12,8 2,1 

Mělo by město zřídit jesle? 13,1 21,6 21,7 16,7 26,9 1,8 

Mělo by město podporovat vybudování 
ekocentra? 

10,4 19,9 26,0 17,2 26,5 1,7 

* váhy: určitě ano = 4, spíše ano = 3, spíše ne = 2, určitě ne = 1; čím vyšší hodnota průměru, tím větší priorita 
investice 

 

 

 

Možnost zřízení jeslí a mateřské školy bylo dále tříděno podle přítomnosti dětí do 18 let 
v domácnosti respondenta. Domácnosti, ve kterých nejsou děti do 18 let, logicky častěji neumí 
situaci posoudit. Z respondentů, kteří uvedli kladnou, či zápornou odpověď vyplývá, že rodiny 
s dětmi dávají menší podporu výstavby jeslí, ale více podporují výstavbu mateřské školy, než 
rodiny, ve kterých děti nejsou.   
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Možnosti pro parkování byly v hodnocení prostředí a služeb hodnoceny jako druhá nejhorší 
oblast ve městě. Proto byli respondenti dotazováni, zda by město ještě mělo budovat parkoviště 
a v jaké lokalitě. Pouze 10 % respondentů uvedlo, že parkoviště již není třeba budovat, 
ostatní uváděli lokality, kde by parkoviště bylo třeba vybudovat. Největší potřeba vybudování 
parkoviště je u nádraží (34 %) a dále v centru (25 %).  

U volných odpovědí se několikrát vyskytl názor, že by se měl vybudovat parkovací dům či 
podzemní parkoviště. Podpora budování parkovišť podle typu bydlení respondentů ukazuje, že 
budování parkovišť o něco více podporují lidé, kteří bydlí v rodinných domech než lidé 
z bytových domů. 
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A.2.3 NÁZORY AKTÉRŮ NA ROZVOJ MĚSTA 

V červnu a červenci 2018 proběhly řízené rozhovory s 15 osobnostmi města z řad místních 
podnikatelů, spolků, občanských sdružení a příspěvkových organizací zřizovaných městem. 

Přehled osob, s nimiž byly vedeny řízené rozhovory 

 Organizace Jméno 

1 Městské kulturní středisko Tišnov, p. o. Mgr. Jan Brdíčko, ředitel 

2 Inspiro – středisko volného času, p. o Mgr. Ivana Kroutilová, ředitelka 

3 Základní škola Tišnov, nám 28. října, p.o. 
Základní škola Tišnov, Smíškova, p.o. 

PaedDr. Radmila Zhořová , ředitelka 
Mgr. Michal Komprs ředitel 

4 Centrum sociálních služeb Tišnov, p. o. Ing. Mgr. Jana Wildová, ředitelka 

5 MAS Brána Vysočiny z. s. PhDr. Libuše Beranová, manažerka 

6 Za sebevědomé Tišnovsko, z. s. Mgr. Adéla Nešporová, členka rady 

7 Rodinné centrum Studánka, z.s. Mgr. Kateřina Hromčíková, manažerka a 
statutární zástupkyně 

8 Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s. Mgr. Karel Švábenský, předseda 

9 Římskokatolická farnost Tišnov  Mgr. Josef Rybecký, farář 

10 T. J. Sokol Tišnov Jiří Veselý, starosta 

11 Steinhauser s. r. o. Ing. Ladislav Steinhauser, ředitel 
12 Servis počítačů PC Ing. Miroslav Pálka, majitel 

13 MFC-PENZION s.r.o. (Červený mlýn) Ing. Oldřich Fiala, jednatel 

14 Osadní výbor Hajánky – Hájek Ladislav Kotouček, předseda 

15 Osadní výbor Jamné Jiří Procházka, předseda 

 

V rozhovorech byla řešena současnost a budoucnost města Tišnova: 

 Co považujete za výhody, silné stránky Tišnova? 
 Jaké jsou problémy Tišnova? Jak vidíte situace v různých oblastech rozvoje města? 
 Na jaká témata by se mělo město v následujících letech zaměřit?  
 Co konkrétně by se mělo udělat? Co z toho považujete za nejdůležitější? Jaké úkoly byste 

uložil vedení města? 
 Jste členem nějakého výboru/komise města? Zapojujete se nějak do rozvoje města? Máte 

zájem být případně členem pracovní skupiny ke strategickému plánu? 

V následujícím textu jsou tematicky uspořádány klíčové výroky z rozhovorů. Opakující se 
komentáře jsou uvedeny pouze jednou. Vyjádření ke stejným věcem jsou seskupena. Jde 
o různorodé podněty, které jsou v některých případech i v rozporu. Výroky jsou názorem 
dotazovaných osob a nemusí vždy odrážet objektivní skutečnosti. 

Významná část dotazovaných osob byla, či je aktivní v některém ze samosprávných orgánů 
města. Většina je ochotna se účastnit pracovních skupin k tvorbě programu rozvoje města. 

 

Silnými stránkami Tišnova dle dotazovaných aktérů jsou: 

 Dobrá poloha města. Jedná se o přirozené centrum. Tišnov je brána Vysočiny. Blízko je 
Brno i Vysočina.  

 Dobrá dopravní dostupnost do Brna a na D1 (dobré zejména pro pracovní příležitosti). 
V Tišnově je vlak a uzlová doprava. 

 Tišnov je hezké město. Město se dobře stará o zeleň. 
 Začíná tady příroda. V okolí je pěkná krajina. Blízkost přírody, podhůří Vysočiny. 

Květnice, Klucanina, jeskyně. 
 Dobrá občanská vybavenost. Město není zase tak velké, ale je zde vše potřebné.  
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 Lidé jsou tady aktivní. Je tady občanská společnost. Je tady hodně spolků a sdružení. 
Máme Klub českých turistů, skauty, brontosaury. Bohatý spolkový a občanský život.  

 Hodně mladých rodin se stěhuje do Tišnova. Je tady hodně nadšených lidí. 
 Vysoká úroveň kultury. Dobré kulturní a společenské dění. Je tady kino, divadlo, 

koncerty. Jsou tady trhy, kulturní akce pro děti. 
 Tišnov je město, které žije sportem. Jsou zde dobré podmínky pro sport – rekonstrukce 

sportovišť, podpora sportovních organizací. Výhoda je, že Tišnov svou velikostí 
umožňuje, aby se lidé věnovali hodně sportům. V Tišnově je dostatek sportovišť (buduje 
se fotbalové hřiště s umělým povrchem, dokončila se umělá ledová plocha)., mají dobrou 
dostupnost. Existuje podpora trenérů.  

 Pěkné zázemí pro děti. Hodně parků, míst pro děti (hřiště atd.). Nad hřbitovem je terénní 
dráha pro kola. Koupaliště je parádní. Kluziště.  

 Jsou tady dvě základky, dvě střední školy, základní umělecká škola, Základní škola 
Zahrada (alternativní). Jsou tady šance. Školy jsou na dobré úrovni.  

 Není tady kriminalita, není tady sociálně vyloučená lokalita. Existuje senior taxi a další 
aktivity pro seniory.  

 Spolupráce s radnicí je bezchybná. Otevřený přístup radnice. Dobrá komunikace města. 
Město má vlastní noviny, televizi i mobilní rozhlas. Městský úřad je vstřícný. 

 Městu se daří dosahovat na řadu dotačních programů, za tímto účelem vznikla 
projektová kancelář, město se nebojí investovat i za cenu půjček a úvěrů (bez nich by 
řada věcí nešla realizovat).  

 Duch města. Tišnov není vesnice. Je zde kontinuita rozvoje. Je zde kulturní i sportovní 
vyžití. Kuřim třeba vznikala jako vesnice. Myšlení lidí je díky tomu jiné. Lidé jsou 
v Tišnově aktivní. Pozitivum je myšlení městských lidí.  

 

Tišnov má následující slabé stránky, resp. problémy: 

Občanská vybavenost 

 Nedostatečné kapacity mateřských škol (dáno také tím, že Tišnov je spádovou obcí). 
Tišnovem hýbe MŠ na Honech. Má příznivce i odpůrce. (Bude MŠ ve Všechovicích, MŠ 
DSO Tišnovsko v Železném, od 9/2018 bude dětská skupina pod RC Studánka). Nicméně 
i přes tuto slabou stránku byli pro školní rok 2018/2019 přijaty všechny tříleté děti. 

 MŠ i ZŠ jsou v Tišnově přeplněné, velký problém – není volná kapacita, s novou 
výstavbou domů se to ještě zhorší: V Tišnově jsou dvě veřejné základní školy, komunitní 
škola ZaHRAda a speciální škola; snahou by mělo být vybudovat třetí veřejnou ZŠ. Už teď 
panuje snaha nepřijímat děti z jiných obcí, zároveň dáno doporučení mít max. 25 dětí na 
třídu (vzhledem ke kapacitám těžko proveditelné). V ZŠ často i děti z okolních obcí (kvůli 
pracovní dojížďce rodičů do Tišnova a možná i vyšší kvalitě ZŠ). Město Tišnov má také 
vytvořeny dohody s obcemi o společném školském obvodu – jedná se o 14 obcí, které 
nemají svoji ZŠ a pro jejichž děti je zaručeno přijetí do výše povolené kapacity. 

 Potenciál je v gymnáziu. Není zde ale tah na bránu. Je samo za sebe. Studenti by se mohli 
zapojit do aktivit ve městě, projektové práce. Velmi aktivní je SŠ a ZŠ Tišnov (součástí je 
SOŠ a SOU zemědělské) – mají dny otevřených dveří, snaží se zatraktivnit své obory.  

 Kapacitně nedostačující kulturní zařízení (prostory pro kulturu), k dispozici je jen sál 
Kina Svratka (250 míst) a Velký sál a foyer Městského kulturního střediska (120 míst); 
především pro plesy a velká kulturní představení se tak využívá sokolovna, ale ta je 
technicky ve velmi špatném stavu. 

 „Vrchní část města“ Hony má velmi špatnou vybavenost. Je potřeba, aby tam vznikla 
školka. Město se rozrůstá, je to potřeba. Musí to ale být výstavba s hřištěm, školkou, 
obchůdkem, nemá to být jenom na bydlení. x Bojím se rozrůstání směrem za Hony. 

 Možným problémem je sokolovna, není v majetku města, na její opravy jsou vynakládány 
velké peníze (bylo by vhodnější odkoupit do majetku města). 
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 Není zde ani moc vyžití (pouze kulturní). Není bazén, středisko, kde by se děti vyblbly. 
Schází hala, sportovní a nákupní střediska.  

 Sportovní oblast je spíše slabší. Kulturní akce  jsou zaměřeny určitým směrem. Nabídka 
se ale rozšířila. Dobré jsou trhy. Pro starší nabídka je, ale otázkou je, zda pro všechny 
vrstvy. 

 Úprava areálu letního kina.  
 Je potřeba vyjasnit, jak se bude dotovat sport. Město může dotovat kluby. Volá se po 

zimním stadionu a wellness zařízení (značná ekonomická náročnost). Je třeba dodat, že 
nově vzniklo wellness centrum v penzionu Červený Mlýn. 

 Problémem je krajská nemocnice – postupné omezování služeb a oddělení. V podstatě se 
změnila na léčebnu dlouhodobě nemocných, ostatní provozy upozaděny, velké problémy 
s umístěním pacientů (měly by je brát nemocnice v Blansku a Brně), je třeba vstoupit do 
jednání s krajem a situaci řešit. Chybí větší diskuze o rekonstrukci nemocnice.  

 Nejsou žádné volné kapacity lékařů (sehnat obvodního lékaře či zubaře téměř nemožné). 
 Zdravotnictví – špatní dětští doktoři, všichni jsou před důchodem nebo v důchodu. Na 

pohotovosti není rentgen. Chybí dětský psycholog (ten fungoval pod ZŠ Smíškova – 
bývalé centrum Korálek). Málo zubařů. 

 Chybí tady prorodinné politiky. Dějí se tady akce dlouhodobě a to není podporováno. To 
co běží a je dobré.  

 Chybí koncepce sociální politiky. Město by mělo financovat nízkoprahová zařízení. 
 Charita má streetworkera na ½ úvazek, mělo by to být na plný úvazek. U kostela 

teenageři berou drogy. Jsou tam kamery a jezdí tam policie, ale nepomáhá to. 
 Chybí tady sjednocení spolků. Akce by se mohli dělat společně, pak by to přitáhlo více 

lidí. Teď si každý hraje na svém písečku. Město by to mělo koordinovat. Mělo to dělat 
městské kulturní středisko. 

Doprava 

 Cesta Tišnov – Brno. Řešení R43, napojení Tišnova na silnici na Svitavy. 
 Stav dopravních komunikací. 
 Přeplněnost auty, nedostatek parkovacích míst. Na náměstí sice bylo zpoplatněno 

parkování, ale místa chybí u nádraží či na ulici Brněnská, bylo by třeba postavit 
parkovací dům (kapacita 150 až 200 míst). 

 Velkým problémem je parkování: U Alberta, u Tesca, ale i u Centra sociálních služeb. 
Parkovištěm u nádraží se to zlepšilo skoro všude. 

 Opravené autobusové nádraží není z hlediska uživatel nic moc. Je nešikovné. Je to úzké – 
když na nástupišti stojí lidé, těžko se prochází. Sedávají tam feťáci. Oddělaly se lavičky. 
Vlakové nádraží se zavírá dříve, než odjede poslední vlak. Je třeba zlepšit informovanost 
o odjezdech spojů – čísla nástupišť. Autobusové nádraží nemá čekárnu. 

 Po většině kulturních akcí už nejsou spoje veřejné dopravy pro přespolní. 
 V současné době probíhá několik dopravních uzavírek (rekonstrukcí najednou), město 

paralyzované, patrně špatné plánování v tomto směru, mnoho silnic se stalo 
jednosměrkami. 

