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Mise studie 

Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnova má za cíl vytvořit na 

základě analýzy aktuálního stavu složek a procesů životního prostředí ve městě 

Tišnově návrh mitigačních a adaptačních opatření jako nástroj pro zvýšení resilience 

města Tišnova vůči změnám klimatu. 

 

 

 

  



 

        

Základní terminologie 

Níže uvedené termíny jsou převzaty z dokumentu „Od zranitelnosti k resilienci – Adaptace 

venkovských oblastí na klimatickou změnu” (Dlabka a kol.  2016). 

Adaptace (na změnu klimatu) – Proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému 

klimatu a jeho účinkům. V lidských systémech se adaptace snaží zmírnit škodu nebo se jí 

vyhnout, případně využít příležitosti. V některých přírodních systémech může lidský zásah 

usnadnit přizpůsobení se očekávanému klimatu a jeho dopadům 

Analýza zranitelnosti – Metoda identifikující zranitelné oblasti, části území nebo činnosti  

a posuzující míru zranitelnosti, která se v daném prostoru váže k jednotlivým hrozbám. 

Dopady změny klimatu – Vlivy změny klimatu na přírodní a lidské systémy. Podle toho, jak 

jsou  zohledněny adaptace, rozlišujeme potenciální dopady a reziduální dopady: Potenciální 

dopady: všechny dopady, které mohou nastat při předpokládané změně klimatu bez 

zohlednění adaptace. Reziduální dopady: dopady klimatické změny, které nastanou  

po adaptaci. 

Hrozba – Jakýkoliv jev nebo děj, který má schopnost poškodit chráněné zájmy (životy a zdraví 

osob, majetek, zdroje obživy, životní prostředí, ekonomická nebo společenská stabilita); je to 

situace (stav, okolnost), která má potenciál způsobit ztráty na životech a zdraví člověka, 

životním prostředí, ekonomických, kulturních a společenských potřebách nebo na majetku. 

Synonymum k pojmu nebezpečí. 

Mitigace – Obecně znamená „zmírňování“. V kontextu změny klimatu je mitigace soubor 

opatření ke snížení emisí, působení člověka na snižování zdrojů emisí (skleníkových plynů)  

a zvyšování jejich propadů. Příkladem mitigačních opatření je efektivnější využití zdrojů 

energie, využití solární či větrné energie, zateplení budov atd. V kontextu snižování rizik 

katastrof je mitigace soubor opatření ke zmírnění dopadů nastalých událostí na lidskou 

společnost nebo ekosystém. 

Resilience je schopnost systému vyrovnat se se změnou a pokračovat v rozvoji. Resilientní 

systém je schopen využít otřesy a zvraty (jako je například klimatická změna) k podnícení 

inovativního myšlení, které mu umožní obnovu a další rozvoj. Systémem můžeme rozumět 

jednotlivce, obec, komunitu  nebo třeba ekosystém či celou ekonomiku. 

Riziko – Možnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností a který se považuje za nežádoucí. Riziko je vždy spojeno  

s konkrétní hrozbou. 

Změna klimatu – Změna stavu klimatického systému, kterou lze identifikovat prostřednictvím 

změn jeho vlastností po dobu alespoň několika desetiletí, bez ohledu na to, je–li vyvolána 

přirozenými procesy nebo lidskou činností. 

Zranitelnost – Náchylnost nebo predispozice k poškození nepříznivými vlivy. Zranitelnost je 

chápána jako kombinace dopadů, které může hrozba v území způsobit, a schopnosti území 

(společnosti, struktura ekosystémů) vypořádat se s hrozbou. 
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1 Teoretická východiska a související dokumenty 

Teoretická východiska prezentují aktuální informace a údaje o klimatické změně a jejích 

projevů a dopadů na krajinu, městské prostředí a jeho obyvatele. 

1.1 Klimatická změna 

Pojmem klima se označuje dlouhodobý režim počasí, který je  typický pro určitou oblast nebo 

místo. Na charakter klimatu má vliv celá řada  faktorů jako jsou zeměpisná šířka, nadmořská 

výška, blízkost oceánu, rostlinná a sněhová pokrývka, orografie a nezanedbatelný je také vliv 

člověka. Během historie Země docházelo a dochází ke kolísání a změnám klimatu. Tyto změny 

byly někdy poměrně dynamické a doprovázelo je vymírání celých živočišných a rostlinných 

druhů, jiné byly schopny se na tyto změny adaptovat.   

I v současné době probíhá změna klimatu a  významně se na ní podílí lidská činnost. 

Znepokojující je zejména  rychlost, se kterou ke změnám klimatu dochází. Vlivem činnosti 

člověka se výrazně zvyšuje obsah CO2 v atmosféře, čímž se zesiluje skleníkový efekt  

a vyvolává oteplování planety. Tím se spouští celá řada klimatických změn. Vzhledem k tomu, 

že klimatický systém je velmi složitý nelineární systém a vykazuje silně chaotické chování je 

předpovídání konkrétních projevů vysoce odbornou záležitostí a lze jej uskutečnit jen s určitou 

mírou nejistoty na základě modelů. Tyto modely se shodují na tom, že bude docházet  

ke změnám v rozložení a vydatnosti srážek, bude zvyšovat extremita počasí a celková 

dynamika systému. Extrémní jevy jako extrémní srážky a povodně, dlouhá období sucha, vlny 

veder, silný vítr apod. budou častější a budou mít větší sílu. Předpokládané projevy a dopady 

se pak budou lišit v různých částech Země.  

Změna klimatu je tedy globální problém, který představuje výzvu pro celé lidstvo.  Úsilím autorit 

na globální, nadregionální, národní i lokální úrovni je snaha zmírnit dopady klimatických změn 

na lidskou populaci, a proto ve strategických dokumentech všech úrovní nalézáme návrhy 

adaptačních a mitigačních opatření. 

1.2 Závěry klimatických modelů pro území ČR 

V závislosti na přístupu a uskutečněných opatřeních modely předpovídají možnost několika 

scénářů vývoje. Oblastí České republiky potažmo střední Evropy se zabývají  např. studie 

Extreme Weather Events in Europe (Norwegian Meteorological Institue, 2013), Zpřesnění 

dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, 

zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (Pretel, 2011) či Dôsledky klimatickej 

zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch (SHMU, 2011). Regionální 

klimatické modely předpovídají vysokou pravděpodobnost pro extrémní meteorologické jevy,  

jako jsou extrémní srážky, teploty a vítr. Očekávané důsledky těchto projevů jsou zejména: 

●  Povodně velkého rozsahu 

●  Lokální přívalové povodně 

●  Dlouhodobé sucho 

●  Vlny veder 
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●  Silný vítr a přírodní požáry 

Následující analýza vychází mj. ze závěrů těchto modelů a řeší dopady výše zmíněných 

projevů změny klimatu v místních podmínkách obce Tišnov. 

1.3 Dokumenty ČR ke klimatické změně a adaptační opatření pro ČR – 

stávající dokumenty 

Pro přehlednost uvádíme základní strategické dokumenty ve vazbě na klimatickou změnu, 

mitigační a adaptační opatření. Celostátní i regionální dokumenty navazují na oficiální 

dokumenty EU (využívající výsledky práce Mezivládního panelu změny klimatu IPCC) 

zejména na Zelenou dohodu pro Evropu, Bílou knihu – Přizpůsobení se změně klimatu: 

směřování k evropskému akčnímu rámci, Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu. 

Pro ČR byly formulovány následující stěžejní dokumenty: 

● Politika ochrany klimatu v České republice (2017 až 2030 s výhledem do roku 2050; 

MŽP ČR 2017) 

● Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační strategie, 2015) 

● Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) 

● Hodnocení zranitelnosti ČR vůči změně klimatu (CENIA, 2017) 

● Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR (MZE ČR) 

● Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí (Publikace MZE ČR, 

2014) 

● Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu 

v ČR (EKOTOXA, s.r.o., 2015) 

1.4 Strategické dokumenty města Tišnov 

Město Tišnov v současnosti nedisponuje strategickým dokumentem, který by se uceleně 

zabýval klimatickou změnou. V aktualizaci  energetické koncepce z roku 2011 pro město 

Tišnov je uvedena změna klimatu jako největší současná hrozba. Tento dokument se mimo 

jiné zabývá využitím různých obnovitelných zdrojů energie (OZE) v podmínkách města 

Tišnova. Pozdější dokumenty ovšem otázku klimatické změny příliš nereflektují.  

Ve Strategickém plánu pro roky 2016 – 2020 není toto téma vůbec zmíněno a ani v oblasti 

rizik nejsou dopady klimatické změny zahrnuty. Okrajově je zmíněna jen problematika 

povodní, a to v důsledku přímých zkušeností s tímto jevem. 

V novém Strategickém plánu pro roky 2021 – 2025 je již postoj k této problematice odlišný. 

Vize  do roku 2035 předpokládá úsporné hospodaření s přírodními zdroji a vodou a úsilí  

adaptaci na klimatické změny by mělo být zahrnuto ve všech rozvojových oblastech. Současný 

strategický plán má pak stanoven strategický cíl č. 6 – „Zlepšit adaptaci města na klimatické 

změny“. Problematika je řešena zejména v rámci rozvojové oblasti III. Prostředí pro život, kde 

je definována priorita H – Zlepšení životního prostředí. V rámci ní jsou stanoveny dva dílčí 

cíle vztahující se  k problematice změny klimatu. Jedná se o cíl „Snížit dopady města  

na životní prostředí“, kam by mohla spadat zejména mitigační opatření a cíl „Posílit 
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adaptaci města na klimatické změny“, který směřuje zejména k adaptačním opatřením. 

Jako hrozbu pak analýza SWOT obsažená v tomto dokumentu identifikuje sucho.   

Další strategické dokumenty problematiku komplexně neřeší, některé se zabývají spíše 

konkrétními riziky, která budou v důsledku klimatických změn výraznější. V Územně plánovací 

dokumentaci města se v kapitole E3 řeší ochrana před povodněmi a protierozní opatření. 

Obdobně jsou pak v dokumentu Územně analytické podklady správního obvodu ORP Tišnov 

identifikovány oblasti s významným povodňovým rizikem. Jako důsledek klimatických 

změn je řešeno zvýšené riziko vzniku lokálních povodní, vysychání a degradace půd.  

Tab. 1 Přehled významných dokumentů města Tišnov 

- Strategický plán města Tišnov 

- Územně analytické podklady ORP Tišnov 

- Územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Tišnov 

- Územní plán Tišnov 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tab. 2 Přehled ostatní dotčených dokumentů města Tišnov 

- Územní energetická koncepce města Tišnov (2011, 2017) 

- Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových 
opatření (GEOtest, a.s. 2018) 

- Koncepce dopravy 

- Bytová koncepce a akční plán výstavby a rekonstrukce 

- Územní studie sídelní zeleně v Tišnově (Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., 2017) 

- Projekt péče o stromy ve městě Tišnově (Safe Trees, s. r. o., 2019) 

- Lesní hospodářský plán pro Lesní hospodářský celek Lesy Města Tišnova na období  
1.1.2012 – 31.12.2021 (Lesprojekt Brno, a.s., 2012) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategicky-plan
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-analyticke-podklady-uap
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/platna-upd-obci
https://www.tisnov.cz/mesto-tisnov
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2 Město Tišnov – stručná situační analýza 

Úvodní text charakterizuje město Tišnov z hlediska základních údajů a dat z veřejně 

dostupných zdrojů. 

2.1 Základní informace a vstupní data o městě 

NUTS5: CZ0643584002 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 – okres Brno-venkov 

NUTS3: CZ064 – Jihomoravský kraj 

NUTS2: CZ06 – Jihovýchod 

Obec s rozšířenou působností: Tišnov 

Katastrální plocha: 1712 ha 

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2019: 9276   

Nadmořská výška: 256 m n. m. 

První písemná zpráva: 1234 

Katastrální plocha: 1712 ha (k 31. 12. 2019) 

Katastrální území Tišnov, katastrální území Hájek u Tišnova, katastrální území Jamné  

u Tišnova, katastrální území Pejškov u Tišnova 

Katastrální území tvoří ze 43,3 % zemědělská půda, převládá půda nezemědělská (56,6 %). 

Vývoj ploch jednotlivých druhů pozemků mezi roky 1999 a 2019 zobrazuje tabulka (Tab. 3). 

Poměr druhů pozemků se v průběhu 20 let výrazně nezměnil. Podobně jako v celé ČR ubylo 

orné půdy především na úkor zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch. Snížila se ploch 

ovocných sadů, ale k rozšíření ploch došlo u trvalých travních porostů. U lesních pozemků 

stejně jako u vodních ploch nedošlo k výraznějším změnám. Z hlediska koeficientu ekologické 

stability území (KES 1,2) se jedná o vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty 

relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 

energo-materiálových vkladů. 

Tab. 3 Vývoj plochy druhů pozemků (ha) mezi roky 1999, 2004, 2009, 2014 a 2019 

Tišnov 

Zemědělská půda (ha) 

Celkem 
Orná 
půda 

Chmelnice Vinice Zahrada 
Ovocný 

sad 
Trvalý travní  

porost 

1999 762,3 520,0 – – 71,7 28,3 142,3 

2004 758,0 506,6 – – 72,6 26,6 152,2 

2009 751,6 498,1 – – 72,9 24,6 156,0 

2014 748,2 496,9 – – 72,2 24,4 154,7 

2019 743,1 493,6 – – 71,2 23,4 154,9 
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Tišnov 

Nezemědělská půda (ha)  

Celkem 
Lesní 

pozemek 
Vodní 
plocha 

Zastavěná  
plocha a nádvoří 

Ostatní 
plocha 

Koef. ES 

1999 954,0 665,9 14,7 63,7 209,6 1,2 

2004 954,9 666,4 14,7 65,7 208,0 1,2 

2009 961,0 666,4 14,6 67,7 212,3 1,2 

2014 964,4 666,3 14,5 67,4 216,1 1,2 

2019 968,6 666,0 14,5 68,2 219,9 1,2 

(Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze) 

Kartogramy druhu a využití pozemku pro řešená katastrální území dle katastrální mapy ČÚZK 

jsou prezentována v přílohách 10.4. a 10.5. 

2.2 Stručná demografická charakteristika 

Podle nejnovějších údajů žije v Tišnově 9 258 obyvatel (Tab. 4) s vyšším počtem žen. Index 

stáří je 106,8 což dokládá mírnou převahu generace 65+ nad generací 0–14 let.   

Tab. 4 Stav obyvatel a srovnání věkového složení obyvatel (k 31. 12. 2019) 

 Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 9 258 4 335 4 923 

0–14 1 801 898 903 

15–64 5 533 2 680 2 853 

65+ 1 924 757 1 167 

Průměrný věk (let) 41,4 39,7 42,9 

Index stáří1 106,8 84,3 129,2 

(Zdroj: ČSÚ Veřejná databáze) 

Podle údajů dostupných za Jihomoravský kraj lze očekávat zvýšení naděje dožití při narození 

do roku 2050. Naděje dožití u mužů se podle predikcí zvýší ze 72,6 let (2002) na 79,3 let 

(2050) a u žen 79,2 (2002) na 85,1 let (2050). Střední varianta pro celou ČR a rok 2050 je 

přitom 78,9 let u mužů a 84,5 let u žen. (Tab. 5) 

Tab. 5 Očekávaná věková struktura (%) v Jihomoravském kraji v roce 2050 

Věk v letech 0–14 15–64 65+ Index stáří 

JMK 12,2 53,9 33,9 277 

ČR 12,4 56,3 32,3 266 

(Zdroj: www.czso.cz) 

                                                

1 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&pvo=UD-1604653406489&udIdent=-325874&&str=v10005&kodjaz=203
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__584002#profil31590=page%3Dpozice-profilu%26rqup%3DA%26pvo%3DPU-MOSZV-01%26z%3DT%26f%3DTABULKA%26clsp%3D31590%26katalog%3D31590
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Dlouhodobý lineární růst naděje dožití dokládá, že bude i v budoucnu přibývat zejména 

starších a nejstarších osob (80+ let), jejichž zdravotní stav je často spojený s polymorbiditou. 

Dá se očekávat, že tato skupina obyvatel bude citlivější i na projevy a dopady změnu klimatu. 

V Tišnově dochází k mírnému úbytku obyvatel a to jak k přirozenému, tak také díky migraci 

obyvatel (Tab. 6). 

Tab. 6 Pohyb obyvatel Tišnov 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 124 119 156 124 110 

Zemřelí 91 92 117 94 102 

Přistěhovalí 300 336 289 277 258 

Vystěhovalí 216 295 283 264 265 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený 33 27 39 30 8 

stěhováním 84 41 6 13 -7 

celkový 117 68 45 43 1 

(Zdroj: ČSÚ Veřejná databáze) 

2.3 Doplňující údaje o městě 

Školství 

Město Tišnov disponuje sítí školských zařízení od MŠ, ZŠ po Gymnázium (MŠ U Humpolky, 

MŠ Sluníčko, MŠ Na Paloučku, Základní škola Tišnov Smíškova, Základní škola Tišnov nám. 

28. října, Gymnázium Tišnov, Střední škola a Základní škola Tišnov, p.o., Základní škola 

ZaHRAda). Školská zařízení a jejich budovy představují důležitou složku na poli mitigačních a 

adaptačních opatření včetně edukačního přesahu pro předškolní, základní i středoškolské 

vzdělávání. 

Zdravotnictví a sociální služby 

Město je plně vybaveno zařízeními pro péči o zdraví obyvatel (Nemocnice Tišnov, Poliklinika 

Tišnov, 3 lékárny, atd.). Nacházejí se zde i četná zařízení sociálních služeb poskytující celou 

řadu služeb pro různé věkové skupiny obyvatel (Centrum sociálních služeb, Dětský domov, 

Oblastní charita Tišnov, Pečovatelská služba CSS Tišnov, p.o., Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o., Pečovatelská služba Oblastní 

charity Tišnov, Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov, Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov, Chráněné bydlení Skryje Oblastní charity 

Tišnov, Sociální rehabilitace Skryje Oblastní charity Tišnov, Odborné sociální poradenství 

Poradna Porta Oblastní charity Tišnov). Tato zázemí představují plochy pro uplatnění 

mitigačních i adaptačních opatření. 

 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__584002#profil31590=page%3Dpozice-profilu%26rqup%3DA%26pvo%3DPU-MOSZV-01%26z%3DT%26f%3DTABULKA%26clsp%3D31590%26katalog%3D31590
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Kultura, sport a volný čas 

Plochy pro kulturu, sport i volný čas představují také důležité prvky infrastruktury, které mohou 

přispět k přizpůsobení se změně klimatu. Město disponuje městských kulturním střediskem 

zastřešující četné aktivity (TIC, kino, divadlo, hudba, televize, noviny, galerie, muzeum, 

knihovna), dále město nabízí koupaliště, kluziště. Aktivní jsou ve městě četné sportovní kluby 

provozující venkovní i vnitřní sporty. Obdobně i tato zázemí představují plochy pro uplatnění 

mitigačních a adaptačních opatření. 

Investice města  

Aktuální investiční aktivity města jsou k dispozici na webovém portálu http://www.promeny–

tisnova.cz/. Z aktuálních investicí lze uvést např. Park u MŠ Hony za Kukýrnou, Parkoviště  

u nádraží, Biokoridor u ulice Lomická, Revitalizace kruhového objezdu Červený Mlýn, Projekt 

regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí, Rekonstrukce ulice Riegrova – 

II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova (začátek 2021), atd. Současné investiční projekty již nelze 

s předkládanou strategií konfrontovat, nicméně pro budoucí záměry je možné s výhodou 

uplatnit zejména doporučení aplikační části této strategie.  