 Tišnov není bezbariérový. 
 Nedostatek přechodů pro chodce. 
 Mezi vodárnou a Jamným by mohla být stezka pro cyklisty. Prostor pro procházky po 

městě a pozorování přírody. Třeba stezka. Mezi Tišnovem po Březinu podél Svratky.  
 Nedostavěná páteřní cyklostezka z Brna do Víru.  
 Město by se mělo snažit odstranit těžkou dopravu z centra. 
 Podoba náměstí: jedná se o centrum společenského života, ale neodpovídá požadavkům 

jeho uživatelů; na jedné straně už není tak významnou dopravní tepnou (víceméně 
pozitivní), na druhé straně s tím však souvisí ztráta obchodního významu (negativní),  

 Ztrátu obchodního významu navíc zesiluje aktuální řešení dopravní situace, kdy se 
spousta silnic stala jednosměrkami (např. ulice Brněnská se stal jednosměrnou ve směru 
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od náměstí a tím ztratila obchodní význam); pokud budou klíčové ulice jednosměrkami, 
je třeba zvažovat, v jakém směru (výjezdová komunikace = snížení obchodního 
významu). 

Podnikání 

 Není zde moc pracovních příležitostí. Hodně lidí jezdí do Kuřimi a do Brna. 
 V Tišnově chybí průmysl. Je zde málo pracovních míst. Do Tišnova se málo dojíždí za 

prací. Chybí podpora podnikání. Málo se podporuje privátní sektor. Chybí pozemky, 
podnikatelská zóna. Kuřim a Blansko mají mnohem lepší podmínky pro rozvoj firem.  

 Tišnov má velmi slabé ubytovací kapacity (Červený Mlýn, Laskala, Tišnovská Rychta). 
Otázka budoucnosti hotelu Květnice a jeho pronájmu (hotel nefunguje, leží na náměstí). 

 Je tady špatně uchopený cestovní ruch. Z hotelu je ubytovna. Chybí směrovky, město je 
špatně prezentováno. 

 Ve městě je málo supermarketů a obecně obchodů. Ve městě je málo drobných 
kamenných obchodů. 

Bydlení 

 Problém je s bydlením. Nejsou tady pozemky – pouze nahoře na Honech. Na Honech 
chybí zeleň (jedná se však o novou zástavbu, zeleň musí narůst), vybavenost. Není tady 
dostupné bydlení.  

 Nová výstavba neřešila místa pro potkávání a občanskou vybavenost. Chybí školka a 
obchod. 

 Vysoké ceny nemovitostí (dáno kvalitou prostředí a vysokou poptávkou po bydlení). 
 Nedostatek ubytování pro seniory. Chybí malometrážní byty.  
 Ve městě se staví bytovky do 4. patra bez výtahu – staří lidé jsou tam potom de facto 

uvězněni. 
 Roky se táhne problémy s Teplem T. Organizace Teplo T má monopol. Nevýhodné 

smlouvy na vytápění pro lidi na sídlištích. 

Životní prostředí 

 Na řadě ulicí byly stromy a už nejsou (např. Černohorská, Družstevní, Riegrova).  
 Město bojuje s pozemky a výstavbou – rozšiřování zástavby na úkor orné půdy. 
 Tišnov nemá komplexní pozemkové úpravy. 
 Mezi Klucaninou a Květnicí chybí biokoridor. Jeho vytvořením by se zastavila výstavba. 
 Vůbec se nevyužívá řeka, je zde však problém s protipovodňovými opatřeními (řešilo se 

v rámci koncepce kultury). 

Správa a rozvoj města 

 Město špatně komunikuje svoje záměry a svoji vizi. Jsou zpracovávány studie bez širší 
diskuze s veřejností. 

 Měla by se zvýšit sounáležitost lidí s obcí. Kdyby se každý více zapojil do činnosti ve 
městě, bylo by to lepší (lidé např. v zimě neodmetají chodníky). Lidé by měli vzít město 
více za své.  

 Komunikace s městským kulturním střediskem je chaotická. Koordinace spolků je 
chaotická. 

 Nevím, jestli se Tišnov posune dál. Je to o tom, kdo koho zná. Posunout se z maloměsta 
dál. Aby byl modernější a nebránil se změnám. Např. se zamýšlet nad pracovními 
příležitostmi. Každé město má nějakou zónu, ale tady to není. Měl by tady být koncept, 
záměr jak podpořit podnikání. 

 Když má nezisková organizace nápad a přijde na město, tak na městě nikdo nepomůže. 
Město by mělo více naslouchat neziskovým organizacím. Je mrtvo. 

 Chybí odbor školství. 
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 Když se něco vymýšlí (parky) chybí tady komunikace, město by mohlo oslovit odbornou 
veřejnost. 

 Zbytečně se prodlužují dopravní stavby. Kámen z Lomničky se vozí přes centrum města – 
problém s nákladní dopravou. Nedostatek pěších a cyklistických stezek. Nový park pod 
kostelem. 

 Město odsouvá rozvoj místních částí.  

Problémy, které je třeba řešit v místní části Hájek – Hajánky: 

 Je nutné provést opravu místních komunikací a účelových cest. 
 Je třeba zajistit dopravní obslužnost tak, aby autobus zajížděl i do Hájku a Hájánek, nyní 

staví jen na silnici II/377. Za tímto účelem byla v obci zatrubněna vodoteč a vytvořena 
plocha, která by sloužila jako točna, proběhlo už i jednání s Kordisem, problémy by 
mohly nastat v zimním období kvůli sjízdnosti. 

 Nedostatek pitné vody, před lety bylo sice vybudováno posílení vodovodu, ale podzemní 
vody poklesly, už je vytvořen projekt pro posílení vodovodu (jednalo by se o napojení 
z Jamného), je třeba projekt realizovat. 

Problémy, které je třeba řešit v místní části Jamné: 

 Dokončit rekonstrukci budovy bývalé školy, v níž je i komunitní centrum a pořádají se 
kulturní aktivity (mohly by se konat i příměstské tábory). 

 Nutná oprava místních komunikací po Jamném a polních cest. 
 Vybudování kanalizace v Jamném.  

 

K současné situaci města potom uvedli někteří aktéři i pozitivní, resp. neutrální hodnocení: 

 Žádné komerční služby a obchody tady nechybí.  
 Školství je OK. Důležité je postavit školku na Honech. Mohla by být v proluce v parku.  
 V Tišnově sídlí nemocnice i záchranná služba. Není potřeba nic řešit. Poliklinika funguje. 

Vzhledem k velikosti města je tady všechno.  
 Park pod kostelem se rekonstruuje. Veřejné prostranství se zlepšuje. Je tady kino, nové 

kluziště, koupaliště. Doplnit hřiště nahoře na Honech.  
 Komunikace města s podnikateli se zlepšila, probíhá velmi dobře. Nejvíce se komunikuje 

o dopravních komunikacích a kolem výkonu státní správy. Přístup úředníků je vstřícný.  

 

V dalším textu jsou uspořádány odpovědi, na jaká témata by se mělo město 
v následujících letech zaměřit, co by se mělo změnit v jednotlivých oblastech rozvoje 
města a co konkrétně by se mělo udělat. 

Vzdělávání 

 Zajistit dostatek kapacit pro děti ve školách a ve školkách.  
 Lesní klub umožňuje docházku do školky dětí do 3 let. Potřeboval by vydatnější podporu 

od města.  
 Na Honech chybí místa ve školkách. Důležité je postavit školku na Honech. Mohla by být 

v proluce v parku. 
 Je třeba zvýšit kapacity mimoškolní činnosti škol, týká se také ZUŠ Tišnov a Inspiro 

Tišnov (středisko volného času). 
 Školské organizace by si neměly navzájem platit nájem. Zbytečně se jenom přelévají 

peníze. 
 Chybí prostory na ekocentrum. Chybí sál s plátnem. Město by mělo poskytnout budovu 

na ekocentrum. 
 U teenagerů by se měly zavést dotazníky, osobní rozhovory se studenty. Nevíme, jaké 

mají studenti a teenageři potřeby. Při charitě a klubu čas funguje streetworker. 
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Zdravotní a sociální služby 

 Provést rekonstrukci Nemocnice Tišnov a udržet maximum jejích služeb a provozů 
(respektive komunikovat to s provozovatelem – JMK). 

 Charita rozjíždí domácí hospicovou péči. Navýšit kapacitu. 
 V Tišnově chybí krátkodobé odlehčovací centrum, ne léčebna dlouhodobě nemocných.  
 Nízkoprahový klub Čas funguje, ale neví se o něm. Zlepšení informovanost. 
 Vyloučená lokalita na mlékárně: V ulici Na Mlékárně zrealizovat projekt na sociální 

bydlení (jde o sociálně vyloučenou lokalitu, cca 150 osob, ale fungují, jeden dům obývají 
Romové, druhý sociálně slabí). Je zpracovaná studie. Město tam už má pozemek. Závisí 
na dotaci. Otázka je, zda ji město podalo. 

Kultura 

 Vyřešení městské galerie. Chybí výstavní plochy. 
 Chybí prostory na koncerty. V sokolovně je špatná akustika. Město by mělo zafinancovat 

sokolovnu. V sokolovně se konají plesy a výstava minerálů. Podium je v havarijním stavu. 
 Některé kulturní a společenské akce se kříží. U akcí by se dalo i spolupracovat např. do 

Svatováclavských hodů je zapojeno hodně institucí. 
 Zavést soutěž o kulturní počin Tišnovska. 
 Městské kulturní středisko funguje dobře. Mohlo by se více zapojit do koordinace aktivit 

neziskovek. 
 Rekonstrukce a rozšíření kapacity Velkého sálu Městského kulturního střediska. 
 Rekonstrukce menšího sálu pod kinem Městského kulturního střediska. 

Volnočasové aktivity 

 Rekreační zóna / oživení nábřeží podél řeky Svratky: V historii existovalo něco jako 
„Tišnovské Benátky“ díky náhonu. To již samozřejmě není reálné, ale současné nábřeží 
by mohlo hrát roli místa klidu a odpočinku. 

 Využití potenciálu letního kina, které se nachází v lesoparku: Vzniknul projekt, kdy by se 
v areálu nacházely veřejné grily, stezky pro děti, lezecká stěna, cvičební prvky pro 
seniory (občany se ztíženou pohyblivostí), běžecké trasy a obnovila sauna. Tyto projekty 
nebyly realizovány a naopak vznikla lukostřelnice. Tu však využívá mnohem omezenější 
okruh lidí, než by využíval zmíněné projekty. 

 Rekonstrukce sokolovny,  
 Doplnit hřiště nahoře na Honech. 
 Chybí přítomnost bazénu.  
 Více možností pro setkávání lidí na náměstí. 

Komunitní život a činnost neziskových organizací 

 Aby občané soucítili s městem. Lidé jsou nejdůležitější. Lidský potenciál je nevyužitý. 
Zapojovat lidi do veřejného dění. Více s nimi diskutovat. Přesvědčit lidi, že město je 
jejich. 

 Velký potenciál má komunitní život. V Tišnově je hodně  neziskových organizací, hodně 
akcí, hodně nadšenců. Organizace by měly spolupracovat. Je třeba koordinovat akce. 
Mohl by být sdílený kalendář akcí. Kalendář by mělo dělat městské kulturní středisko. 

 Město by mělo více podporovat neziskové organizace. 
 Nedostatek prostorů pro spolkovou činnost. Chtělo by to sdílené prostory, někde 

v centru. 
 Budova Riegrova, sídlí tam asi 5 organizací. Je ve špatném stavu. Budova nemá správce. 

Je tam hodně organizací, je tam binec.  
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Doprava 

 Hlavní je dořešení dopravní situace. Dokončit opravy silnic. Vybudovat spojnici mezi 
silnicí Lomnickou s Černohorskou. Propojka by mohla být za obytnou zónou. Propojení 
s obcí Drásov s R43.  

 Opravit hlavní komunikace (zejména Černohorská, Riegrova a Brněnská; z části už se 
děje). 

 Vybudovat nová parkovací místa (např. u železničního nádraží či u sokolovny), 
 Úprava nádraží. Město stav a vzhled nádraží s dráhami řeší. Město je málo iniciativní. 

Měli by se dělat věci ve spolupráci s ČD. Mohli by spolupracovat v úklidu podchodu, 
dráhy to nestíhají. Město by to mohlo uklidit. Popohánět dráhy aktivnějším přístupem. 

 Úprava náměstí. Na náměstí omezit dopravu. 
 Pokračovat v zavádění obousměrek pro cyklisty. Zavádění jednosměrek v malém 

provozu je zbytečné.  
 Opravit chodníky a udělat bezbariérovost.  
 Výstavba cyklostezek. Na Březinu, na Štěpánovice podél Svratky. Cyklostezky by chtělo 

více propojit (řeší koncepce cestovního ruchu). 
 Pokusit se o hromadnou dopravu, aby to autobus jednou za 2 hodiny objel. Zaměřit se na 

chodce a na cyklisty. Jsou tady úzké chodníky.  

Podnikání 

 Nabídnout nová pracovní místa, spolupodílet se na investicích. Město udělá inženýrské 
sítě, podnikatelé postaví věci, na které nejsou dotace.  Město by mělo být nápomocno 
u záměrů na investice. 

 Město by více mělo propagovat práci podnikatelů. Když by se dostali do novin nebo do 
televize, tak by jim to pomohlo. 

 Vybudování průmyslové zóny Díly pod městem. Buduje se protipovodňová ochrana, díky 
níž dojde ke změně z Q50 na Q100. Vymezit celou lokalitu pro podnikání. Město jako 
developer může získat dotace MZe či MŽP. 