Rozvoj bydlení a zastavěných ploch 

Z dat ČSÚ o dokončených bytech lze konstatovat, že od roku 2015 se snížil počet nově 

postavených bytů i bytových domů, ale zvyšoval se počet nových rodinných domů (Tab. 7).  

S rozvojem bydlení počítá i aktuální územní plán města zejména v území ve směru na obec 

Lomnička a Železné. ÚP zde počítá i s rozvojem zelených ploch. 

Tab. 7 Dokončené byty 

 byty celkem 
v rodinných 

domech 
v bytových 

domech 

2015 40 5 32 

2016 38 9 29 

2017 23 7 10 

2018 35 4 29 

2019 15 7 8 
(Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ) 

 

  

http://www.promeny-tisnova.cz/
http://www.promeny-tisnova.cz/
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__584002#profil31714=page%3Dpozice-profilu%26rqup%3DA%26pvo%3DPU-MOSZV-BYT%26z%3DT%26f%3DTABULKA%26clsp%3D31714%26katalog%3D31714&w=
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3 Klimatická změna a město Tišnov 

Informace uvedené v následujících podkapitolách přináší základní informace o podnebí 

Tišnova a nejdůležitějších očekávaných dopadech změny klimatu na město a okolní krajinu. 

Pro dokreslení problematiky jsou doplněny informace o možných extrémních jevech a teplotní 

charakteristice města. 

3.1 Stručná charakteristika podnebí města Tišnov 

Podnebí města Tišnova je charakterizováno výsledky ze statistického zpracování naměřených 

meteorologických prvků na místní klimatologické stanici do roku 1950. Za období 1961 až 2019 

jsou použita data z tzv. technické řady, protože vlastní měření v katastru města neprobíhala.  

Na obrázku (Obr. 1) je znázorněn průběh průměrných měsíčních teplot vzduchu za tři vybraná 

období proto, aby vynikl vzestup teploty vzduchu v posledních desetiletích. Období 1961 až 

1990 je označováno jako klimatologický normál, tedy k jeho hodnotám jsou srovnávány 

pozdější období, a to v našem případě 1991 až 2019. Jako třetí je potom období 1961 až 2019. 

Vidíme, že teplota vzduchu je v posledním období ve všech měsících vyšší než v období 

normálovém. Proto jsou vyšší teploty vzduchu za celé takřka šedesátiletí. Zvláště je nutné 

zdůraznit nárůst teploty vzduchu v letních měsících, a to v červnu o 1,9 °C a v červenci a 

srpnu o více jak 2 °C. Tím pádem klesají počty dnů ledových a mrazových, ale naopak 

rostou počty dnů letních a tropických,  pochopitelně s velkou proměnlivostí v jednotlivých 

letech. U dnů tropických, kdy denní maximum je rovno či vyšší jak 30 °C, jde o teploty zatěžující 

lidský organismus.  

 

Obr. 1 Průběh průměrných měsíčních teplot vzduchu za tři vybraná období 1961–2019, 1961 – 1990 

a 1991 – 2019 

(Zdroj: ČHMÚ; Rožnovský, 2020) 

Obdobně jako teploty vzduchu jsou vyjádřeny hodnoty průměrných měsíčních úhrnů srážek 

(Obr. 2). Důležité je zjištění, že v posledním období (1991–2019) ve většině měsíců úhrny 

slabě klesají. Ovšem v průběhu období od roku 1961 jsou roční úhrny velmi proměnlivé, 

takže rok nejbohatší na srážky (2010, úhrn 805 mm) měl úhrn takřka dvojnásobný jako roky  

s nejnižšími úhrny, které byly pod 400 m. Z hodnocení ročních úhrnů vyplývá, že tyto velmi 

slabě klesají. Ve vazbě s rostoucími teplotami vzduchu však takto dochází k častějším 
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výskytům sucha, např. v letech 2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 2017 a 2019. Výskyty sucha 

v průběhu jednotlivých let jsou nahodilé. Tento stav způsobuje, že stále častěji klesají 

hladiny podzemní vody, jak dokládají měření v tzv. mělkých vrtech, tedy v hloubkách  

do několika desítek metrů.  

 

Obr. 2 Hodnoty průměrných měsíčních úhrnů srážek za období 1961–2019, 1961 – 1990  

a 1991 – 2019 

(Zdroj: ČHMÚ, Rožnovský, 2020) 

3.2 Konkrétní očekávané dopady změny klimatu na město Tišnov 

Podle výsledků klimatologických modelů, bude teplota vzduchu narůstat s určitou 

proměnlivostí do konce tohoto století. Podle modelů středního nárůstu jde o zvýšení mezi 

2 až 3 °C. Tento nárůst bude dán vyššími teplotami ve všech měsících. Bude tak docházet 

k vyššímu počtu letních a tropických dnů a naopak k poklesu počtu dnů ledových 

(denní maximum pod 0 °C) a mrazových (denní minimum pod nulou). Jistě, že v části s 

projevem tepelného ostrova budou teploty ještě vyšší. Vzhledem k vzestupu teploty 

vzduchu bude docházet k vyššímu výparu jak v katastru, tak i v okolí města, a budou tedy 

častější projevy sucha včetně poklesu hladiny podzemní vody. Tento odhad je podpořen 

poznatkem, že v budoucích letech nedojde k dlouhodobému vzestupu srážek. Pokud jde 

o srážky sněhové, tak bude pokračovat již současný trend, tedy k jejich ubývání jak z 

hlediska délky výskytu souvislé sněhové pokrývky, tak její mocnosti. Využití sněhu pro 

rekreační účely tak bude neustále klesat. Jistěže se mohou vyskytnout jednotlivé roky s 

bohatší sněhovou pokrývkou.   

Podle informací serveru klimatickazmena.cz lze na území měst očekávat jako projevy změny 

klimatu především nárůst počtu dní s extrémními teplotami a extrémní srážky a jejich důsledky 

jako horké vlny, nedostatečné zasakování či přívalové srážky vedoucími k lokálním  povodním. 
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Pro podrobnější informace o používaných klimatických modelech lze využít webové stránky 

www.klimatickazmena.cz, webové stránky ČHMÚ či publikace autorů Metelka, Tolasz (2009). 

3.2.1 Extrémní jevy  

Z hlediska klimatu a extrémů počasí lze ve výhledu do roku 2030, 2050 a 2090 očekávat 

následující změny (klimatickazmena.cz; Tab. 8). Očekává se výrazná změna průměrné roční 

teploty, kdy do roku 2050 je modelována průměrná teplota 12 °C (změna o více než 2 stupně 

ve srovnání s obdobím 1981 – 2010). Zvýší se průměrné teploty v létě i maximální teploty 

v nejteplejším měsíci (v r. 2050 v intervalu 34,1 – 36 °C). Lze očekávat zvýšení počtu 

tropických dnů. Zvýšení teplot vzhledem k stejnému či nižšímu množství ročních srážek 

může vyvolat řadu hrozeb například vyšší četnost horkých vln, jejichž dopady na obyvatelstvo 

a ekosystémy mohou být umocněny efektem městského tepelného ostrova.  

Městský tepelný ostrov je charakterizován jako oblast zvýšené teploty vzduchu  

v přízemní a mezní vrstvě atmosféry (vrstva dosahující výšky ~1,5 km, kde je proudění 

ovlivňováno zemským povrchem) nad městem anebo průmyslovou aglomerací ve srovnání  

s okolní krajinou (Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 2015).  

Tab. 8 Projekce ke 2030, 2050 a 2090 při střední hodnotě emisí CO2  

Charakteristika 1981 – 2010 2030 2050 2090 

Průměr. roční teplota 9,1 – 10 °C 10,1 – 11 °C 11,1 – 12 °C 11,1 – 12 °C 

Průměr. teplota v létě 19,1  – 20 °C 20,1 – 21 °C 20,1 – 21 °C 21,1 – 22 °C 

Průměr. max. teplota 
nejteplejšího měsíce 

32,1 – 34 °C 34,1 – 36 °C 34,1 – 36 °C 36,1 – 38 °C 

Průměr. roční min. teplota 4,1 – 5 °C 5,1 – 6 °C 6,1 – 7 °C 7,1 – 8 °C 

Počet tropických dnů2 11 – 15 16 – 25 26 – 30 31 – 40 

Počet mrazových dnů3 101 – 120 61 – 80 51 – 60 41 – 50 

Počet ledových dnů4 21 – 30 11 – 20 6 – 10 6 – 10 

Průměrný roční úhrn srážek 551 – 600 mm 501 – 550 mm 501 – 550 mm 501 – 550 mm 

Četnost výskytu horkých vln 1 – 2 2 – 3 3 – 4 3 – 4 

Teplotní index ≥ 27 °C 10 – 20 dní 20 – 30 dní 30 – 40 dní 40 – 50 dní 

Pravděpodobnost výskytu 
extrémního sucha 

0 – 10 % 0 – 10 % 0 – 10 % 0 – 10 % 

Nedostatek vláhy v 
kořenové vrstvě půdy 
během vegetační sezóny 

50 – 80 dní 71 – 120 dní 71 – 185 dní 81 – 185 dní 

(Zdroj: Vypracováno dle https://www.klimatickazmena.cz) 

                                                
2 Během tropického dne teplota dosáhne nebo překročí 30 °C.  
3 Minimální teplota klesne pod bod mrazu. 
4 Teplota po celý den drží pod bodem mrazu. 

https://www.klimatickazmena.cz/cs/metodika/
https://www.klimatickazmena.cz/
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3.2.2 Teplotní charakteristika města 

Teplotní bilanci lze dokladovat z veřejně dostupných termálních snímků z družice LANDSAT 

8. Pro příklad byl vybrán teplý letní den bez oblačnosti z dubna a července 2020. Je zde 

vyjádřeno relativní srovnání schopnosti povrchů absorbovat radiaci ze Slunce a následně 

vyzařovat zpět tepelnou energii do okolí. Modrá barva představuje chladnější plochy vyzařující 

méně tepla, červená naopak plochy vyzařující více tepelné energie do okolí. 

Při pohledu na katastrální území města a jeho částí si lze všimnout ploch s výrazně vyšší 

teplotou vůči svému okolí (červená barva). V k.ú. Tišnov jde v SV části o zemědělskou půdu 

na plošině mezi městem a obcí Železné a Lomnička. Tento fakt je v dubnovém termínu (obr. 

č 3 ze dne 2. 4. 2020 vlevo) dán zejména ohřevem půdního povrchu bez vegetačního 

pokryvu (typicky holá orná půda). V červencovém termínu (Obr. 3; ze dne 31. 7. 2020 

vpravo) je evidentní nárůst teplot i uvnitř města. Modře zbarvené plochy znázorňují lesní 

komplexy (Květnice, Klucanina). 

          

Obr. 3 Termální satelitní snímek Landsat 8 pásmo 10 ze dne 31. 7. 2020 (vlevo)  ze dne 2. 4. 2020 
(vpravo) 

 

Při podložení termosnímku katastrální mapou lze odečíst, které části katastrálního území 

vyzařují více tepla a přispívají k efektu tepelného ostrova. Pomineme-li efekt holé orné plochy 

v SV a J části snímku (Obr. 4), potom jsou výrazné plochy v okolí vlakového a autobusového 

nádraží s množstvím zpevněných ploch či střech absorbujících velké množství záření a také 

volné plochy bez vzrostlé zeleně (hřiště ZŠ 28. října, hřiště ZŠ Smíškova, Sokolovna, okrajové 

plochy ulice Dlouhá, areály na ulici Wagnerova, U Svratky atp.). 
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Obr. 4 Termální satelitní snímek Landsat 8 (ze dne 31. 7. 2020) podložení katastrální mapou 

(Zdroj: vlastní zpracování, termální snímek z Landsat 8) 

Ochlazující efekt vzrostlé zeleně a vodních ploch je znázorněn na obrázku (Obr. 5). Ze snímků 

výrazně vystupují modré plochy lesů na Květnici a lesy směrem na obec Žernůvka. Také je 

znatelný efekt toku řeky Svratky. 
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Obr. 5 Ochlazující efekt vzrostlé vegetace a vodních ploch 

(Zdroj: vlastní zpracování nad ortofotomapou (geoportal.gov.cz) a termální snímek Landsat 8) 
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4 Metodický postup hodnocení zranitelnosti a rizik 

Hodnocení zranitelnosti a rizik spojených s klimatickou změnou umožňuje identifikovat 

potenciál hrozeb a poskytuje podklad pro rozhodovací proces pro vhodná mitigační  

a adaptační opatření a alokaci finančních prostředků města. 

4.1 Metodický rámec k hodnocení zranitelnosti – Adelphi/EURAC 

Zranitelnost vyjadřuje míru toho, nakolik je systém náchylný, podléhá a není schopen se 

vyrovnat s nepříznivými vlivy změny klimatu včetně klimatické proměnlivosti a extrémů. 

Zranitelnost závisí na charakteru, závažnosti a rychlosti změny klimatu a kolísání, jemuž je 

systém vystaven, jeho citlivosti a jeho schopnosti adaptace (urbanadapt.cz; IPCC, 2007).  

Podle publikace Civitas per Populi, o.p.s “Adaptace na změnu klimatu” (Pondělníček a kol., 

2016) je cílem hodnocení zranitelnosti zhodnocení náchylnosti ke vzniku škod a identifikace 

míst s nejvyšší zranitelností. Tato místa se pak vyznačují významnou potřebou aplikace 

adaptačních opatření. Pro hodnocení zranitelnosti se využívá řada přístupů. Z těch 

nejčastějších je to metodika Adelphi/EURAC (Obr. 6), která zavádí dílčí faktory zranitelnosti –  

expozice, citlivosti a adaptivní kapacita. 

Expozice je definována jako vystavení se projevům změny klimatu (např. vlnám horka). 

Možným indikátorem expozice vůči vlnám horka je hustota populace či podíl zelených ploch. 

Citlivost je chápána jako senzitivita vůči projevům, kdy například vlny horka mohou být 

vyjádřeny indikátory, jako je podíl zranitelné populace a podíl zastavěnosti území. 

Adaptivní kapacita je definovaná jako schopnost společnosti přizpůsobit se měnícímu se 

klimatu. Představuje řadu synergických faktorů, které determinují schopnost adaptace 

prostřednictvím adaptačních opatření. Zvýšení adaptivní kapacity potom přispívá ke snížení 

zranitelnosti systému. 

 

Obr. 6 Komponenty zranitelnosti  

(Zdroj: adelphi/EURAC 2014 in Pondělníček a kol. 2016) 
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4.2 Metodické kroky 

Tvorba analytické části studie je rozdělena na dílčí metodické kroky. Prvním krokem bylo 

shromáždění potřebných podkladových dokumentů jak ze strany města, tak dotčených 

subjektů a konzultace s místními odborníky. Na základě dostupných zdrojů, dat a informací 

byla formulována situační analýza, kdy byly identifikovány klíčové oblasti a jevy ve vztahu ke 

klimatické změně přímo pro město Tišnov a jeho katastrální území. 

A) Situační analýza, identifikace jevů 

Analýza oblastí zasažených změnou klimatu zahrnuje identifikaci možných jevů a jejich slovní 

komentář  v k.ú. Tišnova (Tišnov, Jamné, Pejškov). Vyhodnocení identifikovaných jevů je 

souhrnně vyjádřeno pomocí tabulky (Tab. 9), kde jsou uvedeny faktory zranitelnosti (expozice 

jevům) a popis citlivosti jevů, adaptační kapacity. Dále jsou uvedena identifikovaná rizika  

a jejich následky, dotčené lokality a ohrožené skupiny. 

Při situační analýze a identifikaci jevů vycházíme z dostupných dokumentů, empirické znalosti 

místního prostředí a z konzultací s místními odborníky. 

Tab. 9 Faktory zranitelnosti 

Faktor/jev zranitelnosti  Příklad popisu jevu 

Projevy dopadů změny klimatu sucho vysoké teploty 

Faktory ovlivňující citlivost snížená retenční kapacita půd 

Adaptační kapacita podpora retence vody  v krajině 

Rizika a následky vysychání půd, vláhový deficit, snížení úrodnosti 

Dotčené lokality zemědělské a lesní pozemky 

Ohrožené skupiny subjekty v zemědělství a lesnictví 

(Zdroj: upraveno dle metodického rámce Adelphi/EURAC, 2014) 

B) Souhrnné hodnocení zranitelnosti a hlavních rizik 

Hodnocení zranitelnosti a hlavních rizik vychází zejména z metodiky Planning for Adaptation 

to Climate Change: Guidelines for Municipalities (ISPRA, 2013) a Metodiky tvorby místní 

adaptační strategie na změnu klimatu (Třebický, Novák, 2015).  

Vyhodnocení zranitelnosti a hlavních rizik v této studii je založeno na kategorizaci možných 

jevů, expertním vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu daného jevu (Tab. 10) a stanovení 

míry dopadu daného jevu pro konkrétní oblast (Tab. 11). Součin míry pravděpodobnosti 

(stupeň 0 – 4) a následků (stupeň 0 – 4) pak vyjadřuje riziko dopadu pro jednotlivé oblasti v 

rozsahu (0 – 16; od rizika velmi malého po velmi vysoké; Tab. 12). 
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Tab. 10 Pravděpodobnost výskytu jevu 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Opakovaný dopad Jednorázová událost Stupeň 

Téměř jistý Může se vyskytnout několikrát 
za rok 

Pravděpodobnost více 
než 50 % 

4 

Pravděpodobný Může se vyskytnout přibližně 
1x za rok 

Pravděpodobnost 1:1 3 

Možný Může se vyskytnout přibližně 
1x za 10 let 

Pravděpodobnost pod 
50 % 

2 

Málo 
pravděpodobný 

Může se vyskytnout přibližně 
1x za 25 let 

Málo pravděpodobný, 
ale možný 

1 

Ojedinělý Nepravděpodobný v příštích 
25 letech 

Zanedbatelný 0 

(Zdroj: vlastní zpracování podle metodiky Třebický, Novák, 2015) 

Tab. 11 Míra dopadu jevu 

Míra dopadu jevu Příklad Stupeň 

katastrofický ztráty na životech a majetku, nenávratné škody na ŽP 4 

významný rozsáhlé poškození služeb, infrastruktury, vážná 
zranění 

3 

střední poškození s možností nápravy se značným úsilím, 
nízký počet zranění 

2 

nízký místní, izolované případy poškození služeb, ŽP, lehčí 
zranění 

1 

zanedbatelný výskyt bez újmy na zdraví, majetku a ŽP 0 

(Zdroj: vlastní zpracování podle metodiky Třebický, Novák, 2015) 

Tab. 12 Kategorizace rizika 

Riziko Příklad Hodnota 

velmi malé 
kombinace ojedinělého či málo pravděpodobného jevu se 
zanedbatelným či nízkým dopadem 

0 - 1 

malé 
kombinace možného či málo pravděpodobného jevu s 
nízkým či středním dopadem 

2 – 4 

střední kombinace možného jevu s katastrofickým dopadem 5 – 8 

vysoké 
kombinace pravděpodobného jevu s významným 
dopadem 

9 – 12 

velmi vysoké 
kombinace pravděpodobného jevu s katastrofickým 
dopadem 

13 – 16 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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C) Souhrn hlavních problémů/rizik za jednotlivé oblasti 

Tabelární přehled hlavních problémů a konkrétní zhodnocení rizik za jednotlivé oblasti je 

uveden na konci textové části studie podle uvedeného příkladu (Tab. 13). 