 Na náměstí otevřít místo pro stánek s občerstvením. Stánky na volný prodej.  
 Nabídnout prostory pro příchod supermarketů a obecně obchodů (využít brownfieldy), 
 Stánky na pořádání trhů by tam mohli být i více dnů. Tišnov má okolo hodně zemědělců, 

mohli by prodávat přímo na náměstí. Vytvořit místo na prodej místních produktů. To co 
se v okolí vypěstuje, se má spotřebovávat v místě.  

 Využití okolního zemědělství.  Podpora okolním zemědělcům. 
 Zlepšení komunikace s podnikateli.  
 Areál staré pily: Místo je netknuté, je zbourané a nic se tam neděje. Informovat občany, 

co se tam děje. Patří to tam soukromému investorovi. 

Cestovní ruch 

 Přírodní okolí Tišnova, je to „brána“ do okolí. Je to příležitost, která není dobře uchopená 
a je nevyužitá.   

 Doplnění „směrovek“. 
 Zlepšení prezentace. Mohlo by se více propagovat. 
 Jeskyně by se mohly zpřístupnit a zprovoznit. 
 Využití výstavy minerálů. Spojení výstavy minerálů se slavnostmi: Akce je nevyužitá. 

Otevírá se Králova jeskyně na Květnici. Turistické informační centrum by to mohlo mít 
na starosti. 

 Najít nového nájemníka pro Hotel Květnice 
 Pro cestovní ruch by město mohlo využít blízkost Lomnice. Vrací se tam zámek 

původním majitelům. Potenciál má srovnatelný s Porta coeli a Pernštejnem. Tišnov je 
branou a vrátilo by se mu to.  
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Vzhled města 

 Rekonstrukce náměstí. 
 Zapracovat na „tváři města“: Například formou uměleckých děl v centru (teď víceméně 

žádná nejsou). Možností by bylo ubytovat nějakého umělce v bytě MěKS Tišnov, pobýval 
by ve městě, tvořil a zavázal se k předání určitého díla městu. 

 Životní prostředí 
 Realizace protipovodňových opatření kolem Svratky. Spolu s tím cyklostezky a rekreační 

prvky. 
 Rozmístit po městě koše na tříděný odpad jako jsou na nádraží. 
 Mohly by se sázet aleje podél cest.  

Správa města 

 Udržení počtu obyvatel do 10 tisíc. 
 Byl bych pro pozvolnější růst počtu obyvatel.  
 Komunikace města se lepší. Chybí živé setkání radnice s občany buďto tematické 

s konkrétními projekty nebo obecné s tématem „co vás trápí“. 
 Město by mělo více komunikovat s občany. Nenaslouchá se odborné veřejnosti.  
 Zlepšit komunikaci o investicích. Vydiskutovat, co vybuduje město a co privátní sektor. 

Město by se mělo zaměřit na koordinaci privátních a veřejných investic. Zlepšení 
přístupu města k záměrům obyvatel a podnikatelů.  

 Změnit systém rozdělování dotací. Je tam velký nepoměr v podpoře Sokola a ostatní 
sportovních organizací. Dotace by neměly rozdělovat komise ale všichni zastupitelé. 
Nerozlišovat jestli sport dělá vrcholově nebo jen pro radost. 

 Větší vyváženost služeb na úřadě. Odbory nejsou centrálně řízeny. Stavební úřad je 
pomalý ve lhůtách. Samospráva by měla pomáhat místním v jednáních s úřady. 

 Využít architektku města při rozvoji občanské vybavenosti na Honech. 
 Důležité je, aby město Tišnov i nadále (po říjnových volbách) pamatovalo na to, že jeho 

součástí jsou i místní části, jako je např. Jamné. 

 

A.2.4 VAZBY NA KONCEPCE 

Strategický plán pro město Tišnov na období 2021–2025 je v návrhové části věcně provázán s 
dalšími koncepčními dokumenty. Můžeme rozlišit vnitřní vazby na tematické koncepce města 
Tišnova a vnější vazby na dokumenty s širší působností. 

 

Vnitřní vazby 

Klíčovým materiálem, na němž bude strategický plán stavět je v roce 2016 schválený územní 
plán (účinný od 24. 9. 2016). V návaznosti na něj má Tišnov zpracovaných několik územních 
studií: Územní studie sídelní zeleně v Tišnově, Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou, 
Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou – Černohorská, Územní studie v lokalitě Hony za 
Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech, Územní studie přestavbové plochy P5 
– v lokalitě Pod Klucaninou – ulice Brněnská, Urbanisticko–architektonická studie přednádražní 
prostor v Tišnově. 

Dle územního plánu je město rozvíjeno jako kompaktní urbanistický celek svázaný se základními 
stavebními kameny – náměstím a pravoúhlou uliční sítí. Rozvoj bydlení je zaměřen z důvodu 
zachování charakteru zahradního města na rozšíření ploch převážně pro rodinné domy, pouze 
místy doplněné bytovými domy max. do 3 nadzemních podlaží a podkroví nebo ustupující 
podlaží. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy v lokalitě na severním a severovýchodním okraji 
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města v návaznosti na plochy stávající, v místních částech města je respektován charakter 
rozvolněné zástavby. 

Plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy ve vazbě na stávající průmyslové zóny podél 
hlavního dopravního tahu silnice II/385 mezi silnicí a železnicí, a mezi silnicí a řekou Svratkou 
jsou navrženy plochy smíšené výrobní. Plochy pro rodinnou rekreaci a zahrádkaření doplňují 
stávající lokality. 

Nároky na nové plochy občanského vybavení jsou uplatněny především pro komerční zařízení a 
sportovně rekreační aktivity. Sport je rozvíjen v návaznosti na stávající lokality, komerční 
zařízení jsou navržena na příjezdových komunikacích do města (s ohledem na předpoklad 
využívání obyvateli z přilehlého regionu) a v návaznosti na plochy smíšené výrobní. Rozvoj 
občanské vybavenosti v centru města je umožněn intenzifikací stávajících zařízení, přestavbami 
a dostavbami proluk. 

Vymezením ploch se smíšeným využitím je omezena monofunkčnost ploch a je zajištěna 
rozmanitost jejich využití při dodržování zásad ochrany životního prostředí. Územní plán tak 
určuje cestu k sevřenější a tím ekonomicky účelné (hospodárné) struktuře osídlení města, která 
je šetrná vůči okolní otevřené krajině a která je s ohledem na dobrou kvalitu zemědělské půdy a 
vloženým investicím (odvodnění, závlahy) důležitou hodnotou řešeného území. 

 

Komplexnímu řešení dopravy ve městě se věnuje Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově 
(dokončena v prosinci 2016, schválena 25. 9. 2017). Ve vizi uvádí: „Město Tišnov v roce 2050 
bude městem spokojených obyvatel, městem krátkých cest, s fungující dopravní infrastrukturou, 
umožňující svobodnou volbu dopravního prostředku a zároveň místem, kde kvalita veřejných 
prostranství přispěje k lepší kvalitě života ve městě.“ 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnova uvádí následující strategické cíle: 

 Dobudování páteřní dopravní sítě s vazbou na nadregionální síť s cílem zlepšení 
plynulosti silniční dopravy na ochranném systému a současné eliminace zbytné dopravy 
z centrální části a rezidentních území města 

 Odstranění bodových závad na existující komunikační síti 
 Vhodnou organizací dopravy podpořit eliminaci zbytné dopravy z centrální části a 

rezidentních území města 
 Vytvoření takových podmínek pro parkování, které naplnily rostoucí potřebu po 

parkování, zároveň by však neznemožňovaly zkvalitňování veřejných prostranství 
 Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy 
 Zvýšit integraci udržitelných módů dopravy a podpora systému P+R v rámci IDS JMK 
 Zvýšení nabídky alternativních módů IAD – omezení růstu automobilizace 
 Rozšíření bezbariérovosti ve veřejném prostoru a v přístupnosti veřejných budov 
 Nerozšiřovat zastavěné území města do odlehlých oblastí bez vytvoření adekvátní 

nabídky 

 

Bytová koncepce města Tišnova 2017–2027 (zpracována od září 2015 do února 2016) 
zakotvuje obecnou představu o bytové politice. Vize je zformulována následovně: „Bytový fond 
města Tišnova přispívá k uspokojování potřeby bydlení u občanů města Tišnova, kteří mají nižší 
šanci uspět na komerčním trhu s nájemním a vlastnickým bydlením. Dlouhodobě je zachována 
kvalita bytového fondu města Tišnova prostřednictvím odpovídající investiční strategie a efektivní 
správy.“ 

Koncepce obsahuje následující priority a opatření: 

Priorita A Optimalizace struktury bytového fondu města Tišnova 

Opatření A 1 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska počtu a velikosti bytů 
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Opatření A 2 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska režimu bytů 

Opatření A 3 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska ceny nájmu bytů 

Priorita B Zvýšení kvality a efektivity správy bytového fondu města Tišnova 

Opatření B 1 Zavedení koncepčního přístupu v oblasti utváření a správy bytového fondu 
města Tišnova 

Opatření B 2 Nastavení investiční strategie ve vztahu k bytovému fondu města Tišnova 

Opatření B 3 Optimalizace procesu prodeje bytů určených k prodeji 

Opatření B 4 Modernizace správy dat pro oblast bytového fondu 

 

Koncepce sportu města Tišnova 2018–2021 (dokončena v srpnu 2017) stanoví vize a priority 
podpory sportu. Na ně navazuje konkrétními doporučeními. Primárními záměry jsou: 

1) Vytvářet stále lepší podmínky pro výkonnostní, vrcholový a rekreační sport; 
2) Podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních aktivit pro děti 

a mládež a motivovat všechny občany Tišnova a jeho blízkého okolí ke sportovnímu 
vyžití, zejména pak mládež; 

3) Pomáhat sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby byl sport ve městě 
vzorem a motivací pro občany tohoto města. K tomu účelu byl mimo jiné vytvořen 
systém poskytování dotací a grantů, který efektivním a přehledným způsobem zajišťuje 
rozdělování veřejných prostředků z rozpočtu města a kontroluje vyúčtování 
poskytnutých finančních prostředků; 

4) Nadále pokračovat v pořádání tradičních sportovních akcí ve městě a každoročně 
vyčlenit potřebnou finanční částku z rozpočtu města na tyto účely. Při těchto akcích bude 
město spolupracovat především se sportovními organizacemi, oddíly, kluby, 
příspěvkovými organizacemi města a ostatními školskými organizacemi 

Okruhy priorit rozvoje sportu na území města uvedené v koncepci sportu: 

I. Modernizace a rozvoj materiálně technické základny sportu 
II. Provoz a údržba sportovních zařízení 

III. Zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže nejen 
v hale a tělocvičnách v majetku města 

IV. Spoluúčast města při přípravě sportovních talentů, kteří město zviditelňují a dělají mu 
tím dobré jméno 

V. Podpora sportu na školách a školských zařízeních na území města 
VI. Grantový systém 

VII. Vytváření podmínek pro sport a pohybové aktivity pro neorganizovanou veřejnost 
VIII. Koordinace sportu na území města 

IX. Podpora využívání prostředků z fondů EU a dalších zdrojů 
X. Informovanost veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit 

XI. Principy financování sportu z rozpočtu města na období 2017–2020 

 

Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov pro období 2015–2018 vymezuje hlavní směry a 
cíle rozvoje městského úřadu. Vize úřadu je: „„Chceme být úřadem moderním, profesionálním, 
transparentním a otevřeným, který neustrne ve vývoji, snaží se stále rozvíjet a zvyšovat kvalitu 
poskytovaných služeb, samozřejmostí je každodenní vstřícnost a zdvořilost.“ V dokumentu jsou 
pro každý odbor konkretizovány silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení a uvedeny 
konkrétní dílčí vize. Realizační aktivity jsou soustředěny ve 4 prioritách:  

1. Oblast modernizace v rámci vybavenost úřadu. 
2. Oblast řízení lidských zdrojů. 
3. Oblast správy a provozu informačních technologií. 
4. Oblast komunikace s veřejností a interní komunikace. 
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Tišnov v roce 2006 zpracoval Územně energetickou koncepci města Tišnova. V roce 2011 
proběhla její aktualizace. Koncepce obsahuje: 

 rozbor trendů vývoje poptávky po energii 
 rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií 
 hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů kombinované 

výroby elektřiny a tepla 
 hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor 
 řešení energetického hospodářství území 

V roce 2017 byla zpracována zpráva o naplňování Územně energetické koncepce, která navazuje 
na aktualizaci z roku 2011. 

 

Koncepce rozvoje kultury města Tišnova byla zpracována v roce 2018. Jejím smyslem je 
podporovat důležitou roli kultury v rozvoji města a kvalitě života jeho obyvatel. V souladu s 
prioritami dlouhodobé vize města tvoří nástroj pro systematickou spolupráci mezi Městským 
úřadem Tišnov, Městským kulturním střediskem a dalšími kulturními aktéry ve městě a okolí. 
Koncepce má následující strategické cíle a opatření: 

1. Nabídka  je atraktivní a dostupná pro všechny cílové skupiny  

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 

1.4. Připravit variantní koncepci rozvoje Galerie Josefa Jambora   

2. Prostory pro kulturu jsou atraktivní pro všechny cílové skupiny, místní i návštěvníky města 

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    

3. Aktéři spolupracují na tvorbě programu pro místní i návštěvníky města 

3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních akcí  

3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze kulturu 

 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Tišnovska byla zpracována v roce 2018. Jejím cílem je 
lépe využít potenciál cestovního ruchu a přitáhnout do města více návštěvníků. Zvýšená 
návštěvnost by potom měla přispět i k rozvoji služeb pro obyvatele města. Vize rozvoje 
cestovního ruchu je „Tišnov a Tišnovsko jsou mezi obyvateli Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna 
známé a využívané jako výletní místo, město se zajímavou kulturní nabídkou.“ 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření: 

1. Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické marketingového řízení 

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

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

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). 