Tab. 13 Příklad výsledného zhodnocení rizika 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávaná 
rizika 

Analýza rizik 

pravděpodobnost 
výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Dodávky 
vody 

více sucha 
v létě 

nedostatek 
vody v létě 

vysoké riziko – 
ohrožení dodávek 
vody, ohrožené 
zdraví, ekonomické 
ztráty 

Vysoké riziko – 
lze očekávat 
sušší a teplejší 
podmínky 

Vysoké riziko 

(Zdroj: Třebický, Novák, 2015) 

  



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

25 
 

5 Hodnocení zranitelnosti a rizik konkrétních oblastí 

V níže uvedených podkapitolách jsou identifikovány konkrétní jevy a určena rizika z nich 

plynoucí. Identifikace jevů a rizik byla provedena pro následující plánovací oblasti:  

● Lesy a lesní hospodářství 

● Hydrické funkce a vodní hospodářství 

● Půda a zemědělské hospodaření 

● Zeleň v extravilánu a ochrana území 

● Zeleň v intravilánu 

● Zastavěné území 

● Infrastruktura města 

● Obyvatelstvo, zdraví a hygiena 

5.1 Lesy a lesní hospodářství 

Město Tišnov je obklopeno lesními komplexy, situovanými na okolních kopcích. Jedná se  

o Květnici, Klucaninu (zde jsou lesy ve vlastnictví města Tišnova), Kozí bradu a Výrovku 

(církevní lesy a na ně navazující Lesy města Brna). Dále sem lze zařadit i lesy kolem 

Stanovisek s významným podílem lesů ve vlastnictví fyzických osob (Obr. 7). 

 

Obr. 7 Vlastnické vztahy lesních porostů v okolí Tišnova  

(zdroj: ÚHÚL) 
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Z hlediska vegetační stupňovitosti zasahují lesní porost do lesních vegetačních stupňů (lvs)  

1 – 3, v okolí Pejškově ve vazbě na místní reliéf i do lvs 4. 1. lvs se nachází pouze na Květnici, 

ve spodní části jižních a jihovýchodních svahů. Druhý lvs dubobukový pokrývá části část 

polovinu Klucaniny, orientovanou na  jihozápad, část Květnice, orientovanou na severovýchod 

a teplejší segmenty Výrovky a Kozí brady. Třetí lvs bukodubový je lokalizován na severních 

expozicích Klucaniny a Květnice a v horních a chladnějších částech Výrovky a Kozí brady. 

Lesní porosty kolem Tišnova jsou jednoetážové, což ve většině případů znamená i stejnověké 

(Obr. 8, žlutá barva). Výjimku představují fragmenty v jižním a severním cípu Květnice a rovněž 

v její vrcholové části, které jsou evidovány jako dvouetážové (Obr. 8; hnědá barva). 

Z hlediska stability lesních porostů jsou vhodnější víceetážové porosty, případně mozaiky 

maloplošných stejnověkých prvků. Obecně lze konstatovat, že strukturně diferencované 

lesní porosty jsou odolnější vůči škodlivým vlivům. Tímto způsobem je vhodné ovlivňovat 

lesní hospodaření. Naopak porosty se zjednodušenou věkovou strukturou (zejména na 

rozsáhlých plochách) jsou více náchylné k rozsáhlým poškozením. 

 

Obr. 8 Etážovitost porostů  

(zdroj: ÚHUL) 

Pokud stromy trpí nějaký poškozením, ztrácí ročníky jehlic, případě listí. Proto je důležitým 

ukazatelem zdravotního stavu lesních porostů stupeň defoliace neboli odlistění. Dynamiku 
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(změnu) v tomto důležitém indikátoru prezentuje obrázek (Obr. 9), kde jsou změny v olistění 

vyjádřeny tzv. Indexem listovém plochy (LAI). V případě, že dochází k jeho snížení (červená 

barva v mapě), je zdravotní stav stromů a potažmo celých porostů zhoršený. Tím pádem se 

jedná o lesní porosty více náchylné k celkovému poškození. 

 

Obr. 9 Rozdílová mapa indexu růstové plochy  

(zdroj: ÚHÚL)  

Druhová skladba lesních porostů je klíčovým faktorem jejich ekologické stability. 

Dlouhodobá změna především směrem k smrkovým (ale i borovým) monokulturám snižuje 

odolnost lesních porostů vůči stresovým faktorům (škodlivým činitelům). Obrázek (Obr. 10) 

schematicky prezentuje rozdělení na jehličnaté, listnaté a smíšené porosty. Zjednodušeně 

se dá konstatovat, že jehličnaté porosty mají nižší ekologickou stabilitu než porosty listnaté 

a smíšené. 
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Obr. 10 Zastoupení skupin dřevin  

(zdroj: ÚHÚL) 

5.1.1 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Lesy a zeleň mimo les 

Tab. 14 Lesy a zeleň mimo les – zranitelnost a rizika oblasti 

Faktor/jev 
zranitelnosti 

Popis jevu 

Projevy dopadů 
změny klimatu 

– dlouhodobé oslabování porostů v důsledku zvýšené teploty  

a sucha  + nárazové kalamitní události, způsobené škodlivými 

činiteli – hmyz, vítr, těžký sníh = 

– zhoršování zdravotního stavu lesních porostů 

– změny v druhové diverzitě 

Faktory ovlivňující 
citlivost 

– druhová skladba – smíšení a stupeň přirozenosti lesních 

porostů 

– prostorové rozrůznění (včetně věkové) 

– lesní hospodářství 

– dlouhodobé působení stresových faktorů (sucho, acidifikace 

půd, škody zvěří) 

– přirozená dynamika lesních porostů 

Adaptační kapacita – smíšené porosty s převahou dřevin přirozené druhové skladby 
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(v podmínkách Tišnova především listnáčů) 

– věkově a prostorově rozrůzněné porosty 

Rizika a následky – celkové snížení stability lesních porostů, zvýšená zranitelnost 

– riziko rozpadu lesních porostů a vznik obtížně zalesnitelných 

holin 

– rozvoj invazních druhů rostlin na osluněných plochách 

– snížení životního prostoru pro živočišné druhy 

– snížená celkové produkce ekosystémových služeb 

– zvýšené riziko požárů 

Dotčené lokality – Klucanina, lesní porosty v okolí Pejškova a Stanovisek, v 

menší míře však rovněž Květnice 

– v okolí mimo k.ú. Tišnov pak i na Pasníku nebo Výrovce 

Ohrožené skupiny – nejsou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.2 Hydrické funkce krajiny a vodní hospodářství 

Město Tišnov je odvodňováno řekou Svratkou v rámci úmoří Černého moře. Řeku Svratku 

spravuje Povodí Moravy, s.p. K.ú. Jamného a Hájku jsou odvodňovány tokem Lomnička  

a jejími drobnými přítoky do toku Besének (soutok v obci Lomnička) a dále do řeky Svratky  

v profilu před městem Tišnovem. K.ú. Pejškov je odvodňováno Pejškovským potokem, který 

se vlévá do Svratky pod kopcem Velká Dřínová za Herolticemi. Besének spadá pod správu 

LČR, s.p. 

Řeka Svratka vtéká do Tišnova ze severozápadu od obce Borač po soutoku s tokem Besének 

(ze severovýchodní strany) a Loučka (ze západní strany) v k.ú. Předklášteří pod přírodní 

památkou Květnice. Další vodní toky a vodní plochy se v k.ú. Tišnov nenacházejí. 

Přestože je geologické podloží Tišnova rozmanité z hydrogeologického hlediska jsou 

významné pouze fluviální sedimenty v nivě řeky Svratky. Jinak podloží neumožňuje větší 

akumulaci vody a voda je vedena převážně v puklinách.  

Z hlavních rizik města Tišnov se je nutné se blíže zaměřit na povodně, vodní erozi a sucho.  

5.2.1 Povodně 

Město Tišnov a jeho okolí spadá mezi oblasti s významnými povodňovými riziky i do 

oblastí s nepřijatelnými povodňovými riziky a to zejména díky protékající řece Svratce, 

která nemá pro stoletý průtok Q100 v některých svých úsecích dostatečnou kapacitu (Obr. 11).  
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Obr. 11 Obce s nepřijatelným povodňovým rizikem  

(Zdroj: Povodí Moravy, s.p. Plán dílčího povodí Dyje, 2016) 

Významné povodňové události byly zaznamenány v letech 2002, 2006 a 2012 zejména díky 

ledovým bariérám na řece Svratce. Ledové jevy mohou situaci s povodňovými stavy 

významně zhoršovat a ohrozit tak obyvatele i podnikatele v Tišnově včetně infrastruktury 

města. 

Pro návrhové průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 byla v Tišnově stanovena záplavová území  

a aktivní zóny záplavového území. Záplavová území pro Q100 a aktivní zóny jsou zobrazeny 

na obrázku (Obr. 12). Zóny zasahují ulice Klášterská – Ostrovec – Víska – po Červený Mlýn v 

zastavěných a průmyslových oblastech a mimo zastavěné území pak plochy od oblasti 

koupaliště a Mlýniska. Při Q20 a Q100 může voda pronikat z vymezených oblastí do městské 

zástavby pod železniční tratí podchodem směrem k ulici Nádražní.  

Největší množství vody je při Q20 a Q100 akumulováno vlivem morfologie terénu v okolí areálu 

ČSAD, kde může dojít k přelévání komunikace č. 385 mezi Tišnovem a Předklášteřím a dalším 

rozlivům směrem k ulici Za Mlýnem a Červený Mlýn. Současně dochází k vylévání vody v levé 

části řeky Svratky do průmyslových objektů (fotovoltaická elektrárna – FVE) z důvodu nízké 

břehové hrany koryta) (GEOtest, a.s., 2018). 

Pro průtok Q100 jsou vymezeny zastavěné a zastavitelné plochy dotčené rozlivem o velikosti 

760 075 m2, což činí 8,3 % správního obvodu obce (při Q20 jde o 411 047 m2). Mezi citlivé 

objekty dotčené scénáři povodňového nebezpečí byly zařazeny zejména čerpací stanice  

v nivě toku, objekty jímání vody I. stupně, Střední odborné učiliště Tišnov a FVE. Z hlediska 

počtů trvale bydlících osob a objektů v nepřijatelném riziku jde podle údajů Povodí Moravy, s. 

p. (2015) o 35 osob a 34 objektů.  
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Obr. 12 Záplavové území při Q100 (modrá plocha) a aktivní zóna (červená linie) v k.ú. Tišnov 

(Zdroj: ÚPD ORP Tišnov) 

Území a jeho obyvatelé mohou být ohroženi přírodními povodněmi a povodněmi vznikajícími 

z mimořádných příčin. Přirozené povodně vznikají: 1) rychlým táním sněhové pokrývky v 

zimním a jarním období; 2) dlouhotrvajícími dešti zejména v letním období, kdy srážková 

vody nasytí půdu, která již není schopna infiltrovat a akumulovat vodu ve svém profilu a 

povrchově rychle odtéká do vodotečí či stagnuje na půdním povrchu;  

3) krátkodobými přívalovými dešti vysoké intenzity například při letních bouřkách. Tyto 

povodně mohou ohrozit i území, kde se nevyskytují významné vodní toky a mohou být velmi 

ničivé; 4) omezením průtoku vodního toku v zimě i v létě (omezení průtoku pod objekty na 

vodním toku spaveným dřívím, ledovými krami apod.). Všechny druhy přirozených 

povodní mohou ohrozit město Tišnov v okolí vodního toku Svratka. Území Jamné  

a Pejškov mohou být zasaženy přívalovými povodněmi.  

Zvláštní povodně mohou být způsobeny poruchou či havárií na vodním díle nebo nouzovým 

řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové 

situace) na území pod vodním dílem. V povodí Svratky lze uvažovat ve vztahu k Tišnovu 

pouze o hypotetické havárii či kritické situaci na vodním díle Vír. 
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5.2.2 Vodní eroze 

Podle infomací dostupných na mapovém serveru me.vumop.cz nejsou zemědělské pozemky 

v k.ú. Tišnov významně erozně ohroženy. Ve svažitých polohách (nad 6 a 12°) se nacházejí 

mírně erozně ohrožené pozemky (Obr. 13; nahoře). Erozně ohrožené pozemky se nachází  

v k.ú. Jamné (Obr. 13; uprostřed) a také v k.ú. Pejškov (Obr. 13; dole). 

 

 

 

Obr. 13 Parcely ohrožené vodní erozí  

(Zdroj: Monitoring eroze zemědělské půdy, VÚMOP, v.v.i., 2019) 
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Z hlediska ohrožení vodní erozí jsou tedy více ohroženy k.ú. Jamné a Pejškov. V případě 

výskytu přívalových povodní může být riziko vodní eroze významně zvýšeno. V rámci 

intravilánu města Tišnova je nutné se zaměřit na hospodaření se srážkovou vodou. 

5.2.3 Sucho 

Česká republika i přes relativně deštivý rok 2020 zůstává ve vláhovém deficitu. Podle 

informací portálu intersucho.cz z dlouhodobého hlediska chybí v krajině aktuálně asi  

300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty. 

V dubnu 2020 byla situace ohledně sucha v ČR závažná. Podle portálu intersucho.cz vrcholilo 

pětisetleté sucho (Obr. 14). Na konci roku 2020 byla situace výrazně lepší (Obr. 15) díky 

dešťovým srážkám, které byly z hlediska dlouhodobého srážkového normálu 1981–2010 

nadprůměrné (chmi.cz). 

 

Obr. 14 Intenzita sucha v druhé polovině dubna 2020 

(Zdroj: Intersucho.cz) 

 

Obr. 15 Intenzita sucha na konci prosince 2020 

(Zdroj: Intersucho.cz) 
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Podle provedené regionalizace území ČR podle míry ohrožení suchem spadá území 

Tišnovska mezi území ohrožené suchem (webový portál suchovkrajine.cz). Také podle 

serveru klimatickazmena.cz je území ohroženo suchem v predikcích mezi 0 – 10 % výskytu 

extrémního sucha. Významnější je potenciální zvyšování počtu dní s nedostatkem vláhy  

v půdě během vegetační sezóny (Tab. 15). 

Tab. 15 Predikce výskytu sucha a nedostatku vláhy v k.ú. Tišnov 

Charakteristika 1981 – 2010 2030 2050 2090 

Pravděpodobnost výskytu 
extrémního sucha 

0 – 10 % 0 – 10 % 0 – 10 % 0 – 10 % 

Nedostatek vláhy v 
kořenové vrstvě půdy 
během vegetační sezóny 

50 – 80 dní 71 – 120 dní 71 – 185 dní 81 – 185 dní 

 
Zdroj: klimatickazmena.cz 

Přestože aktuální míra ohrožení suchem je malá (Obr. 16), do budoucna je nutno počítat se 

zvyšující se extremitou počasí a tím i s možnými obdobími s nedostatečnými srážkami  

a následnými suchými periodami, které ale mohou být střídány s obdobími intenzivních či 

dlouhodobějších srážek. Suché období může vyústit v potenciální požáry jak na lesních, tak 

na zemědělských pozemcích. 

 

Obr. 16 Míra ohrožení půdním suchem v hloubce 0–40 cm ke dni 4. 1. 2021 

(Zdroj: chmi.cz) 
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Dalším negativním efektem suchých period je vysychání povrchových vodních toků a s tím 

spojené problémy pro celý ekosystém (rostliny, živočichy, aktivita půdních mikroorganismů 

apod.). 

5.2.4 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Hydrické funkce a vodní 

hospodářství 

Tab. 16 Hydrické funkce a vodní hospodářství – zranitelnost a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů 
změny klimatu 
(expozice) 

Extremita počasí, změna rozložení srážek během roku 

– zvýšené riziko přírodních povodní 

– zvýšené riziko přívalových srážek (lokální povodně) 

– zvýšené riziko suchých period beze srážek 

– pokles délky období se sněhovou pokrývkou 

– vlny veder 

– bouřky a krupobití 

– přívaly sněhu 

Eroze 

– zvýšení riziko vodní i větrné eroze 

– degradace půd 

– zanášení koryt vodních toků 

– eutrofizace vodních prostředí 

Sucho a vysoké teploty 

– zvýšený výpar (evapotranspirace) 

– prohlubování vláhového deficitu půd 

– vysychání povrchových vodních toků 

– požáry 

Faktory ovlivňující 
citlivost (citlivost) 

– sklon svahů 

– vlastnosti povrchu 

– regulovaná (napřímená) koryta vodních toků 

– snížená retenční kapacita krajiny (druhy pozemků, vegetační 

pokryv) 

– hospodaření na zemědělských i lesních pozemcích (osevní 

postupy, druhová a prostorová skladba porostů) 

– odvodněná a utužená zemědělská půda 

Adaptační 
kapacita 

– podpora retence vody v krajiny (hospodařením na 

zemědělských pozemcích podle zásad GAEC – Standardy 

Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, lesní 

hospodářství přírodě blízkým způsobem) 
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– podpora retenčních ploch (zasakovací pásy, remízy, tůně atp.) 

– podpora rozlivných ploch mimo intravilán v nivě toku 

– informovanost obyvatel a podnikatelů v povodněmi ohrožených 

oblastech 

– zvýšení informovanosti obyvatel o významu krajiny pro vodní 

režim 

Rizika a následky 
– zvýšení materiálních škod v důsledku povodní 

– kontaminace prostředí, vod i půd v důsledku povodní 

– vysychání půd, degradace půdy erozí, snížení úrodnosti 

– snížená prostupnost vodních toků sedimenty, ledovými krami, 

splaveným materiálem 

Dotčené lokality – niva řeky Svratky, záplavové území, aktivní záplavové zóny 
– erozně ohrožené pozemky 
– zemědělské a lesní pozemky 
– chráněná území 

Ohrožené skupiny – obyvatelé a podnikatelské subjekty v záplavových oblastech 
– zemědělské subjekty 
– subjekty v lesnictví 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.3 Zemědělská půda a zemědělství 

Zemědělská půda tvoří souvislé bloky orné půdy na čtyřech částech území a několik menších 
ploch jako součást krajinné mozaiky.  

●  u Svratky a silnice 385 (Lokality Mlýniska, Pod Městem) 

Jedná se o rovinaté území s vysokou hladinou podzemní vody, která poměrně často vystupuje 
na povrch a na delší dobu vytváří menší vodní plochy (především mezi silnicemi 385, na 
Březinu a Svratkou - Mlýniska). Jedná se o velmi vhodnou plochu pro založení trvalých 
mokřadů, i z důvodu že se nachází v inundačním území řeky. Část mezi silnicí 385 a městem 
(Pod Městem) je v územním plánu vymezena jako průmyslová zóna. Na podzim 2020 město 
vyhlásilo záměr prodat pozemky za účelem realizace průmyslové zóny. Vítěz aukce nyní 
připravuje studii, která bude součástí smlouvy o prodeji. Celkově se jedná o plochu s poměrně 
nízkým erozním ohrožením (nízkými erozními faktory), přesto by bylo dobré plochu minimálně 
dále rozčlenit liniovou dřevinnou vegetací. 

Ze západu na Mlýniska navazují trvalé travní porosty v majetku města. Ta sousedí s lokálními 
biocentry ÚSES LBC 4 U koupaliště a LBC 5 Mlýnisko. V jižním cípu se pak nachází LBC 6 
Tišnovská vodárna. Důležitý je rovněž fakt, že celá plocha Mlýnisek je v územním plánu 
vymezena jako Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační (viz výřez z Hlavního 
výkresu územního plánu v příloze 10.2). 

Vlastnické vztahy jsou prezentovány na Obr. 37 a v příloze 10.3. Město Tišnov v lokalitě 
Mlýniska vlastní dva souvislé celky parcel, umožňující realizaci revitalizačních opatření - u 
Svratky je to parcela 2617/1 (TTP s výměrou 0,627 ha a navazujícími parcelami s druhem 
pozemku orná půda - 2594/1 (1,11 ha), 2594/4 (0,15 ha) a 2594/15 (0,15 ha) plus několika 
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dalšími drobnými parcelami. Ve východní části je to parcela 2585/2 s výměrou 4,05 ha a 
navazujícími parcelami (vše orná půda) 2585/26 (0,25 ha), 2585/29 (0,06 ha), 1659/21 (0,16 
ha) a 1659/29 (0,81 ha) plus drobné parcely). Město Tišnov v lokalitách Mlýniska a Pod 
Městem dále vlastní pruhové parcely (vše orná půda) 2594/20, 2594/66, 2594/78, 2580/41, 
2580/42, 2580/43, 2580/20, 2580/30, 2580/65 a 2587/57, které dávají potenciál pro rozčlenění 
obou velkých ploch prvky liniové dřevinné zeleně. 