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

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 motivovali k pobytu a 
procházkám 

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 

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 

 

Vnější vazby 

Zvyšování kvality předškolního a základního školního vzdělávání na úrovni správního obvodu 
ORP je řešeno v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Tišnov. Dokument je 
průběžně aktualizován. 

Vize vzdělávání do roku 2023 zní: „Všechny děti a všichni žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem. Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní 
volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní 
gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. 

Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin, dalších vzdělávacích i 
kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání 
včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací 
zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku. Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-
vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.“ 

Prioritní oblasti a strategické cíle: 

Prioritní oblast 1: Kvalita vzdělávání 

 Strategický cíl 1.1: Posílit individuální přístup k potřebám dětí a žáků a zvýšit jejich 
vnitřní motivaci ke vzdělávání (obecná didaktika) 
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 Strategický cíl 1.2: Zkvalitnit proces vzdělávání a rozvinout znalosti a dovednosti dětí a 
žáků (oborová didaktika) 

 Strategický cíl 1.3: Zlepšit podmínky pro osobní rozvoj pedagogů a vytvořit ve školách 
novým výzvám otevřené a vzájemně se podporující týmy  

 Strategický cíl 1.4 Posílit působení organizací neformálního vzdělávání na rozvoj 
základní gramotnosti a klíčových kompetencí 

Prioritní oblast 2: Spolupráce škol 

 Strategický cíl 2.1: Vytvořit otevřené prostředí spolupráce mezi školami a posílit sdílení 
a vzájemnou podporu škol 

 Strategický cíl 2.2: Zlepšit komunikaci a spolupráci s rodiči i s veřejností 

Prioritní oblast 3: Hmotné zázemí pro vzdělávání 

 Strategický cíl 3.1: Zajistit dostatečné kapacity škol pro vzdělávání a vytvořit podmínky 
neomezující přístup ke vzdělávání 

 Strategický cíl 3.2: Zlepšit stav budov a okolí škol a zvýšit využití jejich potenciálu 

 

Oblast sociálních služeb je v rámci správního obvodu ORP rozvíjena pomocí komunitního 
plánování sociálních služeb. Poslední komunitní plán byl zpracován pro období 2013–2014. 
V dalších letech se Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb věnoval spíše 
odsouhlasování sítě sociálních služeb a řešení financování služeb. 
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A.2.5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza zachycuje základní (klíčové) podněty pro návrhovou část, a to zejména silné 
stránky (pozitiva, rozvojové faktory) a slabé stránky (negativa, problémy) jako vnitřní faktory 
ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází z posouzení obecných 
i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických, environmentálních 
a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj města. Výroky jsou pro větší 
přehlednost členěny podle jednotlivých témat. Je tak zřetelně vidět poměr mezi silnými a 
slabými stránkami, resp. mezi příležitostmi a ohroženími v jednotlivých tématech.  

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

Obyvatelstvo 

 Počet obyvatel od roku 2003 stabilně roste 
(a to rychlejším tempem než v JMK a ČR). 

 Kladný přirozený i migrační přírůstek. 

 Příznivý index stáří. 

 Poměrně vysoké zastoupení obyvatel ve 
věku 35–44 let. 

 Vzdělanostní struktura obyvatel města 
Tišnov se mezi roky 2001 a 2011 významně 
zlepšila. 

 Existence vzdělávacích, výchovných i 
kulturních spolků (množství přiměřené 
velikosti města). 

 

Hospodářství (vč. cestovního ruchu) 

 Nárůst počtu ekonomicky aktivních subjektů 
ve městě. 

 Příznivá poloha k městu Brnu z hlediska 
lokální ekonomiky (dodavatelé a odběratelé, 
zdroj pracovních příležitostí). 

 Vysoký podíl pracujících ve službách. 

 Přítomnost výrazné atraktivity cestovního 
ruchu v sousední obci – klášter Porta coeli 
v Předklášteří + známá mineralogická burza 
v Tišnově 

 

Doprava 

 Příznivá poloha vzhledem ke spádovému 
městu Brnu. 

 Dobrá dopravní dostupnost. 

 Přítomnost sítě cyklotras a značených 
pěších tras. 

 Existence parkovišť typu K+R a P+R.  

 

Technická infrastruktura 

 Zásobování vodou je stabilizované. 

Obyvatelstvo 

 Zvyšující se počet narozených v posledních 
letech zvyšuje nároky na kapacitu školních 
zařízení. 

 Přítomnost sociálně vyloučené lokality. 

 

Hospodářství (vč. cestovního ruchu) 

 Nízký podíl pracujících přímo v Tišnově, 
značná vyjížďka za prací mimo město. 

 Podprůměrná míra podnikatelské aktivity. 

 Vyšší nezaměstnanost vzhledem k poloze 
Tišnova a komparaci s jinými obdobnými 
městy (podobně dlouhodobá 
nezaměstnanost). 

 Nedostatek ubytovacích kapacit ve městě. 

 

Doprava 

 Excentrická poloha města vůči celostátním 
silničním komunikacím (chybí napojení na 
dálniční síť). 

 Havarijní stav silnic ve správě města.  

 Rostoucí intenzita na silnici II/385 spojující 
Tišnov a Brno. 

 Nedostatek parkovacích míst (zejména 
v centru Tišnova a u sídlišť). 

 Nevyhovující stav některých autobusových 
zastávek. 

 

Technická infrastruktura 

 Chybějící kanalizace Za Červeným mlýnem, 
ulicích ve východní časti města (Cihlářská, 
Mahelova, Mrštíkova) a v místních částech 
Pejškov, Jamné, Hájek i Hajánky. 

 Místní části Hájek a Pejškov nemají 
vybudovaný veřejný vodovod. 

 Místní části Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky 
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 Tišnov má jednotný systém kanalizace, 
pokrývající téměř celý městský intravilán, 
čistička odpadních vod disponuje dostačující 
kapacitu  

 Zásobování elektrickou energií je vyhovující 
i přes nezbytnost importu z jiných regionů. 

 Tišnov je plynofikován  

 Rozvinuté odpadové hospodářství. 

 

Bydlení 

 Atraktivní bydlení s pestrou skladbou 
bytových a rodinných domů. 

 

Občanská vybavenost 

 Budovy základních škol v dobrém 
technickém stavu. 

 Přítomnost základní umělecké školy a 
střediska volného času přímo ve městě. 

 Fungující Centrum sociálních služeb Tišnov 
včetně pečovatelské služby. 

 Rozmanitá nabídka kulturních a sportovních 
zařízení ve městě. 

 

Životní prostředí 

 Přítomnost EVL a PP Květnice s obrovským 
druhovým bohatstvím. 

 Nadprůměrné zalesnění oblasti. 

 

Správa města 

 Příznivé saldo běžných příjmů 

 Nízký počet trestných činů v Tišnově a okolí 
ve srovnání s vyššími územními celky 

nejsou plynofikovány. 

 Na území města Tišnova se nachází černé 
skládky. 

 

Bydlení 

 Postupně dochází prostory pro další 
výstavbu. 

 

Občanská vybavenost 

 Zcela naplněná kapacita mateřských škol. 

 Postupný úpadek Nemocnice Tišnov 
(ukončení akutní lůžkové interní péče, 
uzavírání ambulancí). 

 Letní kino a sokolovna ve špatném 
technickém stavu, nutná rekonstrukce. 

 Kapacitně nedostačující kulturní dům (velký 
sál) Městského kulturního střediska Tišnov. 

 

Životní prostředí 

 Hlukové znečištění ze silniční a železniční 
dopravy. 

 Riziko výskytu povodní z přívalových dešťů. 

 

Správa města 

 Nižší úspěšnost v získaných nenárokových 
dotacích v letech 2016 a 2017 

 Sociopatologické jevy mezi mládeží 

PŘÍLEŽITOSTI 

(co se děje, či bude dít kolem nás a my to 
můžeme využít) 

OHROŽENÍ 

(co se děje, či bude dít kolem nás a my se 
s tím budeme muset vypořádat) 

Obyvatelstvo 

 Zvýšení porodnosti, propopulační politika 
státu. 

 

Hospodářství (vč. cestovního ruchu) 

 Posilující trend domácího (tuzemského) 
cestovního ruchu. 

 Rozšíření činnosti informačního centra 
(služby pro turisty i místní obyvatele). 

 Provázání bohatého kulturního a 
sportovního života s cestovním ruchem. 

Obyvatelstvo 

 Celorepublikový trend stárnutí populace. 

 Konkurence města Brna (odliv zejména více 
kvalifikované pracovní síly do Brna). 

 

Hospodářství (vč. cestovního ruchu) 

 Nedostatek pracovních sil pro tišnovské 
ekonomické subjekty (konkurence Brna). 

 Úbytek návštěvníků města v důsledku 
slabého marketingu (propagace), také 
vzhledem k jiným městům (destinacím). 
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Doprava 

 Plánovaná výstavba silnice R43. 

 Další optimalizace systému Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. 

 

Technická infrastruktura 

 Využití nových technologií pro efektivní 
řešení inženýrských sítí v místních částech 
s nižší hustotou zalidnění. 

 

Bydlení 

 Využití dotačních prostředků a spolupráce 
s okolními obcemi v oblasti sociálního 
bydlení. 

 Příznivé podmínky pro koupi a výstavbu 
nemovitostí. 

 

Občanská vybavenost 

 Posilování lokálního patriotismu skrze 
místní školy (opatření proti odstěhování 
obyvatel). 

 Využití evropských, národních i krajských 
dotačních titulů k rekonstrukci a údržbě 
zařízení občanské vybavenosti. 

 Využití mladé generace k rozvoji kulturního 
a sportovního života ve městě (jako 
u festivalu Tišnov v pohybu). 

 Další posilování komunitního života ve 
městě, regenerace veřejného prostoru. 

 

Životní prostředí 

 Zvýšení retenční kapacity povodí. 

 

Správa města 

 Nabídka dotačních programů na krajské, 
národní a evropské úrovni 

 Podpora místních akčních skupin v novém 
programovém období EU 

 

Doprava 

 Zvyšující se motorizace a tranzitní doprava. 

 Havarijní stav silnic ve správě kraje. 

 Zpoždění výstavby silnice R43. 

 Potenciál cyklistické dopravy je částečně 
limitován členitostí reliéfu území. 

 

Technická infrastruktura 

 Zvyšující se nároky na technickou 
infrastrukturu. 

 

Bydlení 

 Nepříznivé podmínky pro získání hypotéky. 

 Zvýšené nároky na domovní a bytový fond 
kvůli změnám životného stylu. 

 Omezené možnosti pro další výstavbu dané 
reliéfem města. 

 

Občanská vybavenost 

 Nedostačující kapacity základních škol 
v důsledku dalšího nárůstu počtu dětí, resp. 
zájemců o zápis do tišnovských ZŠ. 

 Odmítání převzetí pacientů ze strany 
zdravotnických zařízení v jiných městech. 

 Utlumení činnosti Tišnovské televize a 
Tišnovských novin kvůli nezájmu místních 
obyvatel. 

 Ukončení činnosti Zahrádky U Palce a 
přeměna objektu na bytový dům. 

 

Životní prostředí 

 Ohrožení města a jeho zázemí suchem. 

 

Správa města 

 Snížení příjmů ze sdílených daní kvůli 
zhoršení kondice české ekonomiky 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

B.1 VIZE ROZVOJE A STRATEGICKÉ CÍLE  

VIZE ROZVOJE 

Vize představuje obraz o budoucnosti města. Obsahuje popis představ budoucí podoby 
města. Slouží jako východisko pro návrh přístupů k rozvoji města. Vize je dlouhodobou a 
sdílenou záležitostí – určuje směřování rozvoje města a propojuje jednotlivé střednědobé 
strategické plány. Proto by měla být i obsahově poměrně stabilní. 

VIZE MĚSTA TIŠNOV DO ROKU 2035 

Přátelské město, kde to žije 

Tišnov bude dále klidným a příjemným místem pro život. Počet obyvatel se postupně 
stabilizuje na cca 10 tisících obyvatelích. Udrží se a bude se rozvíjet spolková činnost, 
občanská angažovanost a pestré kulturní a společenské aktivity. Neziskové organizace 
budou spolupracovat s městem a vzájemně mezi sebou. 

Centrum města si uchová tradiční ráz. Náměstí bude revitalizováno a bude přizpůsobeno 
potřebám setkávání obyvatel a pořádání akcí.  

Město Tišnov bude rozvíjet svou pozici regionálního obslužného centra. Budou zde 
dostatečné kapacity škol, sociálních a zdravotních služeb a služby budou zajišťovány 
v souladu s potřebami obyvatel. Zlepší se zázemí budov pro pořádání kulturních a 
společenských akcí. Bude doplněna občanská vybavenost v severní části města.  

Doprava ve městě bude bezpečná pro chodce a cyklisty. Zlepší se dopravní obslužnost 
mezi jednotlivými lokalitami Tišnova a mezi Tišnovem a jeho odlehlejším místními 
částmi. Zvýší se tak využívání veřejné dopravy. Bude vytvořen funkční systém 
parkování. Budou rozšířeny parkovací kapacity u nádraží a na sídlištích. Bude 
dobudována infrastruktura v místních částech města. 

Bude fungovat komunikace mezi městem a podnikatelskými subjekty. Dostupné 
prostory pro podnikání budou v co největší míře využívat podniky s vyšší přidanou 
hodnotou. Díky posílení aktivity cestovního ruchu dojde k pozitivním dopadům na 
podnikání a na nabídku akcí ve městě. Zvýší se počet pracovních míst ve městě a to 
zejména o kvalifikovaná pracovní místa. 

Město rozvine potenciál území kolem řeky Svratky k rekreaci a volnočasovým a 
sportovním aktivitám. Bude vytvořen biokoridor mezi Květnicí a Klucaninou dotvářející 
zasazení města do atraktivní krajiny. 