Strukturu parcel ostatní orné půdy tvoří především pruhové parcely náležející dalším 
vlastníkům. 

●  Mezi Květnicí a Klucaninou (Pod Čimperkem, Hony za Kukýrnou, Šatany, částečně 
Díly k Železnému) 

Jedná se o poměrně rozsáhlé území, částečně rovinaté, v severní části se mírně svažující 
směrem k severu. Hlavním rizikem je zde otevřená poloha, která dává prostor 
severovýchodním větrům a větrům vanoucím ve směru SV-JZ. Vzniká zde předpoklad pro 
velké teplotní rozdíly, což vyplývá i z termálních satelitních snímků. Tyto faktory rovněž 
ovlivňují i erozní ohrožení pozemků, která je zde v okolí Tišnova prakticky nejvyšší. 

Parcely ve vlastnictví města Tišnova jsou prezentovány v příloze 10.3. Jedná se o jednotlivé 
pozemky vhodné k rozčlenění rozsáhlé plochy orné půdy liniovou dřevinnou vegetací, 
popřípadě k obnově zaniklých polních cest. 

●  Okolí Pejškova 

V okolí Pejškova (na k.ú. Pejškov u Tišnova) se jedná o půdní bloky Oulehla a Velký Radlíkov 
(u Vohančic). Jsou severoseverovýchodní expozice, středně svažité se středním rizikem vodní 
a větrné eroze. Třetí menší blok orné půdy se nachází v lokalitě Horky. Je obklopen lesy, se 
stejnou expozicí a svažitostí jako oba předchozí bloky. 

Parcely ve vlastnictví města Tišnova jsou prezentovány v příloze 10.3. Město Tišnov zde 
vlastní dvě na sebe navazující skupiny parcel. V části Oulehla je to především parcela 137 s 
výměrou 3,9 ha a okolními parcelami 129 (0,68 ha), 145/3 (0,46 ha) a 335/2 (0,21 ha) (vše 
orná půda). V části Velký Radlíkov jsou to parcely 156/2 o výměře 0,88 ha s okolními parcelami 
219/7 (0,20 ha), 146/3 (0,18 ha, ostatní plocha/jiná plocha) a 155/3 (0,06 ha - trvalý travní 
porost). 

●  Kolem Jamného a na Stanoviskách 

Na Stanoviskách se jedná o několikahektarové plochy orné půdy v rovinatém terénu, avšak  
v náhorní poloze. Pouze v severní části Stanovisek u Hájku jsou menší plochy, svažující se  
k severu. Vzhledem k poloze je i zde zvýšené riziko větrné eroze. Na druhou stranu, krajina je 
poměrně dobře členěna krajinnou dřevinou i travinobylinnou vegetací (stromořadími, sady  
i lesními porosty). 

V okolí Jamného se jedná především o lokality v Nivkách a Na Kopanině. Plochy nejsou velké, 
jsou situované v mozaice krajinné zeleně. Jsou však situované ve svažitém až středně 
svažitém terénu, převážně východojihovýchodní expozice, což zvyšuje riziko vodní eroze. 
Vzhledem v podvrcholové lokalizaci je zde i riziko větrné eroze a vysychání. 

Parcely ve vlastnictví města Tišnova jsou prezentovány v příloze 10.3. V této části Město 
Tišnov nevlastní plošné významné části orné půdy. Strukturu parcel ostatní orné půd tvoří 
mozaika parcel náležející dalším vlastníkům.  

Pozemky s ornou půdou jsou znázorněny na Obr. 17.  
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a)   b)  

c)  

Obr. 17 Druh pozemku orná půda dle katastrální mapy: a) k.ú Jamné u Tišnova a k.ú. Hájek u 

Tišnova, b) k.ú. Tišnov c) k.ú. Pejškov 

(Zdroj: Vlastní zpracování na katastrální mapě) 

5.3.1 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Půda a zemědělství 

Tab. 17 Půda a zemědělství – zranitelnost a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů změny 
klimatu 

– sucho, vláhový deficit 
– vysoké teploty v letním období 
– přívalové srážky 
– bouřky a krupobití 

Faktory ovlivňující 
citlivost 

– vodní (částečně i větrná) eroze 
– množství vody dostupné pro rostliny 
– dehumifikace půdy (nedostatečné množství organické 

hmoty) 
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– utužení půdy 

Adaptační kapacita – osevní postupy 
– širokořádkové plodiny mimo erozně ohrožené plochy 
– zvýšení organické hmoty v půdě 
– zlepšení půdní struktury 
– druhová pestrost plodin 
– šetrné hospodaření s půdou 
– používání lehčí zemědělské techniky neutužující půdu 
– zmenšení půdních bloků (vytvoření mezí se stromy) 

Rizika a následky – snížení úrodnosti 
– ztížení obhospodařování 
– nutné vyšší vstupy ze strany hospodařícího subjektu 
– eutrofizace vodních toků splavenými hnojivy 
– zanášení vodní toků a ploch sedimenty 

Dotčené lokality – zemědělské pozemky 
– erozně ohrožené pozemky 

Ohrožené skupiny – zemědělské subjekty 
– subjekty v záplavových oblastech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.4 Zeleň v extravilánu (krajinná zeleň) a ochrana území 

Do zeleně v extravilánu zde zahrneme nelesní dřevinnou vegetaci a trvalé travní porosty. 

Ostatní krajinné prvky jako lesy, vodní prvky či zemědělská půda jsou popsány v ostatních 

kapitolách.  

Krajinná zeleň je situována především kolem venkovských částí Tišnova – Jamného, Hájku 

(Stanoviska) a Pejškova. V městě Tišnově se jedná o sad Na Sychrově kopci (Sychrák). Jedná 

se především o vysokokmenné extenzivní sady, luční společenstva, meze a drobné skupiny 

dřevin. Jedná se o velmi cenné krajinné segmenty, vyznačující se vysokou ekologickou 

stabilitou, estetickou a rekreační hodnotou. V druhové skladbě převažují listnáče přirozené 

dřevinné skladby a ovocné stromy. Ojediněle se vyskytují i solitéry jehličnanů.  Tyto segmenty 

hrají významnou roli i ve vodním režimu krajiny a odolnosti krajiny vůči změnám klimatu. 

Lokalizace krajinné zeleně je patrná z kartogramů druhů pozemků  a způsobů využití pozemků 

v přílohách 5.4 a 5.5. Dle druhu pozemku sem mimo intravilán zahrnujeme ovocné sady, 

zahrady, trvalé travní porosty a ostatní plochy. 

Ochrana území je přehledně znázorněna Výkresem hodnot, který je součástí Územně 

analytických podkladů správního obvodu ORP Tišnov na odkaze: 

https://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/uap/2020/final/uap_ho

dnoty_2020.pdf.  

  

https://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/uap/2020/final/uap_hodnoty_2020.pdf
https://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/uap/2020/final/uap_hodnoty_2020.pdf
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5.4.1 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Zeleň v extravilánu a ochrana 

území 

Tab. 18 Zeleň v extravilánu a ochrana území – zranitelnost  a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů 
změny klimatu 

– zhoršování zdravotního stavu, rozpad 

Faktory ovlivňující 
citlivost 

– dřevinná skladba, 

– hospodářské zásahy, 

– rozvoj dalších škodlivých jevů, zvyšujících stres (organické i 

anorganické) 

– mechanické poškozování ostatními lidskými aktivitami 

Adaptační kapacita – průběžná obnova dřevinných prvků v krajině 

– stanovištně vhodná dřevinná skladba (původní druhy dřevin) 

– obnova alejí, solitérních stromů i remízů a hájů 

Rizika a následky – změny mikroklimatických podmínek 

– snížení životního prostoru pro živočišné druhy 

– zvýšené riziko požárů 

Dotčené lokality – Stanoviska, Pejškov, Jamné, břehové porosty kolem Svratky, 

Březina, Stromořadí u silnic – 385, směr Železné, směr 

Lomnička, směr Březina, Sychrův kopec 

Ohrožené skupiny – lokálně obyvatelé města 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.5 Zeleň v intravilánu 

Město Tišnov má zpracováno několik podrobných dokumentů, popisujících stav zeleně  

v intravilánu. Hlavním dokumentem je Územní studie sídelní zeleně z roku 2017. Vzhledem  

k tomu, že ve městě však probíhají nebo jsou plánovány rozsáhlé úpravy veřejných ploch, 

respektující potřebu zachování, udržování nebo i transformaci prvků zeleně, je potřeba 

informace, uvedené ve studii průběžně aktualizovat. 

Doplňující informace lze rovněž dohledat v závěrečné zprávě Projekt péče o stromy ve městě 

Tišnově z roku 2019. 

Město Tišnov má velký podíl sídelní zeleně, zastoupené v níže uvedených a podrobně 

rozepsaných  formách. Zeleň produkuje velké množství ekosystémových služeb, včetně 

regulace mikroklimatických podmínek a tepelného ostrova města. Rovněž představuje 

významný prvek zvyšování rezilience (odolnosti) města proti dopadům klimatických změn.  
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Sídelní zeleň příznivě ovlivňuje hygienu ovzduší – mj.  zachytává prachové částice, produkuje 

kyslík a volatilní látky. Tím vším snižuje a redukuje zátěž prostředí na lidské zdraví. Nelze 

opominout, že je i zdrojem alergenů. Nicméně, v první řadě omezuje výskyt alergií. Bez sídelní 

zeleně by se dlouhodobě zvyšoval tlak na lidskou imunitu, docházelo by k jejímu snižování a 

tím i častějšímu výskytu alergií. Celkově tedy sídelní zeleň představuje nenahraditelný faktor, 

omezující dopady změn klimatu na společnost a veřejné zdraví. 

Zeleň ovlivňuje i cirkulaci vody. Jednak se v městském prostředí jedná o plochy s příznivým 

zasakováním, tak svým výparem obohacuje vlhkost v ovzduší. 

Při plánování a údržbě městské zeleně lze volit účinnější ekologicky stabilnější (a tím i 

udržitelnější) typy zeleně. Ty vychází z ekofyziologických vlastností dřevin a jejich odolnosti 

vůči suchu či jiným tlakům městského prostředí (půdní vlastnosti, mechanické poškození). Je 

také nutné řešit efektivitu a podporu zasakování srážkové vody např. spádováním ploch či 

vhodným zakládáním trávníků. 

Systém zeleně v městě Tišnově představují následující prvky: 

Veřejná zeleň, parky 

Nejvýznamnějšími prvky jsou nedávno otevřený park Na hrádku a Farské zahrady pod 

kostelem (Obr. 18). Zahrnují jak trávníky, květinové záhony, výsadby dřevin i původní stromy, 

tak technické prvky, reflektující potřeby zasakování vody – zídky z gabionů i povrchy pěšin. 

Terén je v obou případech svažitý. Chybí vodní prvky. 

 

Obr. 18 Pohled od Farských zahrad k parku  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2019) 

Zeleň zahrad 

Zahrady tvoří neveřejné plochy kolem rodinných domů a jejich podíl na sídelní zeleni i celkově 

ploše města je významný. V návaznosti na požadované adaptační účinky lze zvýšit 
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informovanost směrem k preferencím dřevinné skladby. Plochy zahrad se vyskytují v 

ucelených celcích prakticky po celé ploše města, vyjma sídlišť, průmyslových areálů a 

centrálních náměstí (Obr. 19). 

 

Obr. 19 Zahrady u rodinných domů na ulici Na Rybníčku a v okolí  

(zdroj: ČÚZK) 

Zeleň ostatní a izolační 

Jedná se především o extenzivně udržované nebo neudržované menší lokality v okrajových 

částech města, například na Trnci nebo na konci ulice Černohorská. Většinou mají charakter 

mozaiky trávníků s křovinami nebo menšími stromy. 

Městská stromořadí, soliterní stromy, ostatní liniová zeleň 

Liniové i bodové prvky zeleně ovlivňováním mikroklimatických podmínek zpříjemňují prostředí 

ulic (Obr. 20; Obr. 21). V Tišnově jsou významná lipová stromořadí Na Hrádku a na ulici 

Brněnské s akáty. V ulicích jsou velmi často zastoupeny aleje z kvetoucích ovocných stromů 

(ul. Brněnská, Janáčkova, Nerudova aj.), někdy i plodících (třešně na ul. Sv. Čecha), které 

bývají předmětem diskuzí obyvatel. Dříve hojně zastoupené javory s kulovitou korunou 

nalezneme již jen na dvou místech. Na mnoha ulicích stromořadí chybí, ne na všech jej však 

lze realizovat z důvodů inženýrských sítí. O to víc je nutné zdůraznit ochranu stávajících prvků! 

Především v případech, kdy se bude řešit systém parkování na ulicích. 
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Obr. 20 Soliterní javor s upravenou korunou na náměstí Komenského  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 

 

Obr. 21 Parková zeleň u kostela 

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

44 
 

Zeleň v plochách bydlení 

V Tišnově je hojně rozšířená jak forma individuální zástavby (Obr. 22), tak systém hromadného 

bydlení, které je uskutečněno nejčastěji blokovou zástavbou bytových domů. V řadě lokalit 

byly provedeny výsadby listnatých stromů (Janíková, Holán, Hrubanová 2017). Například lze 

uvést výsadby na sídlištích Pod Klucaninou a na Květnici, které byly provedeny v rámci 

projektu Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov (2013-2015), bylo vysazeno více 

než 300 stromů a 8000 keřů, v celém městě bylo současně ošetřeno 1077 ks stromů. 

 

Obr. 22 Dřeviny u individuální zástavby na ulici Brněnská. V řadě případů se jedná o nepůvodní 

jehličnaté druhy nejen v této lokalitě 

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 

Zeleň v plochách smíšených centrálních 

Jedná se nejčastěji o formu uzavřených dvorů a zahrad, které slouží vlastníkům objektů  

i individuální potřebě. Ojediněle se zde vyskytují polootevřené dvory, které vytváří drobné 

plochy poloveřejné zeleně (Janíková, Holán, Hrubanová 2017). 

Zeleň v plochách rekreace 

Jedná se o zeleň zahrádkářských a chatových lokalit sloužící soustředěné individuální rekreaci 

s produkční funkcí (Obr. 23). Stávající plochy tvoří plošně rozlehlejší území v jihovýchodní 

části města mezi železniční tratí a ulicí Brněnská (Janíková, Holán, Hrubanová 2017) nebo 

v zahrádkářské kolonii na Trnci.  
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Obr. 23 Rekreační zeleň v zahrádkách na ul. Brněnská  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 

Zeleň v plochách občanské vybavenosti 

Plochy občanské vybavenosti slouží pro umístění staveb a zařízení veřejné potřeby 

konkrétních funkcí (Janíková, Holán, Hrubanová 2017). Patří sem např. zeleň kolem škol, 

nemocnice nebo zeleň na hřbitovech (např. významná plocha zeleně Starého hřbitova). 

Zeleň v plochách veřejných prostranství 

Zeleň v plochách veřejných prostranství představují především menší, parkově upravené 

plochy (např. u Pomníku založení republiky, nebo na náměstí 28. října; Obr. 24). 

 

Obr. 24 Menší parková plocha na sídlišti U Humpolky. Na levé straně u chodníku jsou lípy, vpravo pak 

skupina nepůvodních douglasek tisolistých  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 
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Zeleň v plochách výrobních a skladových prostranství 

Zeleň v plochách výrobních a skladových prostranství zajišťuje zvláště izolační a ochrannou 

funkci. Jedná se převážně o plochy omezeně přístupné a veřejně nepřístupné. Výskyt zeleně 

je v daných lokalitách velmi sporadický (Obr. 25). Často se jedná o náletové druhy dřevin 

(Janíková, Holán, Hrubanová 2017). 

 

Obr. 25 Náletové dřeviny kolem Karlovy pekárny  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 

Zeleň v plochách dopravní infrastruktury 

Jedná se o pásy zeleně, či linie alejových stromů podél komunikací (Obr. 26). V dílčích 

plochách se jedná o doprovodnou zeleň garáží, parkovišť, čerpacích stanic PHM nebo  

o liniovou zeleň podél silniční dopravy, účelových komunikací, stezek pro pěší a cyklisty a 

zeleň v plochách drážní dopravy a dopravních zařízení (Janíková, Holán, Hrubanová 2017). 

 

Obr. 26 Stromořadí podél komunikace 385 (ulice Olbrachtova)  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 
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Zeleň v plochách vodních a vodohospodářských 

Jedná se především o břehové porosty řeky Svratky (Obr. 27). 

 

Obr. 27 Břehový porost Svratky na ulici U Svratky  

(Zdroj: Fotodokumentace; Schneider, 2020) 
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5.5.1 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Zeleň v intravilánu 

Tab. 19 Zeleň v intravilánu – zranitelnost  a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů změny 
klimatu 

- změna dynamiky chodu teplot – zvyšování průměrných  

a maximálních teplot 

- nižší úhrn srážek 

- změna délky vegetačního období a fenologických fází 

- změny v biodiverzitě a šíření nepůvodních druhů 

Faktory ovlivňující 
citlivost 

- zpevňování ploch 

- mechanické poškozování kořenů, náběhů, kmenů 

- nevhodná dřevinná skladba 

- špatná vitalita a zdravotní stav dřevin 

- antropogenní tlak – např. změna chemismu půdy 

Adaptační kapacita - optimalizace rozšíření zeleně ve městě 

- odborná péče, včetně zálivky v nutných případech 

Rizika a následky - usychání a rozpad vegetačních prvků 

- šíření neofytních (invazních) druhů, včetně škůdců 

- zhoršení kvality ovzduší ve městě 

- zhoršení veřejného zdraví – snižování imunity a v důsledku 

toho zvýšení citlivosti populace vůči dalším chorobám 

- střet rozšíření zeleně s inženýrskými sítěmi 

Dotčené lokality - celý intravilán 

Ohrožené skupiny - všichni obyvatelé 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.6 Zastavěné území města 

Pod pojmem „Zastavěné území města“ je pro potřeby této studie myšlen soubor budov (obytná 

i rekreační zástavba, průmyslové, obchodní a logistické areály), obslužných ploch (veřejná 

prostranství, chodníky, zpevněné i nezpevněné plochy přiléhající k budovám) a dopravně-

technické infrastruktury (silnice, parkovací plochy, železnice) na území města. Jedná se o 

plochy, které jsou lidskou činností velmi výrazně přeměněné. 

Z hlediska vnímání problémů v zastavěném území města je třeba si uvědomit, že v historii 

zde byla volná krajina pokrytá vegetací a umožňující koloběh vody a energie. Dešťová voda 

mohla být zasakována do půdy (čímž byly mimo jiné dotovány podzemní vody) a jen pomalu 

se dostávala do říčních koryt. Velká část srážek byla akumulována v půdní struktuře  
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a v letních obdobích využívána vegetací ke stabilizaci mikroklimatu (ochlazování okolí díky 

odparu vody při evapotranspiraci). Přítomnost vegetace a koloběh vody a energie hrají 

tedy zásadní roli při udržování mikroklimatické rovnováhy.   

V zastavěném území města člověk do tohoto procesu výrazně vstoupil – odstranil většinu 

vegetace a urbanizací na mnoha místech zcela přerušil koloběh vody a energie. Srážková 

voda dopadající na střechy budov a zpevněné plochy bez možnosti zasakování je rychle 

odváděna stokovou sítí do vodních toků, v horším případě v jednotné kanalizaci mísena se 

splaškovou vodou. V případě přívalových dešťů je možnost regulace odváděné vody 

omezena kapacitou stokového systému. Prudký odtok vody pak může způsobit lokální 

povodně, škody na životním prostředí (eroze, odvedení části splaškové vody přes 

odlehčovací komory do vodního toku) i na majetku (škody v odvodňovaném i zaplavovaném 

území). Povrchový odtok vody z velkých ploch bez možnosti zasakování způsobuje pokles 

hladiny podzemních vod, v období sucha pak bez dotace podzemní vodou zvýšenou měrou 

vysychají koryta toků a jsou ohroženy ekosystémy vázané na vodní toky. V zastavěném 

území bez vegetace dochází ke snížení výparu, což vede k lokální změně mikroklimatu, 

teploty jsou vyšší, vzduch je výrazně sušší a obsahuje větší množství prachových částic. Již 

dnes je patrný efekt tepelného ostrova města, který vzniká v důsledku vysoké absorpce tepla 

urbánními povrchy. Tento efekt se projevuje vyšší teplotou měřenou v sídlech oproti okolní 

volné krajině, a to dokonce v řádu několika stupňů. 

 

Současný stav zastavěného území a jeho další rozvoj 

Vývoj zastavěného území 

V písemných pramenech je Tišnov poprvé uváděn v roce 1233 v souvislosti se založením 

kláštera Porta Coeli. Díky příznivé poloze na důležité obchodní zemské stezce se Tišnov  

z původně trhové vsi rozvinul v menší v městečko. Hospodářský rozvoj byl mnohokrát narušen 

válečnými událostmi (husitské války, Třicetiletá válka, Napoleonské války, Prusko–rakouská 

válka) a přírodními katastrofami (požáry a povodně), což se podepsalo i na tváři města.  

Z období před rokem 1870 se tak dochovalo pouze málo stavebních objektů – několik 

barokních domů (soustředěných zejména kolem současné ulice Jungmannovy a v centru 

města) a církevních památek (kostel sv. Václava). 

V závěru 19. století a na přelomu 19. a 20. století zažívá Tišnov vzestup i díky zavedení 

železniční dopravy. Stal se administrativním, hospodářským a kulturním centrem kraje  

a rovněž lázeňským střediskem. Z tohoto období pochází např. budova radnice, nemocnice 

(bývalé sanatorium pod Klucaninou) a několik secesních vil. 

Zastoupení budov z meziválečného období je už mnohem vyšší. Postupně vyrostly vilové čtvrti 

za sokolovnou a pod Klucaninou, budova gymnázia, budova okresního soudu (dnešní pošta a 

zemědělské učiliště), funkcionalistický objekt spořitelny (dnes Komerční banka). Vznikaly i 

nové silnice a byl vybudován most přes řeku Svratku. 

Další etapa výstavby začala po druhé světové válce. V 50. letech byla dostavěna ZŠ 

Smíškova, následovala výstavba sídlišť u Humpolky a pod Klucaninou. V 70.–80. letech pak 

http://www.tisnov.cz/porta-coeli
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vzniklo sídliště pod Květnicí a ZŠ na Nám. 28. října, byla vybudována sportovní hala, síť škol 

a obchodů. 

Od 90. let 20. století se bytová výstavba soustřeďuje zejména v lokalitě Hony za Kukýrnou, 

kde byly dostavěny stovky bytů (zejména v bytových domech). 

Další rozvoj 

Poloha Tišnova jednoznačně určuje území pro další stavební rozvoj. Město leží na 

jihozápadně orientovaném svahu. Na bočních stranách je sevřeno vrchy Květnicí a Klucaninou 

s lesním porostem. Na úpatí svahu je rozvoj města výrazně omezen železniční tratí, 

průmyslovou zónou, řekou Svratkou s poměrně rozsáhlým záplavovým územím  

a frekventovanou silnicí II/385. Rozsáhlejší stavební rozvoj města je tak možný prakticky 

pouze severním směrem (dostavba v lokalitě „Hony za Kukýrnou“, rozvoj smíšeného bydlení 

v lokalitě „Pod Květnicí“). Několik volných ploch je možno nalézt i uvnitř stávajícího 

zastavěného území města (přestavba „areálu pily“ při ulici Brněnské), není jich ale mnoho, 

neboť zástavba města je poměrně kompaktní.  

Dopady vývoje klimatu 

Prognózy postupné změny klimatu v České republice obecně naznačují změny průběhu 

počasí během celého roku. Hovoří o tom, že srážky budou v průběhu roku jinak (mnohem 

nepravidelněji) rozvrstveny v čase – budou se střídat období vysokých teplot bez srážek  

s obdobími s vysokým srážkovým úhrnem za krátké období. Nad rozsáhlejšími 

urbanizovanými plochami je navíc patrný jev, kdy stoupající proud teplého vzduchu částečně 

odklání dešťové mraky mimo území města a dále tak zvyšuje srážkovou nerovnováhu v dané 

lokalitě. Další aspekt dopadů změny klimatu ohrožující kvalitu života v sídlech představuje 

prognóza častějšího výskytu období velmi vysokých (tropických) teplot. 

V případě naplnění prognóz povedou negativní důsledky klimatických změn v kombinaci  

s nízkou přirozenou adaptační schopností zastavěného území ke snížení kvality života 

obyvatel. Lze předpokládat negativní účinky na zdraví zejména zranitelných skupin obyvatel 

se sníženou schopností termoregulace (zejména starší, nemocní a velmi malé děti), tedy 

zvýšené riziko přehřátí nebo dehydratace organismu. Ohrožené jsou především hustěji 

osídlené lokality s vyšším podílem starších obyvatel, budovy s vyšším výskytem seniorů nebo 

nemocných obyvatel (domy s pečovatelskou službou, nemocnice aj.). 

Změny klimatu budou mít v urbanizované krajině vliv i na samotné budovy a ostatní stavební 

konstrukce (včetně zpevněných ploch). Lze očekávat větší rozsah teplotních výkyvů, kterým 

budou stavební materiály a budovy vystaveny. Intenzivnější srážkové jevy a vysoké teploty 

mají vliv na narušení konstrukcí budov, snižují jejich hodnotu a zkracují životnost, což přináší 

i vyšší náklady na opravy. Odrazem oteplení může být také snížená poptávka po energii  

k vytápění a naopak zvýšená poptávka po chlazení. 

5.6.1 Doporučení do návrhové části, vhodná adaptační (mitigační) opatření 

V zastavěném území města jsou hlavními problémy vyvolanými klimatickou změnou zejména 

nebezpečí častého výskytu vysokých (tropických) teplot a příliš rychlý odtok dešťové 

vody. Tyto problémy je možno redukovat aplikací vhodně zvolených opatření. Níže jsou 

uvedena adaptační (mitigační) opatření vhodná pro zastavěné území města, rozdělena do 
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dvou základních skupin - Ochrana obyvatelstva před vysokými teplotami a Hospodaření 

s dešťovou vodou. K některým opatřením jsou uvedeny postřehy zjištěné při terénním 

průzkumu provedeném na území Tišnova, případně obecnější informace z jiných realizací. 

Ochrana obyvatelstva před vysokými teplotami 

Adaptační opatření v oblasti ochrany obyvatelstva před vysokými teplotami cílí zejména na 

budovy, a to jak v oblasti ochrany interiéru proti přehřívání, tak v oblasti snahy o snížení teploty 

vnějšího povrchu obvodového pláště. Některá z níže uvedených opatření přispívají nejen ke 

snížení teploty v interiérech v letních měsících (a tím i k potenciálním úsporám energie za 

chlazení), ale i ke snížení tepelných ztrát objektů v zimním období (a tím k úsporám energie 

na vytápění). Taková opatření je možno považovat jak za adaptační (reagují na výzvy 

způsobené změnou klimatu – např. vedoucím ke snižování teplotních výkyvů, menší závislost 

na externích dodávkách energie), tak i za mitigační (úspory energie se projeví snížením emisí 

skleníkových plynů). 

 

Obr. 28 Výřez z termálního satelitního snímku (ze dne 31. 7. 2020) podložený katastrální mapou 

(Zdroj: družice Landsat 8, digitální mapa ČÚZK) 
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Satelitní termosnímek dobře dokumentuje rozvrstvení teplot v území během slunečného 

letního dne – je zde patrné, ve kterých částech zastavěného území města dochází k vyšší míře 

pohlcování slunečního záření a jeho přeměně na teplo (Obr. 28). Jedná se o lokality, v nichž 

převládají budovy a zpevněné plochy a naopak je jen velmi málo zastoupena zeleň. Jedná se 

zejména o okolí autobusového nádraží a vlakového nádraží včetně rozsáhlých ploch kolejiště, 

hustě zastavěný střed města v okolí ulic Brněnské, Mlýnské a Riegrovy, budovy ZŠ 28. října 

včetně dopravního hřiště a sportovního hřiště s umělým povrchem, budovy ZŠ Smíškova, 

Sběrný dvůr a komerční areály při ulicích Wagnerova a U Svratky. 

Kvalitní obvodový plášť budovy může zamezit přehřívání interiéru budovy a chránit tak její 

obyvatele před nebezpečím výskytu vysokých teplot. Zásadní roli v tomto sehrávají tepelně-

izolační parametry obálky budovy. Pro novou výstavbu již dnes platí požadavky stanovené 

zákonem 406/2000 Sb. O hospodaření s energií a vyhláška č. 264/2020 Sb. O energetické 

náročnosti budov (navazující na evropskou Směrnici o energetické náročnosti budov EU 

2018/844 (EPBD)). 

 

Obr. 29 Vliv zateplení objektu lze dobře dokumentovat na termosnímcích provedených v zimním 

období.  

(Zdroj: termografické snímky z terénního průzkumu, Čech 02/2021)  

Teplo pronikající skrz plášť (vytápěných) objektů se projevuje na teplotě vnějšího povrchu 

objektu - čím má objekt lepší tepelnou izolaci, tím nižší bude jeho povrchová teplota. Na 

uvedených obrázcích (Obr. 29) je možno srovnat povrchové teploty zatepleného a 

nezatepleného objektu – termosnímky provedeny ve stejném dni (při teplotě cca -12°C). Vlevo 

objekt K Čimperku 1811 (fasáda zateplena, teplota povrchu venkovní omítky cca -12°C), 

vpravo objekt Polní 639, 640 (fasáda nezateplená, teplota povrchu venkovní omítky cca -3°C). 

Na obou objektech plastová okna (teplota vnějšího líce okna cca -7°C).  

Na mnoha objektech ve městě již bylo provedeno vnější zateplení, což má pozitivní vliv z 

hlediska teplotní stability v interiéru během celého roku. Zapomíná se ale na to, že zateplením 

objektu (a výměnou oken za nová, daleko lépe těsnící) se výrazně sníží výměna vzduchu v 

budovách. Provoz v budovách (uživateli vydechnutá vodní pára, vaření, praní, technologické 

procesy aj.) většinou zvyšuje relativní vlhkost v interiérech, a pokud uživatel nezajistí 

dostatečné větrání, může (zejména v zimním období) docházet k problémům se 

zkondenzovanou vodní párou. Jedná se zejména o kondenzaci vody na některých površích v 

interiéru (projevuje se následným výskytem plísní) případně o kondenzaci vody uvnitř 
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obvodového pláště budovy (v případě špatného návrhu nebo provedení zateplovacího 

systému, příp. některých detailů; Obr. 30).      

 

Obr. 30 Stopy vytékající vody zkondenzované ve větracích průduších – Tišnov, sídliště Pod Květnicí  

(Zdroj: fotodokumentace z terénního průzkumu, Čech 12/2020)  

Se zateplováním budov tak vystupuje do popředí potřeba instalace vzduchotechniky v 

objektech. Jako velmi důležitou součást vzduchotechniky je třeba zmínit rekuperační 

výměníky, jejichž využití vede k teplotní stabilizaci interiérů objektů a rovněž k výrazné úspoře 

energie na vytápění a chlazení (snížení tepelných ztrát a zisků větráním).   

K přehřívání interiéru v letním období dochází 

významnou měrou i díky tepelným ziskům ze 

slunečního záření prostupujícího skrz okenní 

otvory. Proto je důležité instalování vnějších 

stínících prvků, a to jak pevných (slunolamy), 

tak pohyblivých (žaluzie, rolety, markýzy), 

zejména na fasádách orientovaných na 

jihovýchod až jihozápad. (pozn.: vnitřní žaluzie 

mají z hlediska přehřívání interiéru podstatně 

menší efekt než vnější žaluzie). 

Na některých budovách v Tišnově již stínící prvky 

jsou (Muzeum města Tišnova, Poliklinika; Obr. 

31), ale na většině zatím chybí, a to i tam, kde by 

jejich využití bylo velmi žádoucí (Centrum 

sociálních služeb, školy).  

Obr. 31 Venkovní žaluzie – nová přístavba Muzea města Tišnova, jižní strana objektu 

(Zdroj: fotodokumentace z terénního průzkumu, Čech 12/2020)  
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Snížení povrchové teploty plášťů budov (a tím i podstatného zlepšení mikroklimatu v okolí 

budov) lze dosáhnout využitím zeleně, která díky odpařování vody dokáže výrazně přispět  

k ochlazení vzduchu ve svém blízkém okolí. Ve spojitosti s budovami připadá v úvahu zejména 

instalace zelených střech (intenzivních i extenzivních) a popínavé zeleně na fasádách. 

Okrajově připadá v úvahu i instalace zelených fasád, které jsou poměrně náročné na údržbu 

a zatím mají vysoké pořizovací náklady, ale v poslední době zažívají velký rozvoj a očekává 

se i pokles jejich ceny. Pozitivně může přispět výsadba listnatých stromů v blízkosti fasád 

orientovaných na jihovýchod až jihozápad. 

Ke snížení povrchové teploty přispívá i volba barevnosti povrchů konstrukcí obvodového 

pláště budovy. Světlejší povrchy větší část slunečního záření odrážejí zpět do prostoru, 

konstrukce s tmavším povrchem absorbují velké množství slunečního záření, které je 

přeměněno na teplo. Část tohoto tepla prostupuje skrz plášť budovy do interiéru, část je 

vyzářena do blízkého okolí budovy, kde přispívá ke zhoršení mikroklimatu (zvýšení teploty, 

snížení relativní vlhkosti apod.). Využívání materiálů se světlejším (nebo odrazivým) 

povrchem může přispět ke snížení povrchové teploty objektů). 

 

Obr. 32 Centrum sociálních služeb – letecký snímek + termosnímek  

(Zdroj: mapy.cz, družice Landsat 8, digitální mapa ČÚZK) 

Ze snímku (Obr. 32) je patrné, že střechy, na nichž je použita střešní krytina světlého odstínu, 

mají nižší povrchovou teplotu. 

 

Obr. 33 Nová výstavba – letecký snímek + termosnímek  

(Zdroj: mapy.cz, družice Landsat 8, digitální mapa ČÚZK) 
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V oblasti nové výstavby při ulicích Valova, Dlouhá a Štěpánkova je na střechách rodinných 

domů použito nezvykle vysoké procento střešní krytiny tmavého odstínu (zde střešní tašky  

v odstínu antracit). Z termosnímku (Obr. 33) je patrné, že teplota povrchů v této oblasti je vyšší 

než v okolí. 

Využívání materiálů se světlejší barvou povrchu má svůj význam i u nově budovaných 

zpevněných ploch. I když světlejší materiály mohou mít jen o několik procent nižší pohltivost 

slunečního záření, při velkých výměrách zpevněných ploch může být efekt znatelný.  

V kontextu volby barvy a materiálu obvodových konstrukcí budovy je třeba zmínit i pozitivní 

přínos použití fotovoltaických panelů. Barva jejich povrchu je sice relativně tmavá, ale díky 

tomu, že část dopadajícího slunečního záření je přeměněna na elektrickou energii, je 

povrchová teplota fotovoltaických panelů nižší než povrchová teplota okolních konstrukcí. 

Ačkoliv je instalace fotovoltaiky považována primárně za mitigační opatření, její přínos z 

hlediska adaptačního (snížení povrchové teploty budov) je rovněž významný. 

 

Obr. 34 Nižší povrchová teplota fotovoltaických panelů (snímek + termosnímek z dronu) – budovy 

areálu Otevřené zahrady v Brně  

(Zdroj: fotoarchiv Nadace Partnerství) 

Na ilustrativních snímcích (Obr. 34) s vyšším rozlišením je patrné, že povrchová teplota 

fotovoltaických panelů je nižší než povrchová teplota střešních krytin, které jsou vystaveny 

stejné intenzitě slunečního záření. 

Teplotu v interiérech budov je během horkých letních období možno snížit řízeným nočním 

větráním (nejlépe automatickým). Řízené větrání je možno použít u budov s vhodnou 

dispozicí (většinou se používá u větších budov se společnými prostorami uvnitř dispozice). Je 
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nutno instalovat potřebná zařízení (měření teploty, automaticky otevírané větrací otvory, 

zabezpečení větracích otvorů proti vloupání apod.). 

Některé výše uvedené způsoby ochlazování objektů bývají někdy označovány jako pasivní 

chlazení. V protikladu k nim stojí elektrické strojní chlazení objektu (klimatizace). To by mělo 

být použito až tehdy, když pasivní chlazení nepostačuje pro udržení tepelné pohody v interiéru, 

nebo není realizovatelné. Nevýhodou elektrických chladicích jednotek je, že odvádějí teplo z 

interiérů budov do venkovního prostředí, přispívají k přehřívání městského exteriéru a lokálně 

snižují komfort lidí, kteří mají okna v blízkosti takových jednotek. Poznámka: pro elektrické 

chlazení by bylo ideální využívat elektřinu vyrobenou fotovoltaikou na objektu – největší 

potřeba chlazení časově odpovídá nejvyšší produkci elektrické energie fotovoltaickým 

systémem. 

Udržitelnější alternativou je, pokud je ke chlazení využíván systém s tepelným čerpadlem 

typu země – voda (s hlubinnými vrty), který v letním období přebytečné teplo odebrané z 

budov transportuje do zemního masivu v okolí vrtů a neovlivňuje tak mikroklima v okolí budovy. 

Dobře navržené systémy jsou velmi účinné a dosahují při chlazení faktoru přeměny elektrické 

energie na chlad až 8.  

Hospodaření s dešťovou vodou 

Adaptační opatření v oblasti hospodaření s dešťovou vodou jsou zaměřena na zpracování 

dešťové vody dopadající na nepropustné povrchy v zastavěném území města (zpevněné 

plochy, střechy budov) a její následné zpracování. Jde o zadržení (akumulaci) a následné 

využití dešťové vody nebo udržení dešťové vody v místě dopadu (možnost částečného vsaku 

v místě dopadu, vedení odtoku vody přes prvky modrozelené infrastruktury, řízený vsak v 

podzemních vsakovacích prvcích).  

Hospodaření s dešťovou vodou by mělo sledovat zejména následující cíle: 

– Snížení objemu dešťové vody odváděné do jednotné kanalizace. Jak bude podrobněji 

zmíněno v kapitole 4.7.4 Kanalizace a čištění odpadních vod, je kanalizační síť v Tišnově  

v současné době zatížena na hranicích svých možností. Kapacita čistírny odpadních vod je 

rovněž naplněna. V současné době je stav kanalizační sítě jednou z hlavních překážek  

v rozvoji města. V dané situaci je klíčová snaha o redukci objemu dešťové vody odváděné 

do jednotné kanalizace. 