Město bude pečovat o okolní krajinu a rozvíjet příroční hodnoty města. Město bude 
hospodárně využívat přírodní zdroje a úsporně nakládat s vodou. Budou chráněny 
přírodní hodnoty města. Bude zajištěna kvalitní péče o významné krajinné prvky. Pro 
tyto účely budou vykupovány pozemky. Ve všech rozvojových oblastech bude město 
usilovat o adaptaci na klimatické změny. Budou realizována opatření pro zadržení vody 
v krajině i městě přírodě blízkým způsobem. 
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STRATEGICKÉ CÍLE  

Klíčové dlouhodobé a měřitelné mezníky rozvoje města jsou zachyceny v podobě strategických 
cílů. Jde v nich zejména o zachycení komplexních dopadů jak realizovaných rozvojových aktivit, 
tak působení vnějších vlivů. Vize a strategické cíle pomáhají udržovat kontinuitu rozvoje města. 
Cíle stojí nad jednotlivými rozvojovými oblastmi (= problémovými okruhy), prioritami a 
opatřeními a jsou naplňovány různými kombinacemi plánovaných aktivit. 

 

Ukazatele sledování plnění cílů a aktuální hodnoty indikátorů budou specifikovány v kapitole B.3 
věnované podpoře realizace strategického plánu. 

 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A PRIORITY 

 

 

SC1: Stabilizovat počet obyvatel města na cca 10 tisících obyvatelích

SC2: Zlepšit občanskou vybavenost města

SC3: Zvýšit počet pracovních míst ve městě

SC4: Zvýšit počet návštěvníků města

SC5: Zlepšit stav dopravní infrastruktury města

SC6: Zlepšit adaptaci města na klimatické změny

I. Vybavenost

• A. Zlepšení veřejných služeb

• B. Rozvoj bydlení

• C. Rozvoj kultury

• D. Rozvoj cestovního ruchu

II. Infrastruktura

• E. Zkvalitnění fungování dopravy

• F. Dobudování a obnova technické infrastruktury

III. Prostředí pro život

• G. Zlepšení vzhledu města

• H. Zlepšení životního prostředí

IV. Správa města a spolupráce ve městě

• I. Zkvalitnění fungování samosprávy a městského úřadu

• J. Rozvíjení komunikace a spolupráce

• K. Zlepšení podmínek pro podnikání
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B.2 SPECIFIKACE PRIORIT A OPATŘENÍ  

U každé priority jsou uvedeny specifické cíle, opatření a konkrétní aktivity (typové činnosti / 
projekty). Aktivity pro realizaci specifikovány, či rozpracovány v akčním plánu vždy pro období 
nejbližších dvou let. 

Konkrétní aktivity jsou v závorce dle potřeby doplněny komentářem k realizaci, aby je bylo 
možno snadněji rozpracovávat v akčním plánu. U aktivit jsou dále uvedeny odbory městského 
úřadu odpovědné za realizaci a případně subjekty spolupracující na realizaci. 

Jednou z rolí strategického plánu je provázat existující tematické koncepce města. Schéma 
znázorňuje vazby relevantních aktuálních koncepcí města a strategického plánu 

 

Tematické koncepce jsou dostupné na http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-
dokumenty.  

 

Přehled zkratek garantů: OKSVV = Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, PKT = 
pracoviště kancelář tajemnice, MĚKS = Městské kulturní středisko, OSV = odbor sociálních věcí, 
OF = odbor finanční, OŽP = odbor životního prostředí, OSMKS = odbor správy majetku a 
komunálních služeb, OIPP = odbor investic a projektové podpory.  

Koncepce sportu města 
Tišnova 2018–2021 (2017) 

Koncepce řešení dopravy ve 
městě Tišnově (2017) 

Bytová koncepce města 
Tišnova 2017–2027 (2016) 

Koncepce rozvoje kultury 
města Tišnova (2018) 

Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu Tišnovska (2018) 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro ORP Tišnov 

(průběžné úpravy) 

Územní plán (2016) – vymezení prostorů pro realizaci aktivit strategického plánu 

Akční plán 
na období 

1 roku 

Strategický plán pro 
město Tišnov na 

období 2021–2025 
 

 
Výběr z navržených 

řešení pro 2021–2025 
 

Zařazení projektů pro 
období 2021–2025 

 
Zařazení investic města 
Specifikace neinvestiční 

podpory 
 

Formulace projektů pro 
období 2021–2025 

 
Pouze zařazení rámce 
s odkazem na koncepci 

 
Pouze zařazení rámce 
s odkazem na koncepci 

Vlastní akční 
plán 

Vlastní akční 
plán 

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty
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I. VYBAVENOST 

Priorita A. ZLEPŠENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Cíle priority: 

 Snížit počty dětí / žáků na jednu třídu MŠ / ZŠ. 
 Zajistit dostupnost a kvalitu sociálních zdravotních služeb. 
 Zvýšit nabídku a dostupnost sportovního vyžití. 

 

A.1 Zkvalitnění školství a posílení prorodinných aktivit 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

A.1.1 Rozšíření kapacit základních škol OIPP základní školy 

A.1.2 Výstavba mateřské školy na Honech OIPP  

A.1.3 
Podpora modernizace vybavení mateřských a 
základních škol 

OIPP 
základní a 

mateřské školy 

A.1.4 
Podpora realizace místního akčního plánu 
vzdělávání ORP Tišnov 

OKSVV 
realizační tým 

MAP 

A.1.5 

Podpora aktivit škol ke zkvalitnění vzdělávání  

(uplatnění nových přístupů a metod, spolupráce škol 
apod.) 

OKSVV školy 

A.1.6 
Podpora rozšíření nabídky služeb dětských skupin  

(využití části kapacit pro činnost dětské skupiny) 
OKSVV dětské skupiny 

A.1.7 

Zvýšení kapacit mimoškolní činnosti školských 
zařízení  

(MŠ, ZŠ, ZUŠ Tišnov, Inspiro – SVČ Tišnov) 

OKSVV školská zařízení 

A.1.8 

Podpora činnosti neziskových organizací v oblasti 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže  

(Rodinné centrum Studánka, Lesní rodinný klub a další) 
OKSVV 

neziskové 
organizace 

A.1.9 
Celková rekonstrukce objektu staré školy na ulici 
Riegrova 

OIPP  

A.1.10 

Nalezení dalšího smysluplného využití budovy 
bývalé školy v Jamném 

(zachování obecních prostor pro setkávání a komunitní 
využití místních obyvatel) 

OIPP 
Osadní výbor 

Jamné 

 

A.2 Posílení sociálních a zdravotních služeb 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

A.2.1 
Zpracování nového komunitního plánu sociálních 
služeb 

OSV 
široká skupina 

aktérů  

A.2.2 
Podpora vysokého standardu poskytování 
sociálních služeb a činností neziskových 
organizací v této oblasti 

OSV 
poskytovatelé 

sociálních služeb 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

A.2.3 
Podpora navýšení kapacit domácí hospicové péče  

(zajišťuje Charita) 
OSV 

Oblastní charita 
Tišnov 

A.2.4 Vytvoření krátkodobého odlehčovacího centra OSV 
Centrum 

sociálních služeb 

A.2.5 Vybudování denního stacionáře pro seniory OSV 
Centrum 

sociálních služeb 

A.2.6 
Zajištění terénního pracovníka pro mládež 
(minimálně na poloviční úvazek) 

OSV  

A.2.7 
Pokračování v provozu Senior taxi a rozšíření 
délky provozu během dne 

OSV 
Centrum 

sociálních služeb 

A.2.8 Podpora kvalitní rychlé záchranné služby OKSVV 
Jihomoravský 

kraj 

A.2.9 

Podpora udržení Nemocnice Tišnov a jejích 
vybraných oddělení 

(komunikace s provozovatelem Jihomoravským krajem) 
OKSVV 

Jihomoravský 
kraj 

A.2.10 
Spolupráce s Jihomoravským krajem na vytvoření 
koncepce zdravotnictví s cílem zajištění 
dostatečné kapacity specializovaných ambulancí 

OKSVV 
Jihomoravský 

kraj 

A.2.11 
Podpora preventivních aktivit, zejména práce 
s mládeží ve smyslu prevence sociálně-
patologických jevů 

OSV  

A.2.12 
Rozšíření nabídky aktivit pro seniory a jejich 
zapojení do života města 

MĚKS 
organizace ve 

městě 

A.2.13 
Výstavba smuteční síně v prostoru nového 
hřbitova  

OIPP  

A.2.14 Zlepšování stavu a prostředí nového hřbitova OIPP  

 

A.3 Zlepšení podmínek pro sport 

Současný přístup k rozvoji sportu je stanoven v Koncepci sportu města Tišnova 2018–
2021 (dokončena v srpnu 2017). V plánovací části nazvané Návrhy a doporučení stanoví 
následující okruhy priorit rozvoje sportu na území města: 

I. Modernizace a rozvoj materiálně technické základny sportu 
II. Provoz a údržba sportovních zařízení 
III. Zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže nejen v 
hale a tělocvičnách v majetku města 
IV. Spoluúčast města při přípravě sportovních talentů, kteří město zviditelňují a dělají mu 
tím dobré jméno 
V. Podpora sportu na školách a školských zařízeních na území města 
VI. Grantový systém 
VII. Vytváření podmínek pro sport a pohybové aktivity pro neorganizovanou veřejnost 
VIII. Koordinace sportu na území města 
IX. Podpora využívání prostředků z fondů EU a dalších zdrojů 
X. Informovanost veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit 
XI. Principy financování sportu z rozpočtu města na období 2017–2020 



Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021–2025 

96 

U jednotlivých priorit jsou uvedeny typové podporované aktivity a doporučení, na co by 
se mělo město zaměřit. Vzhledem k obecnějšímu pojetí koncepce je žádoucí ve 
strategickém plánu konkretizovat aktivity na realizační období plánu. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

A.3.1 
Zajištění sportování mládeže v Tišnově za 
zvýhodněných podmínek  

OKSVV 
sportovní 

organizace 

A.3.2 

Podpora všestrannosti sportu pro mladé obyvatele 
i seniory  

(zpřesnění a doplnění možnosti sportu seniorů v krytých 
prostorách v okrajových částech města) 

OKSVV 
sportovní 

organizace 

A.3.3 
Instalace venkovních posilovacích strojů pro 
všechny generace u cyklostezky na Železné 

OSMKS  

A.3.4 
Vypracování studie možného vybudování 
tišnovského bikeparku (singltrek) 

OIPP  

A.3.5 Vylepšení hřiště na sídlišti Pod Květnicí OSMKS  

A.3.6 Zajištění teplejší vody na koupališti OSMKS  

A.3.7 
Zajištění údržby dětských hřišť a jejich rozvoj o 
moderní interaktivní prvky 

OSMKS  

A.3.8 Pokračování v rekonstrukci areálu letního kina OIPP  

A.3.9 
Vybudování horolezecké stěny pro bouldering v 
areálu letního kina 

OIPP  

A.3.10
  

 

Podpora dobudování zázemí sportovní haly  

(majitelem haly je Sdružení sportovních klubů Tišnov, 
které dosud využívá šatnu a zázemí sokolovny, 
majitelem pozemku pod halou je však Sokol Tišnov – 
bude nutno dořešit) 

OIPP 
Sdružení 

sportovních 
klubů Tišnov 

A.3.11 

Podpora rekonstrukce sokolovny  

(sokolovna je využívána k požádání společenských akcí, 
jde o největší dostupný prostor ve městě, majitelem je 
Sokol Tišnov) 

OIPP Sokol Tišnov 

 

 

Priorita B. ROZVOJ BYDLENÍ 

Cíle priority: 

 Optimalizovat strukturu bytového fondu města. 
 Vytvářet podmínky pro zkvalitňování bytového fondu ve městě. 

 

B.1 Rozvoj bytového fondu v majetku města 

Rozvoj bytového fondu v majetku města je komplexně řešen v Bytové koncepce města 
Tišnova 2017–2027 (dokončena v únoru 2016). Vize v této oblasti je: Bytový fond města Tišnova 
přispívá k uspokojování potřeby bydlení u občanů města Tišnova, kteří mají nižší šanci uspět na 
komerčním trhu s nájemním a vlastnickým bydlením. Dlouhodobě je zachována kvalita bytového 
fondu města Tišnova prostřednictvím odpovídající investiční strategie a efektivní správy. 
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Priority a opatření bytové koncepce jsou následující: 

Priorita A Optimalizace struktury bytového fondu města Tišnova 

Opatření A 1 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska počtu a velikosti bytů 

Opatření A 2 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska režimu bytů 

Opatření A 3 Optimalizace struktury bytového fondu z hlediska ceny nájmu bytů 

Priorita B Zvýšení kvality a efektivity správy bytového fondu města Tišnova 

Opatření B 1 Zavedení koncepčního přístupu v oblasti utváření a správy bytového fondu 
města Tišnova 

Opatření B 2 Nastavení investiční strategie ve vztahu k bytovému fondu města Tišnova 

Opatření B 3 Optimalizace procesu prodeje bytů určených k prodeji 

Opatření B 4 Modernizace správy dat pro oblast bytového fondu 

Opatření jsou rozpracována do podoby konkrétních aktivit. U každé aktivity je uveden její cíl, 
zdůvodnění, monitorovací ukazatele a garant. 

Ke koncepci je zpracováván akční a střednědobý plán v podobě stručné tabulky s přehledem 
konkrétních záměrů výstavby bytů a rekonstrukce a oprav bytů. Vzhledem k tomuto pojetí je 
účelné ve strategickém plánu zařadit přehled konkrétních aktivit. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

V rámci výstavby nových městských bytů budou budovány zejména malometrážní byty, 
kterých je ve městě nedostatek. Budou tak řešeny zejména bytové potřeby seniorů. 

B.1.1 
Půdní vestavba nám. Komenského 145 

 (4 byty) 
OSMKS  

B.1.2 
Půdní vestavba v ZŠ nám. 28. října 

(6 bytů) 
OSMKS  

B.1.3 
Výstavba bytů Moukova 

(p. č. 467/7 za Albertem, 22 bytů, na části pozemku) 
OSMKS  

B.1.4 
Výstavba bytů Wagnerova 

(p. č. 2113/6, bytový dům, 20 bytů, vč. příjezdové 
komunikace) 

OSMKS  

B.1.5 Zateplení Polní 639–640 OSMKS  

B.1.6 
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů a elektro v 
bytech Bezručova 35 

(6 bytů) 
OSMKS  

B.1.7 
Rekonstrukce stupaček pro 7 bytů Nám. 
Komenského 145 

OSMKS  

B.1.8 
Revitalizace domu Na Mlékárně 795 

(20 bytů) 
OSMKS  

B.1.9 
Rekonstrukce uvolněných bytů 

(průměrně 6 bytů/2 roky) 
OSMKS  
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B.2 Zlepšování podmínek pro bydlení 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

B.2.1 
Revitalizace sídlišť a jejich adaptace na 
klimatickou změnu 

OIPP  

B.2.2 
Podpora vzniku komunitních zahrad v rámci 
revitalizace sídlišť 

OIPP skupiny obyvatel 

B.2.3 

Komunikace města se soukromými investory v 
oblasti výstavby bytů 

(zejména vyjednávání podmínek, podpora výstavby 
malometrážních bytů) 

OIPP  

 

 

Priorita C. ROZVOJ KULTURY 

Rozvoj kultury  je komplexně řešen v Koncepci rozvoje kultury Tišnova (zpracována v roce 
2018). 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření:  

1. Nabídka  je atraktivní a dostupná pro všechny cílové skupiny 

 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 
 1.4 Připravit variantní koncepci rozvoje Galerie Josefa Jambora   

2. Prostory pro kulturu jsou atraktivní pro všechny cílové skupiny, místní i návštěvníky města 

 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. století11. 

 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    

3. Aktéři spolupracují na tvorbě programu pro místní i návštěvníky města 

 3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních akcí  
 3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze 

kulturu 

Koncepce rozvoje kultury je rozpracována až do úrovně aktivit akčního plánu. Jsou v ní 
obsaženy i indikátory opatření a odpovědnosti za realizaci opatření. 

Garantem priority je Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace. 

 

                                                             
11 Rekonstrukce a rozšíření kapacity Velkého sálu, rekonstrukce menšího sálu pod kinem 
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Priorita D. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

Rozvoj cestovního ruchu je komplexně řešen v Koncepci rozvoje cestovního ruchu 
Tišnovska (zpracována v roce 2018). Jejím cílem je lépe využít potenciál cestovního ruchu a 
přitáhnout do města více návštěvníků. Zvýšená návštěvnost by potom měla přispět i k rozvoji 
služeb pro obyvatele města. Vize rozvoje cestovního ruchu je „Tišnov a Tišnovsko jsou mezi 
obyvateli Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna známé a využívané jako výletní místo, město se 
zajímavou kulturní nabídkou.“ 

Koncepce má následující strategické cíle a opatření: 

1. Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické marketingového řízení 

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 

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

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). 

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

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 motivovali k pobytu a 
procházkám 

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 

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 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu je rozpracována až do úrovně aktivit akčního plánu. 
Jsou v ní obsaženy i indikátory opatření a odpovědnosti za realizaci opatření. 

Garantem priority je Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace. 
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 II. INFRASTRUKTURA 

Priorita E. ZKVALITNĚNÍ FUNGOVÁNÍ DOPRAVY 

Přístup k rozvoji dopravy je zpracován v Koncepci řešení dopravy ve městě Tišnově 
(dokončena v prosinci 2016, schválena 25. 9. 2017). Ve vizi uvádí: „Město Tišnov v roce 2050 
bude městem spokojených obyvatel, městem krátkých cest, s fungující dopravní infrastrukturou, 
umožňující svobodnou volbu dopravního prostředku a zároveň místem, kde kvalita veřejných 
prostranství přispěje k lepší kvalitě života ve městě.“ 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnova uvádí následující strategické cíle: 

 Dobudování páteřní dopravní sítě s vazbou na nadregionální síť s cílem zlepšení 
plynulosti silniční dopravy na ochranném systému a současné eliminace zbytné dopravy 
z centrální části a rezidentních území města 

 Odstranění bodových závad na existující komunikační síti 

 Vhodnou organizací dopravy podpořit eliminaci zbytné dopravy z centrální části a 
rezidentních území města 

 Vytvoření takových podmínek pro parkování, které naplnily rostoucí potřebu po 
parkování, zároveň by však neznemožňovaly zkvalitňování veřejných prostranství 

 Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy 

 Zvýšit integraci udržitelných módů dopravy a podpora systému P+R v rámci IDS JMK 

 Zvýšení nabídky alternativních módů IAD – omezení růstu automobilizace 

 Rozšíření bezbariérovosti ve veřejném prostoru a v přístupnosti veřejných budov 

 Nerozšiřovat zastavěné území města do odlehlých oblastí bez vytvoření adekvátní 
nabídky 

Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově uvádí v průvodní zprávě přehled konkrétních 
aktivit města (viz str. 25–33, v samostatném dokumentu specifikuje i podněty k řešení 
bezbariérových tras). Strategický plán z navržených staveb a dalších opatření vybírá ty, 
které budou realizovány v období 2021–2025. 

Cíle priority: 

 Opravit nejproblematičtější místní komunikace a chodníky. 

 Doplnit parkovací místa. 

 Zajistit bezbariérové trasy po městě. 
 Dobudovat cyklostezky pro spojení s okolními obcemi. 

 Zlepšit dopravní obslužnost v rámci města. 

 

E.1 Řešení infrastruktury pro automobilovou dopravu v majetku města  

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.1.1 

Dosažení rekonstrukce krajských komunikací na 
ulicích Riegrova a Černohorská  

(kraj chce dostat do IROP, je stavební povolení, od 
podzimu 2019 by se mohlo stavět) 

OIPP 
Jihomoravský 

kraj 

E.1.2 

Vytvoření projektů a provedení rekonstrukcí 
místních komunikací ve špatném stavu  

(Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, část 
Jiráskovy, Dřínová, Osvobození) 

OIPP  
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.1.3 

Vybudování dalšího parkoviště u železničního 
nádraží  

(viz zpracovaná architektonicko-urbanistická studie, 
počítá se s cca 80 místy mezi Albertem a firmou Moučka) 

OIPP  

E.1.4 
Vybudování dalších parkovišť či parkovacích míst  

(u sokolovny či na sídlištích) 
OIPP  

E.1.5 

Vybudování spojnice mezi silnicí Lomnickou s 
Černohorskou  

(trasa je stanovena v územním plánu) 
OIPP  

E.1.6 
Zlepšení organizace dopravy ve městě 

(zejména odklon nákladní dopravy z centra města) 
OSMKS  

E.1.7 
Přehodnocení dopravních opatření v oblasti 
zjednosměrnění ulic 

OSMKS  

E.1.8 
Vyhodnocení přínosu placeného parkování v 
centru města včetně případných úprav 

OSMKS  

 

E.2 Rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.2.1 

Zajištění bezbariérových tras  

(zejména odstranění závad identifikovaných v koncepci 
řešení dopravy ve městě) 

OIPP  

E.2.2 
Doplnění přechodů pro chodce  

(např. na Chodníčku, Hornické, Halasově, Horově) 
OIPP  

E.2.3 

Zklidnění dopravy v obytných zónách  

(např. ulice Hornická, součástí řešení doplnění 
retardačních pásů) 

OSMKS  

E.2.4 
Zpevnění účelové komunikace Tišnov – Březina 
podél Svratky 

OIPP Obec Březina 

E.2.5 

Řešení podmínek pro cyklodopravu uvnitř města 

(obousměrný provoz v jednosměrných komunikacích, 
cyklopruhy) 

OSMKS  

E.2.6 Veřejné osvětlení podél (cyklo)stezky na Železné OSMKS Obec Železné 

E.2.7 

Zajištění bezpečné pěší a cyklistické dopravy 

(např. doplnění oddělovacích pásů či jiných opatření 
(zábradlí) tam, kde vedou chodníky souběžně 
s vozovkou) 

OSMKS  
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E.3 Dobudování a rekonstrukce dopravní infrastruktury v místních částech 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.3.1 

Oprava účelové komunikace v Hájku směrem ke 
krajské komunikaci Všechovice – Unín  

(komunikace je ve velice špatném stavu a často 
využívaná; v zimním období, kdy bývá občas špatná 
sjízdnost, slouží jako jediný přístup do Hájku-Hajánek) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-Hajánky 

E.3.2 
Oprava účelové komunikace nad rodinnými domy 
v Hajánkách  

(komunikace je blátivá a často využívaná) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-Hajánky 

E.3.3 

Oprava zbývajících místních komunikací a 
účelových cest v části Hájek-Hajánky  

(v roce 2019 proběhne oprava místní komunikace 120c 
„od kapličky ke kapličce“) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-Hajánky 

E.3.4 

Oprava zbývajících místních komunikací a polních 
cest v části Jamné  

(v roce 2019 proběhne oprava místní komunikace 109c 
od silnice II/377 ke kapličce“ – při opravě zvážit 
rozšíření komunikace, opravě by měla předcházet 
rekonstrukce vodovodního řádu, nutné řešit i odvodnění 
komunikace – není jasné pokračování odtoku dále od 
Boháčových) 

OSMKS 
Osadní výbor 

Jamné 

E.3.5 
Oprava místních komunikací a účelových cest v 
části Pejškov 

OSMKS  

 

 

E.4 Zlepšení dopravní obslužnosti ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.4.1 

Posílení dopravní obslužnosti města pomocí spojů 
IDS JMK  

(vytipování potřebných míst/zastávek, protažení / 
využití stávajících linek IDS; doplnění zastávek např. u 
nemocnice, u centra sociálních služeb, cíle i snížení 
nutnosti vozit děti do školy autem, navázání spojů na 
vlak) 

OIPP 
KORDIS 

ČSAD Tišnov 

E.4.2 

Prověření možného zřízení okružní linky městské 
hromadné dopravy  

(dle potřeby zpracování studie, v návaznosti na řešení 
obslužnosti pomocí spojů IDS JMK, v minulosti se již 
zkoušelo, bylo to nákladné a zájem obyvatel byl malý, 
zohlednění nových zastávek při rekonstrukci Riegrovy 
ulice a dalších ulic, řešit odlehlejší části jako Trnec, 
Trmačov, Červený mlýn, lze využít menší autobusy) 

OIPP 
KORDIS 

ČSAD Tišnov 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

E.4.3 

Podpora rekonstrukce vlakového nádraží  

(chystá se v horizontu cca 2020, zkusit vyjednat větší 
čekárnu, doplnění parkování pro kola a zajištění 
ochrany kol) 

OIPP 
Správa železniční 

dopravní cesty 

E.4.4 

Projednání a technická příprava pro zajíždění 
vybraných linek autobusu do Hájku a Hajánek  

(alespoň spoje pro děti do ZŠ, nyní autobus staví jen na 
silnici II/377; za tímto účelem byla zatrubněna vodoteč 
a vytvořena plocha, která by sloužila jako točna – 
problém je se sjízdností v zimním období – příslušné 
komunikace neudržuje SÚS JMK, neotočí se tam autobus 
delší než 10 m) 

OIPP 
KORDIS 

ČSAD Tišnov 

 

 

Priorita F. DOBUDOVÁNÍ A OBNOVA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Cíle: 

 Zlepšit fungování technické infrastruktury. 
 Dobudovat technickou infrastrukturu v místních částech města. 

 

F.1 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v majetku města  

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

F.1.1 

Průběžná výměna veřejného osvětlení za úspornější 

 (je rozpracovaný projekt Efekt, který řeší osvětlení 
podél krajských komunikací, 2019 se bude realizovat 
ulice Dvořákova, Majorova, Chodníček; jsou využívány 
dva typy svítidel – na hlavních ulicích a na sídlištích; 
důraz na snížení světelného smogu) 

OSMKS  

F.1.2 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Hornická, 
Jamborova, Horova, Mánesova 

(důraz na snížení světelného smogu) 

OSMKS  

F.1.3 

Rozšíření služeb sběrného dvora o „re-use 
centrum“ 

(tj. možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu 
využít) 

OSMKS  

F.1.4 

Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového 
systému  

(v roce 2018 bylo 21 kamer, průběžně se doplňují, např. 
prostor před nádražím se zaparkovanými koly) 

OSMKS  

F.1.5 
Zavedení free wi-fi na náměstí, v parku a na 
dalších veřejných místech 

OSMKS  
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

F.1.6 

Podpora zvýšení kapacity čistírny odpadních vod 
Tišnov – Březina  

(už se řeší, realizátorem je Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko)  

OIPP 
Svazek vodovodů 

a kanalizací 
Tišnovsko 

F.1.7 Zpracování studie na šetření s pitnou vodou OSMKS  

F.1.8 

Řešení nakládání s povrchovou vodou  

(zadržení v krajině a případné využití, např. územní 
plán navrhuje zadržení v suchém poldru nad hřbitovem)  

OSMKS  

F.1.9 
Systematický přístup k úsporám energií a zdrojů  

(zavádění u majetku města i celková podpora, město má 
sjednaný energetický management) 

OSMKS  

 

F.2 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v místních částech 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

F.2.1 

Podpora vybudování vodovodu v Pejškově  

(už se řeší, realizátorem je Svazek vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko)  

OSMKS 
Svazek vodovodů 

a kanalizací 
Tišnovsko 

F.2.2 
Rekonstrukce úseků vodovodního potrubí v 
havarijním stavu v Jamném 

OSMKS 

Svazek vodovodů 
a kanalizací 

Tišnovsko, Osadní 
výbor Jamné 

F.2.3 

Posílení vodovodu v Hájku–Hajánkách  

(napojení z Jamného, už se řeší, realizátorem je Svazek 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko) 

OSMKS 

Svazek vodovodů 
a kanalizací 
Tišnovsko, 

Osadní výbor 
Hájek-Hajánky 

F.2.4 

Podpora dobudování chybějící kanalizace 

V místních částech Pejškov, Jamné, Hájek i Hajánky 
(spíše „domovní“ čistírny pro skupiny domů), 
realizátorem je Svazek vodovodů a kanalizací 
Tišnovsko. 