– Úspora pitné vody. Pokud bude v procesech, v nichž je to možné (splachování WC, údržba 

zpevněných ploch, některé technologické procesy), nahrazena pitná voda dešťovou vodou, 

může to vést k významnému snížení spotřeby pitné vody. V době, kdy kapacita vodovodní 

sítě je v některých částech Tišnova faktorem limitujícím další rozvoj města, je pozitivní přínos 

tohoto opatření zřejmý. 

– Dostatek vody pro zavlažování zeleně. Zde rovněž může být pitná voda nahrazena 

dešťovou vodou. Dopady jsou příznivé z hlediska ekonomie i ekologie. 
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– Udržení vody v zastavěném území. Lidé mají pochopitelnou tendenci odvádět co 

nejrychleji dešťovou vodu pryč od svých obydlí. Přesto je i v zastavěném území velký 

potenciál pro retenci dešťové vody a její zasakování.  

 

Pro akumulaci dešťové vody (zejména ze střech domů) slouží akumulační nádrže. Ideální je 

využití podzemních nádrží, v nichž je zachycená voda skladována v poměrně stabilním 

prostředí, nekazí se a nevyžaduje další úpravy. V lokalitách, kde je z důvodů nedostatečné 

dimenze kanalizace vyžadováno pozdržení a řízené vypouštění dešťové vody (tj. instalace 

uzavřených retenčních nádrží), je možno osadit větší nádrž kombinovanou – část objemu 

nádrže slouží pro retenci a část pro akumulaci vody. K dalšímu nakládání s vodou je třeba  

i další technické vybavení (např. čerpadlo, tlaková nádoba, filtrace). Při použití dešťové vody 

jako vody užitkové (v budovách) je nutno provést opatření, která zabrání možnosti 

kontaminace pitné vody (např. zdvojené rozvody vody, oddělení okruhů přes otevřenou nádrž). 

Zasakování dešťové vody v místě dopadu je možno podpořit mnoha způsoby. Při budování 

zpevněných ploch je možno použít povrchy s vyšší propustností např. distanční dlažbu  

(Obr. 35). 

 

Obr. 35 Řešení zpevněných ploch – vlevo řešení omezující vsak dešťové vody (Tišnov, parkoviště 

nad ul. Riegrovou), vpravo řešení, které vsak umožňuje (Tišnov, parkoviště u ul. Nádražní) 

(Zdroj: Fotodokumentace z terénního průzkumu; Čech 12/2020) 

Pokud zpevněná plocha navazuje na zelenou plochu, je vhodné uspořádat výškové poměry 

tak, aby voda ze zpevněné plochy mohla odtékat do zeleně (nikoli naopak; Obr. 36). 
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Obr. 36 Chodník spádován směrem k silnici, od zelené plochy oddělen vysokým obrubníkem. Dešťová 

voda z chodníku zatěžuje kanalizační systém namísto možného vsaku. (Tišnov, sídliště Pod 

Květnicí) 

(Zdroj: Fotodokumentace z terénního průzkumu; Čech 12/2020) 

Při zasakování dešťové vody odváděné ze zpevněných povrchů je možno využít podzemních 

prvků technické infrastruktury (vsakovací jámy, voštinové zasakovací bloky, vsakovací 

tunely) nebo prvků tzv. modrozelené infrastruktury (vsakovací průlehy, vsakovací nádrže 

nebo poldry, dešťové záhony). Velmi dobrým řešením je na vhodném místě vybudovat 

vodní nádrž, která může mít i vsakovací zónu. Taková vodní nádrž v sobě kombinuje řadu 

funkcí – zachycuje dešťovou vodu (která by jinak byla odváděna do kanalizace), podporuje 

vsak a zlepšuje půdní vlhkost v okolí, v letním období přispívá k ochlazování okolí, zvyšuje 

biodiverzitu, přináší rekreační funkci (Obr. 37 – místo pro případné adaptační opatření). 

 

Obr. 37 Zanedbané prostranství při ulici Květnické, které vybízí k vybudování parčíku s multifunkční 

vodní nádrží, v níž by mohla být zachytávána dešťová voda ze střech okolních objektů 

(Zdroj: Fotodokumentace z terénního průzkumu; Čech 12/2020) 
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Množství dešťové vody odváděné ze střech budov je možno redukovat instalací zelené 

střechy (tj. vegetačních vrstev na střešním plášti). Podle skladby vegetačních vrstev zelená 

střecha zadrží (a následně odpaří) 50–95% dešťové vody. Voda, která projde přes vrstvy 

zelené střechy, je odváděna do kanalizace se značným zpožděním – zelená střecha tak plní i 

funkci retenční. Instalace vegetačních vrstev je omezena na ploché střechy nebo střechy o 

malém spádu, ale postupně se nacházejí i řešení umožňující instalaci na střechách o větším 

spádu. Počet zelených střech na území Tišnova je zatím zcela zanedbatelný, je žádoucí jeho 

výrazné zvýšení (Obr. 38).  

 

Obr. 38 Tišnov, ul. Bezručova – zelená střecha na soukromém objektu 

(Zdroj: Fotodokumentace z terénního průzkumu; Čech 12/2020) 

5.6.2 Proveditelnost adaptačních opatření 

Adaptační potenciál jednotlivých objektů a ploch v zastavěném území města Tišnova je velmi 

rozdílný.  

Účelnost a rychlost aplikace výše uvedených adaptačních opatření pro jednotlivé objekty  

a plochy je dána zejména následujícími faktory:   

– Stáří a technický stav budov. Čím je objekt starší, tím méně je vhodný pro aplikaci 

některých adaptačních opatření.  

-U nejstarších budov (cca před rokem 1920) je nutno přihlížet ke skutečnostem, které mohou 

omezit využití adaptačních opatření (estetika, památková ochrana apod.). V úvahu připadá 

prakticky jen jímání dešťové vody ze střech.  

-Budovy z let cca 1920-1960 obecně vykazují horší (až nevyhovující) technický stav a 

stavební zásahy na nich prováděné směřují spíše k posunutí jejich stavebně-technických 

parametrů blíže k požadavkům současné stavební legislativy. Až po vyřešení základních 

technických problémů (vlhkost objektu, statické poruchy, končící životnost některých 

stavebních a technologických prvků objektu) přichází na řadu návrh řešení adaptace objektu 

na změnu klimatu.  
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-Budovy z let cca 1960-2000 mají adaptační potenciál vyšší. I bytové domy postavené 

panelovou technologií (mnohdy zatracované) poskytují solidní základ pro aplikaci 

adaptačních a mitigačních opatření. 

-V budovách postavených po roce 2000 by měla být některá adaptační opatření již 

integrována. U nově plánované výstavby by bylo účelné počítat s maximem adaptačních a 

mitigačních opatření již v návrhu.      

– Poloha, orientace, dispozice budov. Vystavení dané budovy slunečnímu záření 

(orientace, zastínění) má vliv na teplotní režim budovy a může určovat nutnost nebo naopak 

nevhodnost aplikace některých adaptačních opatření. Vnitřní dispozice budov rovněž může 

limitovat využití některých adaptačních opatření (řízené noční větrání). 

– Hydrogeologické vlastnosti podloží a spád terénu. Mají zásadní vliv na realizaci 

adaptačních opatření v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. V oblastech, kde je 

vsakovací schopnost podloží limitována, je nutné rozložení vsakování v čase (využití 

retenčních prvků) nebo akumulace srážkových vod a jejich pozdější využití. 

– Vlastnictví pozemků a budov. Projevy dopadů změny klimatu jsou komplexním 

problémem, který je nutno řešit na celém území města. Pokud bude ze strany orgánů města 

vyvíjena snaha o aplikaci opatření reagujících na změnu klimatu, bude jejich realizace 

daleko snazší na pozemcích a budovách, které jsou ve vlastnictví města. U ostatních 

pozemků a budov je realizace adaptačních opatření závislá na rozhodnutí jejich vlastníků. 

Orgány města zde mohou podpořit realizaci adaptačních opatření pouze nepřímo – pomocí 

tzv. „měkkých“ opatření – buďto dotačními nebo jinými pobídkami a osvětou nebo naopak 

pomocí přepisů zavazujících všechny subjekty na území města k podílu na uvádění 

adaptačních opatření do praxe.   

 

Na následujících obrázcích jsou barevně vyznačeny pozemky (Obr. 39) a budovy (Obr. 40) ve 

vlastnictví města Tišnov. Je tedy patrné, v kterých částech zastavěného území města je vliv 

orgánů města na realizaci adaptačních opatření nejvyšší. 



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

61 
 

 

Obr. 39 V katastrální mapě fialově vyznačeny pozemky ve vlastnictví města Tišnov (pro přehlednost 

nejsou značeny lesní pozemky)  

(Zdroj: digitální mapa ČÚZK, informace z GIS a katastru nemovitostí)  
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Obr. 40 V katastrální mapě červeně vyznačeny budovy ve vlastnictví města, modře vyznačeny 

budovy, u nichž je město Tišnov spoluvlastníkem.  

(Zdroj: digitální mapa ČÚZK, informace z GIS a katastru nemovitostí)  

V následující tabulce (Tab. 20) je uveden soupis budov v majetku města Tišnov. U každého objektu jsou 

uvedeny i informace o některých energetických parametrech objektů (zdroj tepla, úroveň zateplení) a o 

zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (včetně roku zpracování). 
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Tab. 20 Budovy v majetku města a jejich energetické parametry 
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(Zdroj: město Tišnov) 

 

 

 

 

 

  



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

65 
 

5.6.3 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Zastavěné území města 

Tab. 21 Zastavěné území města – zranitelnost a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů změny 

klimatu 

– nárůst počtu dní s extrémně vysokými teplotami 
– delší a intenzivnější období sucha 
– intenzivní lokální srážky 

Faktory ovlivňující 
citlivost 

– koncentrace zastavěných a zpevněných  ploch – efekt 
tepelného ostrova města 

– špatné tepelně-izolační parametry budov 
– lokální nedostatek zeleně (např. centrum města) 
– vyšší koncentrace obyvatel 
– rychlý odvod vody ze zastavěného území 
– minimální využívání dešťové vody 
– špatně řešená kanalizační infrastruktura 

Adaptační kapacita – realizace energeticky úsporných opatření 
– realizace modrozelené infrastruktury 
– výsadba zeleně 
– zvyšující se efektivita technologií v energetice 
– dotační tituly pro realizaci energeticky úsporných opatření, 

obnovitelných zdrojů energie, nakládání s dešťovou vodou 
– příznivý podíl města na vlastnictví budov a prostranství – 

možnost přímo ovlivňovat budoucí stav objektů 
– příznivý podíl zeleně na velké části území města 
– podpora informovanosti obyvatel o významu hospodaření 

s dešťovou vodou 

Rizika a následky vliv vysokých teplot 
– přehřívání budov a veřejných prostranství, zhoršení 

životních podmínek pro obyvatele 

– nárůst nákladů na klimatizaci budov 

– zhoršování zdravotního stavu obyvatel, vyšší úmrtnost 

období sucha 
– zasychání zeleně   

– zvýšené nároky na údržbu zeleně i nových výsadeb 

– prohlubování vláhového deficitu v zastavěném území 

intenzivní lokální srážky 
– škody na majetku (zatopení sklepů) 

– eroze zelených ploch, znečištění zpevněných ploch, 

zanášení kanalizačních prvků 

Dotčené lokality – centrum města 

– nezateplené objekty 

– lokality bez zeleně (hřiště, ulice, náměstí, průmyslové 

areály, parkoviště) 

– místa s vyšší koncentrací citlivých a zranitelných skupin 



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

66 
 

obyvatel (školská zařízení, domovy pro seniory, 

nemocnice, zařízení sociálních služeb) 

Ohrožené skupiny – citlivé a zranitelné skupiny obyvatel – senioři, malé děti, 

chronicky nemocní 

– obyvatelé žijící v místech se špatně řešenou kanalizační 

infrastrukturou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.7 Infrastruktura města 

Infrastrukturou města zde chápeme oblasti zásobování teplem, zásobování pitnou vodou, 

kanalizace a čištění odpadních vod, zásobování plynem, zásobování elektrickou energií, 

dopravu a odpadové hospodářství. 

5.7.1 Zásobování teplem 

Charakteristika současného stavu 

Systém zásobování teplem lze rozdělit: 

●  Z hlediska distribuce tepla 

– Centrální zásobování teplem (CZT)    

Centrální zásobování teplem je zajištěno v některých bytových domech v sídlištích. Soustava 

CZT ve městě Tišnově sestává ze tří oddělených okruhů s vlastními zdroji, pokrývající potřeby 

jednotlivých sídlišť: 

- soustava napájená ze zdrojů K 07 a K 38, zásobující sídliště Pod Klucaninou, 

- soustava napájená ze zdroje K 08, zásobující sídliště U Humpolky, 

- soustava napájená ze zdrojů K 28, K 30 a K 56, zásobující sídliště Pod Květnicí a Hony 

za Kukýrnou 

Rozvod tepla je realizován teplovodní soustavou. Zdroje tepla pro CZT prošly postupným 

rozvojem, který reflektoval potřebu tepla v dané lokalitě, zdroje byly postupně doplňovány  

a modernizovány. Pro výrobu tepla je využíván výhradně zemní plyn. V kotelnách K07 a K56 

jsou instalovány kogenerační jednotky. 

– Decentralizované zásobování teplem 

Decentralizované zásobování teplem je zastoupeno domovními a blokovými kotelnami pro 

bytověkomunální sféru, samostatnými kotelnami průmyslových podniků a podnikatelských 

aktivit a lokálním vytápěním rodinných a bytových domů.  

● Z hlediska použitého topného média 

– Zemní plyn 

Je prioritním médiem pro výrobu tepla – více než 80% bytového fondu v Tišnově využívá pro 

vytápění zemní plyn (včetně bytů vytápěných z CZT), zbývající 20% podíl připadá na vytápění 

tuhými palivy, elektřinou a OZE. 
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– Tuhá a kapalná paliva 

Tuhá paliva a kapalná paliva (topné oleje) nejsou pro vytápění městských objektů v Tišnově 

využívána. Jejich použití se omezuje především na individuální zdroje v rodinných domech, 

případně v komerčních a průmyslových prostorách v lokalitách, kde nejsou provedeny přípojky 

zemního plynu.  

– Elektrická energie 

V místech bez plynofikace je jako zdroj tepla pro vytápění využívána elektrická energie – a to 

jak přímo (elektrokotle), tak jako pohon tepelných čerpadel využívajících energii okolního 

prostředí. 

– Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie jsou využívány v malé míře. Z obnovitelných tuhých paliv je 

využíváno především dřevo v lokálních topeništích, v poslední době se začínají prosazovat 

kotle na zpracované dřevní produkty. 

Další rozvoj 

V dokumentech města je deklarována priorita udržení provozu systému Centrálního 

zásobování teplem. Jako hlavní topné médium bude i nadále preferován zemní plyn – je 

plánováno rozšíření plynovodní sítě i do oblastí města, kde zatím k dispozici není. 

V textové části Územního plánu je dále doporučen i rozvoj využívání alternativních zdrojů. 

Dopady vývoje klimatu 

Odrazem oteplení (vyvolaného klimatickou změnou) může být mírné snížení poptávky po 

energii k vytápění. 

Daleko výraznější je ale vliv výroby tepla na životní prostředí. Uvádí se, že v zemích EU 

připadá 40% celkové spotřeby energií na provoz budov. Výroba tepla pak tvoří nejvýznamnější 

část spotřeby energií v budovách. Vytápění budov je tak významným zdrojem emisí 

skleníkových plynů.  

Doporučení do návrhové části 

Cíle deklarované v dokumentech města 

V dokumentech města je deklarována priorita udržení provozu systému Centrálního 

zásobování teplem - za prioritu je považováno “Udržení dodávek tepla z CZT pro stávající 

odběratele a jejich případné rozšíření s maximálním využitím výkonu těchto zdrojů. 

Odpojování stávajících odběratelů ze soustavy CZT na území města se proto nedoporučuje”.  

Jako topné médium je preferován zemní plyn. Pro byty a domy v nově navržené zástavbě 

mimo dosah CZT se doporučuje vytápění a přípravu teplé užitkové vody (TUV) řešit 

budováním samostatných plynových kotelen, kde každý byt bude samostatnou a nezávislou 

jednotkou s integrovaným zásobníkem tepla jako zdrojem vytápění a TUV. Stejně tak pro 

objekty občanského vybavení a zařízení drobné výroby mimo dosah CZT se zásobování 

teplem doporučuje řešit ze samostatných plynových kotelen. 

Dlouhodobé cíle 

Evropská unie motivuje své členské státy k přijetí závazků týkajících se energetických a 

klimatických cílů – Směrnice o energetické účinnosti 2018/2002 (EED) a Směrnice o 
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energetické náročnosti budov EU 2018/844 (EPBD). V těchto dokumentech je deklarována 

snaha o: 

– do roku 2030 – snížení emisí skleníkových plynů o 55% oproti roku 1990, snížení 

spotřeby energií o 32,5%, 20% pokrytí spotřeby energií z obnovitelných zdrojů 

– do roku 2050 – ambiciózní cíl dosažení uhlíkové neutrality. 

Tyto závazky se postupně propisují do legislativy jednotlivých států EU. Aby jich mohlo být 

dosaženo, je nutno na jedné straně výrazně snižovat spotřeby veškerých energií a na druhé 

straně vyrábět významný podíl energie z obnovitelných zdrojů. Prakticky to znamená ústup od 

spotřeby fosilních paliv (včetně významného snížení spotřeby zemního plynu). 

Opatření v oblasti „Zásobování teplem“ musí být řešena komplexně a z výše uvedených 

důvodů se budou překrývat s opatřeními z ostatních oblastí (zastavěné území města, 

zásobování elektrickou energií). Vzhledem k potřebě snížení emisí skleníkových plynů směřují 

navržená opatření spíše do oblasti mitigací. 

Technologie 

Systém Centrálního zásobování teplem: při rozvodu tepla pomocí horkovodu dochází k 

velkým tepelným ztrátám, tím je značně snížena energetická účinnost celého systému. 

Efektivita provozu CZT je vyvážena technologickými a ekonomickými hledisky (jeden centrální 

zdroj X mnoho lokálních, existující systém X nutnost budování nového), to se ale může s 

rostoucími cenami energií měnit. S blížícím se koncem životnosti CZT bude nutno provést 

důkladnou ekonomickou rozvahu, zda systém rekonstruovat nebo přejít na jiný.        

Jako lokální zdroje tepla by měla být v mnohem větší míře využívána tepelná čerpadla, která 

využívají energii okolního prostředí. Díky principu fungování tepelných čerpadel je možno 

snížit spotřebu energie na výrobu tepla na 25–30% spotřeby současné. Preferována by měla 

být tepelná čerpadla typu země-voda, která dosahují vyšší účinnosti (než tepelná čerpadla 

typu vzduch-voda), a jejichž výhodou je i možnost využití k chlazení budov v letním období.  

Tepelnou energii lze získávat spalováním biomasy. Je ovšem nutno využívat zařízení s 

řízeným spalováním (zamezení znečišťování ovzduší) – např. kotle na dřevní štěpku nebo na 

zpracované dřevní produkty (pelety, brikety atd.), které umožňují automatický provoz s 

minimálním nárokem na obsluhu. Velké kotle na dřevní štěpku by bylo možné použít i jako 

zdroj tepla pro CZT. 

Z obnovitelných zdrojů energie lze pro výrobu tepla (spíše však pouze pro ohřev teplé užitkové 

vody) uvažovat s využitím solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů (Obr. 41; doklad 

toho, že zařízení – zde solární kolektory – je možno instalovat i při nepříznivé orientaci objektu 

ke světovým stranám, vzhled objektu tím ale trpí.)  
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Obr. 41 Tišnov, ul. Dvořákova – solární kolektory osazené na střeše soukromého objektu 

(Zdroj: Fotodokumentace z terénního průzkumu; Čech 12/2020) 

5.7.2 Zásobování pitnou vodou 

Charakteristika současného stavu 

Město je připojeno na „Skupinový vodovod Tišnov“, jehož součástí je i dalších 10 okolních 

obcí. 

Zásobování města probíhá ze čtyř vodojemů: VDJ Květnice, VDJ Čimperek, VDJ Klucanina  

a VDJ Čepička. Součástí skupinového vodovodu Tišnov jsou dále vodojemy: VDJ Heroltice, 

VDJ Dřínová, VDJ Železné, VDJ Jamné a VDJ Lomnička. 

Vodojemy jsou plněny z několika vlastních zdrojů (zdroje Lomnička, Rohozec-Železné, 

Předklášteří, Heroltice a Čebín). Celková deklarovaná vydatnost těchto zdrojů je cca 66 l/s. 

Kromě toho je VDJ Květnice propojen s Vírským oblastním vodovodem. 

Trasy rozvodného potrubí vodovodu jsou v zastavěném i zastavitelném území vedeny 

převážně v rámci veřejných prostranství a v plochách pro dopravu. Vodovod města Tišnov je 

provozován ve dvou tlakových pásmech – horní a dolní. Pro dolní tlakové pásmo slouží 

vodojemy Čimperek, Klucanina a Čepička, které jsou navzájem přes vodovodní síť města 

propojeny. VDJ Květnice je vodojemem horního tlakového pásma a zároveň dotuje vodou VDJ 

Čimperek. 

Části Pejškov a Hájek nemají vybudovaný veřejný vodovod. Část Jamné je zásobována  

z prameniště pod Rohozcem přes vodojem a AT stanici. Část Hajánky má vlastní systém 

zásobování vodou – zdroj, vodojem, rozvodné řady. 
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Další rozvoj 

Při uvažované potřebě vody 120 l/ob.den (včetně občanské vybavenosti) je pro město nutno 

zajistit akumulaci objemu cca 1400 m3/den. Jako celek tomuto požadavku stávající soustava 

vodojemů vyhovuje, ale některé části je nutno posílit – zejména v severní části města. 

Vzhledem ke snižující se vydatnosti stávajících zdrojů pitné vody je plánováno rozšíření počtu 

zdrojů. Plánuje se provedení nových průzkumných vrtů. Jedná se o navýšení množství vody, 

kterou by bylo možno odebírat z Vírského oblastního vodovodu. 

Pokračování výstavby na území města Tišnov je podmíněno zkapacitněním vodovodní sítě II. 

tlakového pásma. Je plánována optimalizace propojení rozvodného potrubí. 

Další rozvoj vodovodní sítě tak bude zaměřen na:   

● zvýšení kapacity vodojemů Květnice a Čimperek 

● úpravy VDJ Klucanina (v rámci areálu) 

● nové zapojení stávajících VDJ do systému (viz koridory) 

● průzkumné vrty za účelem nalezení nových zdrojů pitné vody 

● dohoda o navýšení vody odebírané z Vírského oblastního vodovodu na výhledovou 

kapacitu 40 l/s 

● maximální zaokruhování stávajících i nově navrhovaných vodovodních řadů 

● napojení zastavitelných ploch na stávající síť 

Dopady vývoje klimatu 

Již dnes je patrná změna rozvrstvení srážek v čase – střídají se období vysokých teplot bez 

srážek s obdobími s vysokým srážkovým úhrnem v krátkém čase. Tento jev má (spolu se 

zásahy člověka do retenční schopnosti krajiny) negativní vliv na stav podzemních vod, což  se 

již nyní projevuje snižováním kapacity stávajících zdrojů pitné vody. 

Doporučení do návrhové části 

Kromě snahy o navýšení kapacity vodovodní soustavy (navýšení objemu akumulace, další 

zdroje pitné vody, optimalizace rozvodné sítě) by měl být kladen důraz i na snižování spotřeby 

pitné vody. Přispět k tomu mohou opatření směřující k úspoře pitné vody (šetřiče vody 

instalované na výtokových bateriích) nebo zpracování (znovuvyužití) šedé vody (recyklace 

šedé vody, kořenová ČOV). 

 

5.7.3 Kanalizace a čištění odpadních vod 

Charakteristika současného stavu 

V Tišnově je systém kanalizace řešen převážně jako jednotný. Pouze na několika málo 

místech je připraven systém oddílné kanalizace, ale v současné době jsou stejně obě trubky 

zaústěny do sběračů jednotné kanalizace. V místních částech – Pejškov, Jamné, Hájek  

a Hajánky – není vybudovaná splašková kanalizace. Provozovatelem kanalizačního systému 

je Vodárenská a.s. Brno, majitelem Město Tišnov – je zapojeno do Svazku vodovodů a 

kanalizací Tišnovsko. 

Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť pokrývající zastavěnou část města. 

Kanalizační sběrače jsou provedeny kruhové v profilech DN 300 – DN 1200 a vejčité, z různých 

materiálů (dle období výstavby). Vedení stok je převážně na veřejných pozemcích (chodník, 
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komunikace), částečně i na pozemcích soukromých. V rámci kanalizační sítě je provozováno 

několik odlehčovacích komor, které v případě nadlimitního průtoku odvádějí část vody přímo 

do vodoteče. 

Hlavní kanalizační sběrače jsou postupně zaústěny do hlavní stoky, jejíž trasa je vedena po 

levém břehu řeky Svratky. Odpadní vody jsou likvidovány na ČOV Tišnov – Březina (na k. ú. 

Březina), která byla navržena nejen pro likvidaci odpadních vod z Tišnova a Předklášteří, ale 

i pro dalších 6 obcí, ve kterých je kanalizace již dokončena nebo se realizace připravuje. 

Kolaudace ČOV proběhla v roce 2006. Po technických úpravách v průběhu provozu je  

v současnosti kapacita ČOV zhruba na úrovni 18 000 EO. 

Další rozvoj 

V dokumentech města jsou uvedeny následující body týkající se rozvoje kanalizační sítě: 

● Stávající systém odkanalizování zůstane zachován. Tišnov bude i nadále 

odkanalizován na stávající ČOV na k.ú. Březina. 

● ÚP respektuje realizovanou intenzifikaci technologického procesu na ČOV Březina 

● Realizovat rekonstrukce a doplnění kanalizačních sběračů dle zpracované 

dokumentace –„Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří“ 

● ÚP řeší napojení odpadních vod z obce Železné na systém odkanalizování Tišnova – 

kanalizační sběrač byl již realizován 

● ÚP navrhuje odvedení dešťových vod z lokality Hony za Kukýrnou –dešťová kanalizace 

a otevřené koryto 

● ÚP řeší napojení odpadních vod z území Za Mlýnem (u koupaliště) 

● u zastavitelných ploch ÚP doporučuje řešit odkanalizování systémem oddílné 

kanalizace včetně řešení odvodu dešťových vod v maximální možné míře do vsaku 

● kanalizační sběrače jsou v zastavěném území a budou v zastavitelném území vedeny 

v rámci veřejných prostranství a v plochách pro dopravu 

Části: 

● Jamné – systém je nevyhovující – ÚP řeší systém 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. 

● Hájek – systém je nevyhovující – ÚP řeší systém odkanalizování napojením na vlastní 

ČOV, která je situována na k. ú. Železné, dokud nebude vybudována ČOV, bude 

odkanalizování splaškových vod řešeno žumpami případně domovními ČOV. 

● Pejškov – systém je vyhovující – zůstane zachován stávající systém – žumpy případně 

domovní ČOV 

Dopady vývoje klimatu 

Prognózy postupné změny klimatu v České republice obecně naznačují změny průběhu 

počasí během celého roku (viz kapitola 1.2). Hovoří o tom, že srážky budou v průběhu roku 

jinak (mnohem nepravidelněji) rozvrstveny v čase – budou se střídat období vysokých teplot 

bez srážek s obdobími s vysokým srážkovým úhrnem za krátké období. 

V případě naplnění těchto prognóz lze očekávat intenzivnější přívalové deště, kdy bude 

značně překročena kapacita stokového systému. Prudký odtok vody (bez možnosti zásaku) 

pak může způsobit lokální povodně, škody na životním prostředí (eroze, odvedení splaškové 
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vody přes odlehčovací komory do vodního toku) i na majetku (škody v odvodňovaném i 

zaplavovaném území; Obr. 42). 

 

Obr. 42 Projevy nekontrolovaného odtoku dešťové vody; vlevo nánosy splavenin na ul. Květnické –  

v místě nad školou je úsek délky přes 100 m bez jediné kanalizační vpusti; vpravo téměř 

ucpaná kanalizační vpusť na ul. Riegrova    

(Zdroj: Fotodokumentace z terénního průzkumu; Čech 12/2020) 

Doporučení do návrhové části 

Kanalizační síť v Tišnově je v současné době zatížena na hranicích svých možností. Některé 

větve sítě jsou poddimenzovány, v odlehčovacích komorách občas dochází k odvádění 

splaškových vod do vodoteče i v době bez výrazných srážek (informace od správce 

kanalizace). Kapacita čistírny odpadních vod je rovněž naplněna. 

Část kanalizační sítě (zejména celá hlavní stoka) je vedena v záplavovém území poblíž koryta 

řeky Svratky. I při mírném zvýšení úrovně hladiny řeky hrozí prostup vody z řeky do kanalizační 

sítě a zpět (a následná kontaminace toku splaškovými vodami). V případě uzavření 

instalovaných bezpečnostních klapek naopak hrozí přeplnění kanalizační sítě. 

V současné době je stav kanalizační sítě v Tišnově jednou z hlavních překážek v rozvoji města 

– připojování dalších objektů ke kanalizační síti je z kapacitních důvodů nemožné. Při budování 

nových objektů je požadována likvidace splaškové i dešťové vody přímo v místě stavby. 

Pro další rozvoj města je nezbytná stabilizace kanalizační sítě. Jedním z možných kroků je 

částečné zkapacitnění sítě (deklarované ve strategických dokumentech města). Situaci by 

rovněž pomohlo postupné budování dešťové kanalizace, která by odváděla dešťové vody do 

vodoteče a tím ulehčila čistírně odpadních vod. Samostatnou kapitolou je zvýšení kapacity 

čistírny odpadních vod (které je technologicky a finančně velmi náročné). 

V dané situaci je klíčová snaha o snížení objemu (zejména dešťové, ale i splaškové) vody 

odváděné do jednotné kanalizace. Jde o zadržení a následné využití dešťové vody v místě 

dopadu – k tomu mohou přispět adaptační opatření uvedená v kapitole Zastavěné území 

města (akumulace dešťové vody, vsakovací podzemní prvky, zelené střechy, propustné 

povrchy zpevněných ploch, vodní plochy). Přispět mohou rovněž opatření směřující  

k úspoře pitné vody a zpracování šedé vody popsaná v kapitole Zásobování pitnou vodou. 
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5.7.4 Zásobování plynem 

Charakteristika současného stavu 

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). 

Další rozvoj 

Rozšiřování STL rozvodu má návaznost na rozšiřování plochy pro bydlení v severní části 

města, kde vzniká nová obytná zástavba. V územním plánu města je navržena přeložka STL 

plynovodu v lokalitě Mlýnisko. STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území jsou 

řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a v plochách pro dopravu. 

Bude 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 potřebnou kapacitu. 

Doporučení do návrhové části 

V současnosti je zemní plyn nejvíce využívaným médiem pro vytápění objektů. Z hlediska 

spotřeby primární energie se jedná o poměrně “čistý” zdroj (vytápění plynem má vysokou 

účinnost, nejsou žádné energetické ztráty ve vedení média), přesto ale spalováním zemního 

plynu vzniká velké množství oxidu uhličitého. Pakliže má Evropa směřovat k uhlíkové 

neutralitě, je nutné postupně snižovat spotřebu zemního plynu a hledat nové zdroje tepla 

(ideálně s uhlíkově neutrální bilancí). V případě Tišnova by se mohlo jednat zejména  

o získávání tepla z biomasy (např. zdroje CZT by mohly být postupně vybavovány kotli na 

dřevní štěpku získávanou z městských lesů) nebo vytápění objektů pomocí tepelných čerpadel 

(za předpokladu využití elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů).  

5.7.5 Zásobování elektrickou energií 

Charakteristika současného stavu 

Severní částí území města prochází v blízkosti rozvojové zóny Hony za Kukýrnou vedení VVN. 

Řešené území je zásobované z rozvodny 110/22 kV Čebín (k.ú. Hradčany u Tišnova)  

z nadzemního vedení s napětím 22 kV. Samotné město zásobují čtyři nadzemní napájecí 

vedení 22 kV. V intravilánu města je rozvod VN veden zemním kabelovým vedením 22 kV. 

Zařízení VN jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů. Stav 

sítě NN je částečně vyhovující (ÚPD Tišnov 2012). 

Venkovní vedení byla v některých svých úsecích z prostorových důvodů nahrazena 

podzemním kabelovým vedením. Další navržená výměna venkovního vedení VN za kabelové 

je v lokalitě Díly k Železnému, Hony za Kukýrnou a Mlýnisko. V průmyslové zóně Díly pod 
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městem je navrženo nové podzemní vedení VN. Výměna venkovního vedení NN za kabelové 

bude v rámci rekonstrukcí ulic postupně pokračovat ve všech zastavěných územích města. 

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 v okolí ulice U Lubě. Další velká 

FVE se nachází na poli vedle sportovního areálu na Ostrovci vedle tenisových kurtů. Menší 

FVE jsou instalovány na střechách převážně větších budov či průmyslových areálů, ale i 

rodinných domů. Všechny FVE jsou provozovány soukromými subjekty. Kogenerační jednotky 

instalované v Tišnově provozuje výhradně společnost Innogy Energo s.r.o. (dříve Teplo T 

s.r.o.). Malé vodní elektrárny jsou provozovány soukromými subjekty. 

Spotřeba elektřiny ve stávajících odběrech spíše stagnuje, a to zejména realizací různých 

úsporných opatření, případně také díky instalaci malých zdrojů v místě spotřeby (převážně 

FVE). Požadavky na zajištění potřebného elektrického výkonu vycházejí z postupného rozvoje 

bytového fondu a rozvoje průmyslové výroby, kapacita DS VN je průběžně navyšována 

budováním nových a rekonstrukcí stávajících rozvodů. 

Další rozvoj 

V oddíle Koncepce energetiky platného územního plánu města Tišnov v části zabývající se 

elektřinou se konstatuje, že zásobování elektrickou energií je stabilizováno, je vyhovující  

a bude zachováno. Zásobování řešeného území elektrickou energií bude i nadále ze stávající 

rozvodny Čebín. Níže jsou uvedena základní témata koncepce rozvoje distribučních rozvodů 

VN a NN: 

● pro zajištění výhledových potřeb dodávky je využito především výkonu stávajících 

trafostanic, pokud je to technicky možné 

● v případě potřeby navýšení dodávky je možno stávající transformátory vyměnit za 

výkonnější a kromě toho budou v případě potřeby vybudovány též nové trafostanice 

● u lokality bydlení Díly k Železnému, lokality bydlení Hony za Kukýrnou a u lokality 

Mlýnisko je navržena demontáž části stávajícího venkovního vedení a jeho náhrada 

kabelovým vedením VN uloženým do země 

● u průmyslové zóny Díly situované pod městem je navrženo podzemní vedení VN 

● v zastavěném území města bude probíhat postupná kabelizace nadzemních vedení 

NN (nízké napětí) 

● kabelové rozvody NN v zastavěném území, stejně jako rozšíření a zahuštění novými 

vývody NN bude řešeno v rámci úpravy a modernizace veřejných prostranství a ploch 

pro dopravu 

Doporučení do návrhové části 

V případě naplnění prognóz vývoje klimatické změny může docházet ke změně struktury 

spotřeby energií. V případě elektrické energie se to může v letních měsících projevit zvýšenou 

poptávkou po energii pro chlazení. 



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

75 
 

Samozřejmostí by měla být ze strany města podpora všech opatření a řešení, která mohou 

přispět ke snižování spotřeby elektrické energie. Rovněž by měla být podporována výroba 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů (převážně využití fotovoltaických panelů). Elektrická 

energie vyrobená na území města může přispět k lokální energetické soběstačnosti. 

Určitou formou podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů by bylo převedení 

odběrných míst v majetku města k poskytovateli garantujícímu nákup elektrické energie 

výhradně z obnovitelných zdrojů energie. Tento přístup by se pozitivně projevil i při případném 

zjišťování uhlíkové stopy města.  

5.7.6 Doprava 

Charakteristika současného stavu 

Město Tišnov má zpracovánu Koncepci dopravy z roku 2016. Tato Koncepce obsahuje detailní 

analýzu jednotlivých dopravních módů a současně strategickou vizi a cíle. Charakteristika 

současného stavu dopravy a její další rozvoj tedy představuje souhrn nejdůležitějších 

informací uvedených v Koncepci.     

Denně vyjíždí z Tišnova za prací a za školou do jiných obcí a měst cca 2 500 obyvatel, zároveň 

jich však přibližně stejný počet přijíždí. 

Veřejná hromadná doprava 

Základní kostru dopravní obsluhy města Tišnova tvoří Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje (IDS JMK). Veřejná hromadná doprava (VHD) denně odváží a obráceně 

přiváží cca 2 200 cestujících, z nichž převážná většina směřuje na nádraží nebo do nejbližšího 

okolí zastávky Riegrova. Z průzkumů vyplývá, že systém IDS JMK využívají především 

obyvatelé vzdálenějších obcí, resp. ti, kteří do vzdálenějších obcí cestují. Pro obyvatele 

Tišnova je dle průzkumů interval linek pro běžný pohyb po městě nedostačující. 

Tišnovem prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať celostátního významu č. 250 

Brno – Havlíčkův Brod. Ve stanici Tišnov se do ní napojuje jednokolejná regionální železniční 

trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové město na Moravě – Tišnov s dieslovou trakcí. 

Město neprovozuje městskou hromadnou dopravu. Vedení regionálních autobusových linek 

(č. 153, 163, 311, 312, 314, 330, 331, 332, 333, 334, 335 a 336) má jediný cíl, a to železniční 

nádraží, které slouží jako přestupní uzel IDS JMK na páteřní železnici v ose Brno – Žďár  

(– Nové Město). Vybrané ranní spoje autobusů zajíždí také ke školám na Riegrově ulici  

(Obr. 43). 
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Obr. 43 Pěší dostupnost zastávek v Tišnově 200 a 400 m  

(Zdroj: Dopravní koncepce Tišnova, 2016) 

V Tišnově je zavedena služba SENIOR TAXI, do níž se dosud 

zaregistrovalo 339 oprávněných občanů. axíkem se mohou svézt 

senioři s trvalým pobytem v katastrálním území Tišnov, starší 70 

let včetně a držitelé ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk. V roce 2020 

podnikl taxík celkem 2510 jízd,což je průměrně 12 jízd denně. 

Taxík lze objednat v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Celková roční 

cena je výrazně nižší než MHD a nabízená služba komfortnější 

pro uživatele (taxi zajede kamkoliv, včetně např. donesení nákupu 

do bytu). 

 

Automobilová doprava 

V porovnání s celorepublikovým průměrem je nárůst automobilizace pozvolnější, ale stabilní.  

Přestože intenzity dopravy na komunikacích se v průběhu času mění, celková suma vozidel 

pohybujících se po městě stagnuje. Kapacity průjezdných úseků silnic a místních komunikací, 

resp. křižovatek, jsou v porovnání s těmito intenzitami dostatečné, zajišťující dlouhodobě 

plynulý provoz bez větších zdržení. V případě Tišnova se hrozby pramenící z dramaticky 

rostoucí automobilizace projevují především v oblasti statické dopravy (Obr. 44). 