OSMKS 
Svazek vodovodů 

a kanalizací 
Tišnovsko 

F.2.5 
Vybudování veřejného osvětlení od zastávky 
Hájek, rozc. 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-Hajánky 

F.2.6 
Zavedení veřejného přístupového bodu internetu 
(wi-fi) u kulturního domu Hajánky 

OSMKS 
Osadní výbor 

Hájek-Hajánky 
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 III. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 

Priorita G. ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA 

Cíle: 

 Revitalizovat zanedbané veřejné prostory ve městě. 
 Posílit údržbu a úklid ve městě. 

 

G.1 Revitalizace lokalit ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

G.1.1 

Revitalizace náměstí Míru  

(vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život 
občanů, zvážení retenční nádrže pod náměstím) 

OIPP  

G.1.2 
Oživení nábřeží podél řeky Svratky a vytvoření 
rekreační zóny  

OIPP  

G.1.3 Umísťování uměleckých děl ve městě OSMKS MĚKS 

G.1.4 Vybudování parků v lokalitě Hony za Kukýrnou OSMKS  

G.1.5 Zprovoznění kašny Na Kukýrně OSMKS  

G.1.6 Výsadba a obnova zeleně ve městě  OSMKS  

G.1.7 

Zajištění je jednotného vzhledu mobiliáře a 
orientačního značení (rozcestníky) v centru města  

(podpora genia loci) 

OSMKS MĚKS 

G.1.8 
Rekonstrukce veřejných prostranství z hlediska 
adaptace na změnu klimatu a zadržení vody 

OIPP  

G.1.9 
Využívání nástroje architektonických soutěží při 
řešení veřejných prostor ve městě 

OSMKS  

G.1.10 

Systematický přístup ke zlepšení veřejných 
prostranství  

(řešeno ve dvou liniích: a. Vytipování oblastí, které si 
zaslouží péči, a různých typů prostorů podle toho, 
k čemu mají sloužit, stanovení návazností řešení, řešení 
jednotlivých lokalit potom řešit; b. Stanovení 
charakteru mobiliáře, i např. svítidel, v různých 
typech veřejných prostranství v různých částech města)  

OSMKS  

G.1.11 

Snížení reklamního smogu  

(méně reklam, zkvalitnění reklam, zlepšení vzhledu 
fasád) 

OSMKS  
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G.2 Zajištění údržby a čistoty 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

G.2.1 
Vylepšení úklidové techniky  

(včetně vytvoření dalších pracovních míst v úklidové rotě) 
OSMKS  

G.2.2 
Optimalizace počtu nádob/košů na tříděný odpad 
po městě  

OSMKS  

G.2.3 
Zkulturnění stanovišť kontejnerů na odpad  

(např. vybudování přístřešků) 
OSMKS  

G.2.4 
Vytvoření prostoru pro volný pohyb psů  

(např. u nového hřbitova nebo  u Svratky) 
OSMKS  

 

 

Priorita H. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cíle: 

 Zlepšit ochrany přírody a půdního fondu. 
 Zvýšit množství zeleně ve městě a jeho zázemí. 
 Snížit dopady města na životní prostředí. 
 Posílit adaptaci města na klimatické změny. 

 

H.1 Realizace krajinných opatření 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

H.1.1 Realizace komplexních pozemkových úprav OIPP 
Státní 

pozemkový úřad 

H.1.2 
Vybudování biokoridoru Klucanina – Květnice a  
dalších prvků územního systému ekologické 
stability 

OIPP  

H.1.3 
Posílení ochrany přírodní památky Květnice 

(zamezení ničení přírody)  
OŽP  

H.1.4 
Trvalá péče o významné krajinné prvky  

(např. zajištění výkupů pozemků) 
OSMKS  

H.1.5 
Výsadba alejí podél cest a liniových krajinných 
prvků 

OSMKS  

H.1.6 
Realizace přírodě blízkých protipovodňových 
opatření kolem Svratky 

OIPP  

H.1.7 
Podpora a realizace projektů zaměřených na 
udržení vody v krajině 

OŽP  

H.1.8 
Zachování dotačních programů v oblasti životního 
prostředí 

OŽP  
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H.2 Řešení problémů životního prostředí 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

H.2.1 Řešení černých skládek OŽP  

H.2.2 
Podpora, a motivace občanů ke třídění odpadu 
(ustoupení od systému svozu odpadů v plastových 
pytlích) 

OSMKS  

H.2.3 
Prevence a předcházení vzniku odpadů  

(např. podpora bezobalového hospodářství) 
OSMKS  

H.2.6 
Zpracování studie adaptace na změny klimatu 
(sucho, pitná voda…) 

OŽP  

H.2.7 

Zpracování prováděcího plánu postupné realizace 
ozelenění Tišnova z hlediska ochrany proti 
vysokým teplotám a suchu  

(např. výsadbou stromů,  realizací zelených střech, 
fasád, doplnění malých vodních ploch do městské zeleně, 
fontán, omezení dlážděných ploch a nahrazení 
"vsakovací" variantou apod.) 

OSMKS  

H.2.8 
Realizace opatření proti suchu v městském 
majetku v rámci rekonstrukcí a oprav 

OIPP  
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 IV. SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE VE MĚSTĚ 

Priorita I. ZKVALITNĚNÍ FUNGOVÁNÍ SAMOSPRÁVY A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Cíle: 

 Efektivněji využívat koncepční dokumenty. 
 Uplatňovat nové přístupy a technologie při činnosti městského úřadu. 

 

I.1 Zkvalitnění strategického řízení 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

I.1.1 
Zavedení pravidelného vyhodnocování a 
aktualizace strategického plánu  

PKT  

I.1.2 
Zavedení důsledné práce s akčním plánem 
strategického plánu 

PKT  

I.1.3 Udržení pozice městské architektky PKT  

I.1.4 

Vyhodnocení a vyjasnění kompetencí ve vztahu k 
příspěvkovým organizacím města  

(opravy, investice, spolupráce na realizaci tematických 
koncepcí) 

PKT 
příspěvkové 
organizace 

 

I.2 Moderní fungování městského úřadu12 a městem zřizovaných organizací 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

I.2.1 
Sledování nových technologií a výběr užitečných 
pro fungování města 

OKSVV  

I.2.2 

Průběžné vzdělávání pracovníků úřadu  

(s ohledem na nové trendy a nástroje veřejné správy 
dle strategie vzdělávání MěÚ Tišnov) 

PKT  

I.2.3 

Zachování projektové kanceláře MěÚ Tišnov  

(s cílem získání co největšího a nejsmysluplnějšího 
množství evropských a národních dotací) 

PKT  

I.2.4 
Sledování a vyhodnocování fungování samostatné 
a přenesené působnosti MěÚ 

PKT  

I.2.5 
Personální posílení MěÚ v oblasti školství 
(udržitelnost MAP), sportu, kultury, cestovního 
ruchu 

PKT  

I.2.6 
Vytvoření místa pracovníka pro neinvestiční 
projekty a podporu neziskových organizací  

PKT  

                                                             
12 Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov pro období 2015–2018 má následující priority: 1. Oblast 
modernizace v rámci vybavenost úřadu, 2. Oblast řízení lidských zdrojů, 3. Oblast správy a provozu 
informačních technologií, 4. Oblast komunikace s veřejností a interní komunikace. 
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Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

I.2.7 

Podpora a přizpůsobování priorit činnosti 
městské policie 

(zejména prevence kriminality ve vazbě na koncepci 
prevence kriminality) 

OKSVV Městská policie 

 

 

Priorita J. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

Cíle: 

 Rozvíjet způsoby informování občanů. 
 Posílit koordinaci a spolupráci s neziskovými organizacemi. 
 Posílit zapojení občanů do dění ve městě. 

 

J.1 Zkvalitňování komunikace města 

Uvedené aktivity budou rozvíjeny v rámci jednotného konceptu. 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

J.1.1 
Pokračování v informačních činnostech pomocí 
Tišnovských novin a Tišnovské televize 

OKSVV  

J.1.2 Rozvíjení mobilního rozhlasu OKSVV  

J.1.3 

Rozvíjení webu města dle potřeb jednotlivých 
skupin uživatelů  

(zjednodušení informování, nový web s kalendářem akcí 
a v členění dle cílových skupin vznikne v roce 2019) 

OKSVV  

J.1.4 

Uživatelské zjednodušení a propojení domén s 
informacemi o Tišnově  

(základ tisnov.cz, kamvtisnově.cz) 

OKSVV MĚKS 

J.1.5 

Rozvíjení webové stránky Proměny Tišnova 
(www.promeny-tisnova.cz – veřejná prezentace 
aktuálních i plánovaných investičních akcí a s nimi 
souvisejících studií) 

OKSVV  

J.1.6 
Zveřejňování maximálního množství dokumentů 
města, online přenosy z jednání zastupitelstva 

OKSVV  
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J.2 Zlepšení koordinace a spolupráce ve městě 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

J.2.1 

Zlepšení koordinace termínů pořádání akcí 

(důsledné využívání aplikace „sdílený kalendář akcí“, 
pořádání společných setkání koordinátorů, vytvoření 
pozice mediátora, který by řešil kolize, zkvalitnění toků 
informací, odlišení jednotlivých sekcí – kultura, sport…) 

OKSVV 
organizace 
působící ve 

městě 

J.2.2 
Využití pozice koordinátora při organizaci větších 
akcí ve městě (na nichž se podílí více subjektů) 

OKSVV 
neziskové 
organizace 

J.2.3 

Zavedení víceletého financování dlouhodobých 
veřejně prospěšných činností neziskových organizací 

(deklarování garance na více let, formálně každý rok 
začlenění do rozpočtu) 

OF 
neziskové 
organizace 

J.2.4 
Pomoc neziskovým organizacím při získávání dotací  

(informování, nasměrování) 
OIPP 

neziskové 
organizace 

J.2.5 
Nabídka možností využití volných kapacit v 
prostorách města za zvýhodněných podmínek pro 
potřeby neziskových organizací 

OSMKS 
neziskové 
organizace 

 

J.3 Posilování zapojení občanů 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

J.3.1 Zavedení participativního rozpočtu OF obyvatelé 

J.3.2 

Důsledné zapojení komisí rady do přípravy 
koncepcí a studií  

(komise jako první linie zapojení obyvatel) 

OKSVV komise rady 

J.3.3 
Pořádání „Procházek se zastupiteli“ 

(setkání s obyvateli v terénu v různých částech města i v 
místních částech) 

OKSVV obyvatelé 

J.3.4 
Zajištění veřejné prezentace developerských 
projektů a projektů města 

OKSVV  

J.3.5 
Pořádání veřejných debat a prezentací, 
dotazníkových akcí 

OKSVV  

J.3.6 
Podpora zvyšování sounáležitosti obyvatel 

(např. různé sousedské akce a slavnosti) 
OKSVV obyvatelé 
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Priorita K. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ 

Cíle: 

 Zavést systém pravidelné komunikace s podnikateli. 
 Podpořit příchod a vznik podnikatelských subjektů s vyšší přidanou hodnotou. 
 Podpořit podnikatelské aktivity v oblasti služeb. 

 

K.1 Spolupráce a komunikace s podnikateli 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

K.1.1 

Nabídka informačních služeb pro podnikatele 
(informování o záležitostech ve městě ovlivňujících 
podnikání – možnost přihlásit se k odběru cílených 
informací, např. různé uzavírky, rychlý a jednoduchý 
přístup k informacím v rámci webu města)  

OKSVV podnikatelé 

K.1.2 

Hledání cest zapojení podnikatelů do akcí ve městě  

(informování o možnostech partnerství, prezentování, 
podpory akcí…) 

OKSVV podnikatelé 

K.1.3 
Vytvoření registru místních firem, které mají 
zájem být oslovovány ve veřejných zakázkách 
(zaregistrování přes web, výběr oblastí zájmu) 

OKSVV podnikatelé 

 

K.2 Podpora podnikatelských aktivit 

Číslo 

aktivity 

Aktivita 

Komentář 
Garant Spolupráce 

K.2.1 
Podpora vytvoření komerčních služeb na Honech 
(iniciace, pomoc podnikatelům při vzniku služeb, 
medializace problému směrem k podnikatelům)  

OKSVV podnikatelé 

K.2.2 
Rekonstrukce nebytových prostor v majetku 
města pro podnikání 

OSMKS podnikatelé 

K.2.3 
Součinnost při zajištění ploch pro podnikání 

(využití brownfieldů) 
OKSVV  

K.2.4 

Podpora vzniku a rozvoje podnikatelské zóny Díly 
pod městem 

(dokončuje se studie k protipovodňové ochraně – 
zrealizuje Povodí Moravy, díky tomu dojde ke změně z 
Q50 na Q100, městu patří západní část pozemků – 
nastartování v této části) 

OKSVV podnikatelé 

K.2.5 

Vytvoření místa pro prodej regionálních produktů 
na náměstí, nebo v jeho blízkosti  

(pro využití okolních zemědělců a dalších producentů) 
OSMKS podnikatelé 

K.2.6 

Vyřešení majetkoprávních vztahů k hotelu 
Květnice a nalezení jeho smysluplného využití  

(je platná smlouva do 2026) 
OKSVV  
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B.3 PODPORA REALIZACE PLÁNU  

ZODPOVĚDNOST ZA REALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Aktivity návrhové části stanoví úkoly samosprávy města  a městského úřadu – garanti 
jednotlivých aktivit a opatření spolupracují na jejich realizaci se samosprávou města a průběžně 
konkretizují, naplňují a sledují stav stanovených aktivit. 

Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno 
v akčním plánu. 

Naplňování cílů, aktivit návrhové části a aktivity zařazených do akčního plánu je každoročně 
vyhodnocováno. Cíle, opatření, aktivity a s nimi související části strategického plánu mohou být 
dle potřeby doplněny či upraveny. 

Sledování a hodnocení a návrh aktualizací strategického plánu zajišťuje odbor investic a 
projektové podpory.  

Akční plán připravuje odbor investic a projektové podpory v součinnosti odborem 
finančním. 

Jednotlivé aktivity mají stanoveny garantující odbory (garanty). Garanti aktivit průběžně 
promýšlí realizaci navržených aktivit a zodpovídají za jejich rozvržení tak, aby byly do roku 
2025 zrealizovány (v případě aktivit projektového charakteru je postupně konkretizují a 
vkládají do akčního plánu). Garanti aktivit jsou uvedeni u jednotlivých aktivit. Garanti opatření 
koordinují činnost garantů jednotlivých aktivit. Garanti opatření jsou uvedeni níže. 

Za celkovou koordinaci naplňování programu rozvoje města odpovídá tajemník 
městského úřadu. 

 

Garanti opatření návrhové části 

Rozvojová oblast Priorita Opatření 
Garant 

opatření 

I. VYBAVENOST 

A. ZLEPŠENÍ 
VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB 

A.1 Zkvalitnění školství a 
posílení prorodinných aktivit 

OKSVV 

A.2 Posílení sociálních a 
zdravotních služeb 

OSV 

A.3 Zlepšení podmínek pro sport OSMKS 

B. ROZVOJ 
BYDLENÍ 

B.1 Rozvoj bytového fondu v 
majetku města 

OSMKS 

B.2 Zlepšování podmínek pro 
bydlení 

OIPP 

C. ROZVOJ KULTURY MĚKS 

D. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU MĚKS 

II. 
INFRASTRUKTURA 

E. ZKVALITNĚNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

DOPRAVY 

E.1 Řešení infrastruktury pro 
automobilovou dopravu v 

majetku města 
OIPP 

E.2 Rozvoj infrastruktury pro 
pěší a cyklisty 

OSMKS 

E.3 Dobudování a rekonstrukce 
dopravní infrastruktury v 

místních částech 
OSMKS 

E.4 Zlepšení dopravní 
obslužnosti ve městě 

OIPP 
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Rozvojová oblast Priorita Opatření 
Garant 

opatření 

F. DOBUDOVÁNÍ A 
OBNOVA 

TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

F.1 Dobudování a rekonstrukce 
technické infrastruktury v 

majetku města 
OSMKS 

F.2 Dobudování a rekonstrukce 
technické infrastruktury v 

místních částech 
OSMKS 

III. PROSTŘEDÍ 
PRO ŽIVOT 

G. ZLEPŠENÍ 
VZHLEDU MĚSTA 

G.1 Revitalizace lokalit ve městě OSMKS 

G.2 Zajištění údržby a čistoty OSMKS 

H. ZLEPŠENÍ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

H.1 Realizace krajinných 
opatření 

OŽP 

H.2 Řešení problémů životního 
prostředí 

OŽP 

IV. SPRÁVA MĚSTA 
A SPOLUPRÁCE VE 

MĚSTĚ 

I. ZKVALITNĚNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

SAMOSPRÁVY A 
MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU 

I.1 Zkvalitnění strategického 
řízení 

PKT 

I.2 Moderní fungování 
městského úřadu  a městem 

zřizovaných organizací 
PKT 

J. ROZVÍJENÍ 
KOMUNIKACE A 

SPOLUPRÁCE 

J.1 Zkvalitňování komunikace 
města 

OKSVV 

J.2 Zlepšení koordinace a 
spolupráce ve městě 

OKSVV 

J.3 Posilování zapojení občanů OKSVV 

K. ZLEPŠENÍ 
PODMÍNEK PRO 

PODNIKÁNÍ 

K.1 Spolupráce a komunikace s 
podnikateli 

OKSVV 

K.2 Podpora podnikatelských 
aktivit 

OKSVV 

 

TVORBA AKČNÍHO PLÁNU 

Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno 
v akčním plánu. Akční plán obsahuje konkrétní aktivity (jako celek), nebo podaktivity (pouze 
část z obsahu aktivity) podle jejich charakteru. Do akčního plánu jsou zařazeny zejména aktivity 
projektového charakteru. 

Každá aktivita má uvedeny následující parametry: 

 Číslo opatření. 

 Aktivita/podaktivita. 

 Termíny realizace. 

 Garant / Realizátor. 

 Odhad nákladů (v tis.). 

 Oddíl rozpočtové skladby.  

 Vnější zdroje. 

 Komentář. 

Garanti aktivit do června každého roku navrhnou aktivity do akčního plánu na další rok. Do 
akčního plánu vstupují i aktivity rozpracované v koncepcích, na něž strategický plán odkazuje 
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s výjimkou Koncepce rozvoje kultury Tišnova a Koncepce rozvoje cestovního ruchu Tišnovska, 
které mají své akční plány. 

Během července a srpna připraví odbor investic a projektové podpory v součinnosti odborem 
finančním pracovní verzi akčního plánu. Následně bude tento návrh projednán v poradních 
orgánech města a uvedené odbory jej dopracují dle pokynů rady města. Akční plán bude 
současně sladěn s finální podobou rozpočtu.  

Akční plán bude vždy schválen spolu s rozpočtem města na další rok. 

 

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Plnění aktivit sledují garanti aktivit průběžně. Hodnocení strategického proběhne každoročně. 
Bude zpracováno do konce března následujícího roku. 

Hodnoceny budou: 

 Indikátory strategických cílů. 

 Plnění aktivit. 

Indikátory strategických cílů jsou uvedeny níže. Do tabulky indikátorů budou doplněny aktuální 
hodnoty. Tabulka bude doplněna shrnujícím komentářem. 

Hodnocení plnění aktivit bude mít formu přehledu o realizovaných a nerealizovaných aktivitách. 

 

Garanti aktivit do konce února zpracují informaci, zda byla aktivita realizována a způsob 
realizace okomentují (resp. zdůvodní příčinu nerealizace – zde může jít zejména o fakt, že 
realizace aktivity je plánována v pozdějších letech návazně na jiné aktivity). 

V případě opatření realizovaných formou tematických koncepcí (zejména oblast kultury a 
cestovního ruchu) bude součástí hodnocení informace o naplňování příslušné koncepce. 

Součástí hodnocení budou dle potřeby i doporučení na změny strategického či na organizační 
změny, které mohou pozitivně ovlivnit naplňování strategického plánu. Výsledky hodnocení 
budou předloženy  zastupitelstvu města.  

Vyhodnocení provede odbor investic a projektové podpory. 

 

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Aktualizací strategického plánu se rozumí doplnění nových aktivit či významná úprava 
stávajících aktivit. Návrh aktualizace strategického plánu bude obvykle zpracován návazně na 
roční hodnocení plnění.  

Aktualizace strategického plánu bude schválena zastupitelstvem. Následně budou změny 
zapracovány do kompletní podoby plánu a zveřejněny. 

Návrh aktualizace připravuje odbor investic a projektové podpory v součinnosti s radou města. 

 

Název aktivity 
Realizováno 

ano/ne 
Komentář 
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INDIKÁTORY STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Strategický cíl 
Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj Současný stav 
Cílový 

stav 

SC1. 
Stabilizovat 
počet obyvatel 
města na cca 10 
tisících 
obyvatelích 

Počet obyvatel celkem 

Český 
statistický 

úřad 

9 214  

(31. 12. 2017) 
10 000 

Počet obyvatel ve věku 0–14 
1 750  

(31. 12. 2017) 
– 

Počet obyvatel ve věku 65+ 
1 852 

(31. 12. 2017) 
– 

SC2: Zlepšit 
občanskou 
vybavenost 
města 

Naplněnost MŠ zřizovaných 
městem (podíl dětí a kapacity) 

mateřské 
školy 

Celkem 98,6 % 

U Humpolky 97,9 % 

(137 dětí, kap. 140) 

Sluníčko 98,5 % 

(130 dětí, kap. 132) 

Na Paloučku 100 % 

(130 dětí, kap. 130) 

(školní rok 
2017/2018) 

nižší 

Naplněnost ZŠ zřizovaných 
městem (podíl žáků a kapacity) 

základní 
školy 

Celkem 89 % 
ZŠ Smíškova 98,3 % 
(570 žáků, kap. 580) 
ZŠ 28. října 83,8 % 

(863 žáků, kap. 1030) 
 (školní rok 

2017/2018) 

nižší 

Počet lékařských ordinací ve 
městě Tišnov 

Městský 
úřad Tišnov 

46 

(20 na poliklinice + 26 
ostatní) 

(květen 2018) 

stejný 

Počet oddělení Nemocnice Tišnov 
poskytujících ambulantní péči 

Nemocnice 
Tišnov 

7 oddělení  

(květen 2018) 
stejný 

Počet městských sociálních bytů  
(nájemníci se sníženými příjmy) 

Městský 
úřad Tišnov 

8 

(dle bytové koncepce) 
vyšší 

SC3: Zvýšit 
počet 
pracovních 
míst ve městě 

Počet pracovních míst 
Ministerstvo 
financí ČR* 

3 706 

 (1. 12. 2016) 
zvýšení 

Počet aktivních podnikatelských 
subjektů se sídlem v Tišnově 

 

Český 
statistický 

úřad 

1 052 aktivních 

(31. 12. 2017) 
zvýšení 

Podíl nezaměstnaných osob  Integrovaný 
portál 
MPSV 

3,6 % (202 uchazečů)  

(31. 12. 2017) 
nižší 

Volná pracovní místa  
198 

(31. 12. 2018) 
zvýšení 

SC4: Zvýšit 
počet 
návštěvníků 
města 

Počet přenocování 
v hromadných ubytovacích 
zařízeních v Tišnově 

Český 
statistický 

úřad 

 
11 556 

(2017) 
vyšší 
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Strategický cíl 
Indikátor  

(tučně jsou zvýrazněny klíčové 
indikátory) 

Zdroj Současný stav 
Cílový 

stav 

 
Návštěvnost kulturních a 
volnočasových akcí ve městě v 
osobách / 1 rok 

Městský 
úřad Tišnov 

58 873 osob 
(2017) 

vyšší 

 Návštěvnost městského 
informačního centra 

Městské 
kulturní 

středisko 

 
3612  návštěvníků  

(57 cizinců) 

(2017) 

vyšší 

SC5: Zlepšit 
stav dopravní 
infrastruktury 
města 

Délka zrekonstruovaných 
místních komunikací 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

Počet nově vybudovaných 
parkovacích stání 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

Délka vybudovaných 
cyklostezek 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

SC6: Zlepšit 
adaptaci 
města na 
klimatické 
změny 

Počet nově vysazených dřevin 
v ks za rok (včetně obnovy) 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

Plochy s novou výsadbou 
zeleně 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

Počet projektů řešících 
zadržení vody 

Městský 
úřad Tišnov 

– 
co 

nejvíce 

* Ministerstvo financí ČR, Příloha k vyhlášce o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu (vydáváno každoročně v srpnu). 
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SEZNAM ZKRATEK 

CR  cestovní ruch 

CSS  Centrum sociálních služeb Tišnov 

CZT  centrální zásobování teplem 

č. p.  číslo popisné 

ČD  České dráhy 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DMO  destinační management oblastí 

EU  Evropská unie 

EVL  evropsky významná lokalita 

FN  fakultní nemocnice 

FVE  fotovoltaická elektrárna 

IAD  individuální automobilová doprava 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

JMK  Jihomoravský kraj 

k. ú.  katastrální území 

KČT  Klub českých turistů 

km  kilometr 

LDN  léčebna dlouhodobě nemocných 

LSPP  lékařská služba první pomoci 

m n. m.  metry nad mořem 

MAP  místní akční plán rozvoje vzdělávání 

mat.  maturita  

MěKS  Městské kulturní středisko Tišnov 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ  mateřská škola 

MVE  malá vodní elektrárna 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

nám.  náměstí 

o. s.  občanské sdružení 

OF  odbor finanční 

OIPP  odbor investic a projektové podpory 

OKSVV  odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

OPM  obsazená pracovní místa 

ORP  obec s rozšířenou působností 

ORP  obec s rozšířenou působností 
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OSMKS  odbor správy majetku a komunálních služeb 

OSV  odbor sociálních věcí 

OŽP  odbor životního prostředí 

p. o.  příspěvková organizace 

PKT  pracoviště kancelář tajemnice 

PP  přírodní památka 

RFM  rehabilitační a fyzikální medicína 

rozc.   rozcestí 

RPDI  roční průměr denních intenzit 

SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 

SOŠ  střední odborná škola 

SOU  střední odborné učiliště 

SŠ  střední škola 

SÚS JMK  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

TZT  turisticky značená trasa 

ÚAP  územní analytické podklady 

ÚP  územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VPM  volné pracovní místo 

VŠ  vysoká škola 

VTL  vysokotlaký 

VVN  velmi vysoké napětí 

z. s.  zapsaný spolek 

ZŠ  základní škola 

ZUŠ  základní umělecká škola 

žst.  železniční stanice 

 

 

 