Nejproblematičtějšími lokalitami je centrum města, přednádraží a obě velká sídliště. 

Podíl průjezdné dopravy z celkového množství dopravy směřující do, resp. z města (cca 

20.240 voz./24 hod.), tvoří cca 21%. Zbývající část, tedy 79% tvoří zdrojová a cílová doprava. 
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Podíl těžké nákladní dopravy netvoří sice významné procento celkových intenzit (cca 3,5 %), 

avšak její soustředění do těsné blízkosti centra města vytváří potenciální dopravně 

bezpečnostní rizika a hlukovou zátěž území v místech se zvýšeným pohybem pěších a 

především dětí. 

 

Obr. 44 Předpokládaný vývoj stupně automobilizace v Tišnově – udává počet osobních automobilů na 

1000 obyvatel v jednotlivých letech 

(Zdroj: Dopravní koncepce Tišnova, 2016) 

Dopravní koncepce města Tišnova z roku 2016 předpokládala pozvolnější růst automobilizace, 

než jaký reálně nastává. Dle údajů Centrálního registru vozidel dosáhl k 1. 1. 2021 počet 

osobních automobilů v Tišnově 4078, což znamená  stupeň automobilizace na úrovni 440. 

S nárůstem počtu automobilů souvisí problémy s parkováním. Město Tišnov zřídilo v blízkosti 

železniční stanice parkoviště typu Park & Ride (parkoviště Nádražní, parkoviště Na Loukách). 

Parkování v centru města bylo částečně omezeno jeho zpoplatněním. Největší problémy s 

parkováním přetrvávají v oblastech sídlišť Pod Květnicí a Pod Klucaninou. K parkování aut pak 

slouží i travnaté plochy k tomuto účelu neurčené.    

Cyklistická doprava  

Cyklistická doprava tvoří pouhý doplněk systému při cestách po městě, resp. z přilehlých obcí. 

Jednou z příčin může být i nedostatečně bezpečná dopravní infrastruktura pro cyklisty. Daleko 

zajímavější je z pohledu systému rekreační využití kola, což je dáno jednak polohou města na 

dálkových cyklotrasách (EuroVelo 4, Cyklotrasa KČT č. 1 – Pražská stezka). 

Pěší doprava  

Přestože je Tišnov poměrně kompaktním městem není chůze až tak oblíbeným dopravním 

módem jakým by mohla být. Výjimku tvoří centrální části města, především na Nám. Míru, 
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resp. cesta mezi nádražím a Nám. Míru kde jsou intenzity pěších srovnatelné s intenzitami 

dopravy automobilové. 

Další rozvoj 

Předpokládaný růst stupně automobilizace (viz výše) evokuje další růst individuální 

automobilové dopravy. Tomu je možné čelit pouze za cenu výrazných omezení individuální 

automobilové dopravy a současně preferencí VHD, cyklistické, pěší dopravy, příp. i systémů 

sdílení aut (carsharing, carpooling).      

K rozvoji udržitelné dopravy v Tišnově směřuje i většina strategických cílů Koncepce 

dopravy (Obr. 45): 

● 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 

● Vhodnou organizací dopravy podpořit eliminaci zbytné dopravy z centrální části  

a rezidentních území města (vytvoření zón 30) 

● Vytvoření takových podmínek pro parkování, které naplnily rostoucí potřebu po 

parkování, zároveň by však neznemožňovaly zkvalitňování veřejných prostranství 

● Zvýšení podílu cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy 

● Zvýšení integrace udržitelných módů dopravy a podpora systému P+R a B+R  

v rámci IDS JMK 

● Zvýšení nabídky alternativních módů IAD – omezení růstu automobilizace 

(carsharing, carpooling atd.) 

● Rozšíření bezbariérovosti ve veřejném prostoru a v přístupnosti veřejných budov 

● Nerozšiřování zastavěného území města do odlehlých oblastí bez vytvoření 

adekvátní nabídky služeb (město krátkých vzdáleností). 
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Obr. 45 Návrh organizace dopravy na území Tišnova  

(Zdroj: Dopravní koncepce Tišnova, 2016) 

Dopady vývoje klimatu 

Oblasti dopravy se dotýkají především extrémní výkyvy počasí (náhlé intenzivní srážky, 

záplavy, vlny veder), které mohou mít za následek dopravní omezení, nesjízdnost některých 

úseků, poškození konstrukcí komunikací, vyšší nehodovost a tím i ohrožení bezpečnosti 

obyvatel a životního prostředí. 

Doprava se významným způsobem podílí na emisích skleníkových plynů. Proto je nutné kromě 

adaptačních opatření uvažovat také mitigační opatření vedoucí ke snížení znečištění ovzduší 
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Dopravní komunikace a plochy pro dopravu v klidu (parkoviště) patří mezi nejvíce přehřívané 

plochy ve městě. Z termálních satelitních snímků Tišnova je patrná zejména přehřátá plocha 

železničního nádraží a přilehlých parkovacích a manipulačních ploch.  

Doporučení do návrhové části 

Mezi adaptační a mitigační opatření v oblasti dopravy lze zařadit: 

● Rozvoj dopravy založené na elektrickém pohonu a na zemním plynu (CNG, LNG)  

a biopalivech 

● Rozvoj systémů sdílené dopravy (carsharing, carpooling, bikesharing) 

● Preference VHD, cyklistické a pěší dopravy před individuální automobilovou dopravou 

● Územní plánování rozvoje města v souladu s konceptem města krátkých vzdáleností 

● Výsadba zeleně podél dopravních komunikací a u parkovišť  

5.7.7 Odpadové hospodářství 

Charakteristika současného stavu 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro město specializovaná firma. Odpad je pravidelně 

svážen, odstraňování odpadů probíhá dle smluvních vztahů s provozovateli odstraňování 

odpadů. Svozovou oblast zahrnuje katastr města Tišnova a katastry místních částí Jamné, 

Hájek a Pejškov. Komunální odpad je pravidelně svážen do Brněnské spalovny. Na území 

města dochází i k třídění komunálního odpadu na papír, plasty, sklo, jejichž svoz organizuje 

výše zmíněná firma. Pro nebezpečné složky komunálního odpadu a komunální odpad 

velkoobjemový byl zřízen sběrný dvůr. Plocha je umístěná ve smíšené výrobní zóně města  

v areálu Technických služeb. ÚP nenavrhuje na území města plochy pro bioplynovou stanici 

nebo kompostárnu, z důvodu nedostatku vhodných ploch, v dostatečné hygienické vzdálenosti 

od ploch s funkcí bydlení. 

Doporučení do návrhové části 

Produkce odpadu je značnou zátěží pro životní prostředí. Kromě důsledného třídění odpadu  

a kontrolovaného nakládání s ním by trvalým cílem v této oblasti mělo být snižování objemu 

odpadu. Ze strany města může tomuto cíli napomoci např.:   

● Podpora vytřídění kompostovatelného odpadu a zřízení kompostárny, do níž by tento 

odpad byl svážen. I když v současnosti není v územním plánu uvažováno vyčlenění 

prostoru pro kompostárnu, mohla by být tato idea navržena k začlenění do strategie 

budoucího rozvoje města. 

● Podpora cirkulární ekonomiky, zřízení Re–use centra (např. v rámci provozu sběrného 

dvora. 

● Podpora systémů umožňujících opětovné využití spotřebního zboží (např. burzy 

oblečení, lokální inzerce, Local exchange trading system, apod.).  

● Podpora bezobalového prodeje na území města. 

● Ekologicky šetrné zásobování městských institucí.  
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5.7.8 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Infrastruktura města 

Tab. 22 Infrastruktura města – zranitelnost  a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů změny 
klimatu 

– nárůst počtu dní s extrémně vysokými teplotami 
– delší a intenzivnější období sucha 
– intenzivní lokální srážky 
– znečištění ovzduší z dopravy 

Faktory ovlivňující 
Citlivost 

– špatné technické vybavení budov 
– rychlý odvod vody ze zastavěného území 
– minimální využívání dešťové vody 
– špatně řešená a nedostatečně udržovaná kanalizační 

infrastruktura 
– způsob organizace dopravy 

Adaptační kapacita – snižování spotřeby energie na vytápění/chlazení 
– získávání energie z obnovitelných zdrojů 
– hledání nových zdrojů pitné vody 
– zkapacitnění vodovodní sítě 
– realizace modrozelené infrastruktury, hospodaření s 

dešťovou vodou 
– zkapacitnění kanalizační sítě 
– podpora obyvatel při úspoře energií, pitné vody, 

hospodaření s dešťovou vodou 
– rozvoj VHD, cyklistické, pěší a sdílených forem dopravy 

na úkor individuální automobilové dopravy 
– podpora třídění odpadu, kompostování, cirkulární 

ekonomiky, bezobalového prodeje 
– řádná údržba stávající kanalizační sítě, etapově prováděná 

nová topologie 

Rizika a následky – nárůst potřeby energie pro klimatizaci budov 
– prohlubování vláhového deficitu, snižování kapacity 

zdrojů pitné vody 
– přetížení stokové sítě, zanášení kanalizačních prvků 
– kontaminace vodních toků vodou z přetížených 

odlehčovacích komor 
– ohrožení výsadeb zeleně z důvodu kolize se sítěmi 

Dotčené lokality – celé území města 

Ohrožené skupiny – všichni obyvatelé města 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.8 Obyvatelstvo, zdraví, hygiena 

Zdraví je podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) stav duševní, fyzické 

psychické a sociální pohody, není jen absencí fyzické nemoci. Se zdravím souvisí i kvalita 

života, která je definována jako individuální vnímání vlastního postavení v životě v souvislosti 

kulturních a hodnotových systémů, v nichž jedinec žije, v souvislosti k jejich cílům, 
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očekáváním, standardům a obavám. Jedná se rozsáhlý koncept, který je komplexně ovlivněn 

fyzickým zdravím jedince, psychickým stavem, osobními názory, sociálními vztahy a vztahem 

k důležitým charakteristikám prostředí (WHO, 2020). Celkové zdraví je pak výsledkem 

environmentálních, sociálních, kulturních a individuálních faktorů, které na člověka působí. 

Všechny tyto skupiny determinantů zdraví jsou ovlivňovány změnou klimatu, která spolu  

s dalšími jevy (vlny veder, povodně, sucho, degradace půdy, ztráta biologické rozmanitosti 

apod.) vyvolává negativní dopady na blahobyt člověka. Děje se tak zejména tím, že jsou 

ovlivňovány poskytované ekosystémové služby, jako je přístup k pitné vodě a produkci 

potravin či podpoří šíření chorob přenášených různými vektory. Kromě klimatické změny se 

na zdraví obyvatel odráží místní prostředí, které může být zdrojem stresorů negativně 

ovlivňujících zdraví, jako například znečištění ovzduší, znečištění vody, hluk, nebezpečné 

odpady, pylová zátěž apod. 

V roce 2020 byl zahájen projekt TAČR “Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam  

a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách”, který zpracoval 

pro jednotlivé okresy ČR souhrnný index zdraví a který byl vypočítán na základě dostupných 

dat z 9 dílčích oblastí, které mají vliv na zdraví obyvatel (ekonomické podmínky, životní 

prostředí, vzdělání, životní podmínky, bezpečnost, individuální zdravotní stav apod.). Okres 

Brno-venkov podle souhrnného indexu zdraví vykazuje nadprůměrné hodnoty ve srovnání  

s průměrem za celou ČR (19. místo ze 77 okresů ČR; Obr. 46). Například z hlediska 

individuálního zdravotního stavu je okres Brno-venkov na 6. místě ze všech 77 okresů ČR. 

 

Obr. 46 Souhrnný index zdraví okresu Brno-venkov 

(Zdroj: dílčí výsledky projektu TAČR; Hübelová a kol. 2020.) 

Do budoucna lze očekávat, že s demografickým vývojem společnost se budou rozrůstat 

citlivé a zranitelné skupiny obyvatel. Bude docházet k synergickému působení vnějších 

stresorů a tím se budou zvyšovat rizika ovlivňující kvalitu života obyvatel a jejich zdraví. 
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Níže uvádíme dílčí oblasti ve vztahu změny klimatu a zdraví, hygieny a kvality života obyvatel 

města Tišnova. Pro území města Tišnova byly identifikovány jako hlavní rizikové faktory 

kvalita ovzduší, povodně a vlny veder. 

5.8.1 Kvalita ovzduší 

Současný stav 

Kvalita ovzduší je podle aktuálně dostupných dat ČHMÚ (modelová data systému ISKO - 

Integrovaného systému kvality ovzduší ČR) relativně příznivá a to jak pro obyvatele tak okolní 

ekosystémy. Dlouhodobý stav kvality ovzduší dokladujeme (Obr. 47 až Obr. 51 s využitím dat 

ISKO ČHMÚ, data zpracována v ESRI ArcGIS) na příkladu pětiletých koncentrací oxidu 

dusičitého NO2 (µg.m–3), suspendovaných částic (PM10 a PM2,5; µg.m–3) a aerosoly 

adsorbovaného benzo(a)pyrenu (BaP; ng.m–3). Tyto látky mají potenciál zejména pro ohrožení 

zdraví obyvatel. Pro ochranu zdraví byly legislativně stanoveny imisní limity: pro NO2  

40 µg.m–3, pro PM10 40 µg.m–3, PM2,5 20 µg.m–3 a pro BaP 1 ng.m–3. Pětileté koncentrace 

uvedených látek jsou zobrazeny na mapách v síti 1x1 km. Ani v jednom případě nejsou sice 

překračovány imisní limity, ale v případě PM2,5 resp. benzo(a)pyrenu se hodnoty k imisním 

hodnotám přibližují. Tato situace odpovídá situaci ve větší části ČR, kde jsou PM2,5 a na ně 

navazovaný BaP produkovány zejména lokálním vytápěním či mohou být dálkově atmosférou 

přenášeny z jiných oblastí. Významný vliv na lidské zdraví i ekosystémy může vyvolat i 

přízemní (troposférický ozon O3).

 

Obr. 47 Pětileté (2015–2019) průměrné 

koncentrace NO2 v zájmových k.ú. 

 

Obr. 48 Pětileté (2015–2019) průměrné 

koncentrace PM10 v zájmových k.ú. 
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Obr. 49 Pětileté (2015–2019) průměrné 

koncentrace PM2,5 v zájmových k.ú. 

 

 

Obr. 50 Pětileté (2015–2019) průměrné 

koncentrace BaP v zájmových k.ú. 

 

Obr. 51 Překročení limitu pro O3 v zájmových k.ú. 

 

Poloha Tišnova není příznivá z hlediska rozptylových podmínek zejména díky častějšímu 

inverznímu charakteru počasí, který může mít negativní dopad na aktuální koncentrace 

znečišťujících látek. Tyto aktuální stavy nelze v Tišnově konkrétně zachytit, nejbližší stanice 

monitorující aktuální kvalitu ovzduší jsou situovány v Brně.   

Pro konkrétnější představu přidáváme informace o ročních průměrných koncentracích 

hlavních znečišťujících látek (PM2,5, NO2 a BaP) 
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Obr. 52 ČHMÚ ovzduší – Koncentrace PM2,5 v gridu 1x1 km, rok 2018 

(Zdroj: geoportal.gov.cz/) 

Z obrázku (Obr. 52) lze vyčíst, že v roce 2018 většina k.ú. Tišnov byla vystavena koncentracím 

PM2,5 v intervalu 17 – 25 µg.m–3, přičemž imisní limit pro suspendované částice PM2,5 byl do 

roku 2019 stanoven na 25 µg.m–3 (od roku 2020 je imisní limit 20 µg.m–3). Za současné platné 

legislativy by imisní limit byl v Tišnově překročen. Zde se tedy jeví problematika výskytu 

PM2,5 jako závažná. 

 

Obr. 53 ČHMÚ ovzduší – Koncentrace NO2 v gridu 1x1 km, rok 2018 

(Zdroj: geoportal.gov.cz/) 
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V roce 2018 byla většina k.ú. Tišnov vystavena koncentracím  NO2 v intervalu pod 26 µg.m–3, 

přičemž imisní limit pro NO2 je stanoven na 40 µg.m–3 (Obr. 53). V tomto případě nedochází  

v Tišnově a jeho okolí k překročení imisního limitu. 

 

Obr. 54 ČHMÚ ovzduší – Koncentrace BaP v gridu 1x1 km, rok 2018 

(Zdroj: geoportal.gov.cz/) 

Koncentrace BaP se stanoveným imisním limitem 1 ng.m–3 (vázán na suspendované částice) 

v roce 2018 byly v Tišnově v intervalu 0,6 – 1,0 ng.m–3 a limitně tedy mohl být dosažen imisní 

limit (Obr. 54).  

Nutné je ještě jednou zdůraznit, že koncentrace znečišťujících látek jsou ovlivňovány 

aktuálními rozptylovými podmínkami, které mohou situaci v přípravě inverzního 

charakteru počasí koncentrace škodlivin významně zvyšovat. 

Hlavní příčiny znečištění ovzduší 

Na kvalitu vnějšího ovzduší má v ČR nejvíraznější podíl průmysl, doprava a způsob vytápění. 

U suspendovaných látek a BaP s potenciálním karcinogenním účinkem je to právě lokální 

vytápění (rodinné domy), které je odpovědné za vyšší koncentrace těch látek (až 75 %  

z celkové produkce všech zdrojů a až 98 % u BaP). 

Dalším zdrojem škodlivin je automobilová doprava, která se podílí na produkci PM a NO2 

zejména v případě, že není plynulá a dochází k zastavování a opětovnému rozjíždění (např. 

otěr pneumatik, zážeh motorů). 

Vliv kvality ovzduší na zdraví obyvatel 

Uplatnění vlivů znečišťujících látek z ovzduší na zdraví je závislé na jejich koncentraci  

v ovzduší a době, po kterou jsou lidé těmto látkám vystaveni. Skutečná expozice v průběhu 

dne, roku a v průběhu života jednotlivce značně kolísá a liší se v závislosti na povolání, 

životním stylu, resp. na koncentracích látek v různých lokalitách a prostředích. Odborníci 

doporučují hodnotit zdravotní dopady znečištění ovzduší na základě vztahů pro suspendované 
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částice (PM), ve kterých je vliv dalších znečišťujících látek zahrnut. PM mají široké spektrum 

účinků na srdečně-cévní a respirační ústrojí.  

Suspendované částice jsou považovány za nejvýznamnější environmentální faktor 

ovlivňující úmrtnost díky prozánětlivým účinkům, působení oxidativního stresu, 

ovlivnění metabolismu tuků, podpoře aterosklerózy, ovlivnění elektrické aktivity 

srdečního svalu, atp. PM částice stejně jako celá směs látek působících znečištění 

venkovního ovzduší, jsou zařazeny od roku 2013 Mezinárodní Agenturou pro výzkum 

rakoviny (IARC WHO), mezi prokázané lidské karcinogeny (rakovina plic). 

Dlouhodobá expozice zvýšeným koncentracím má za následek vyšší úmrtnost na 

choroby srdečně cévní a respirační, včetně rakoviny plic a s tím související zkrácení délky 

života, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu symptomů 

chronického zánětu průdušek a snížení plicních funkcí u dětí i dospělých. Přibývá důkazů  

o vlivu expozice částicím na vznik diabetu II. typu, na neurologický vývoj u dětí  

a neurologické poruchy u dospělých. Pro působení aerosolových částic v ovzduší nebyla 

zatím zjištěna bezpečná prahová koncentrace. Předpokládá se, že citlivost jedinců  

v populaci má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých 

koncentracích. Při chronické expozici suspendovaným částicím frakce PM2,5 se redukce 

očekávané délky života začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací 5 μg/m3.  

Krátkodobá expozice zvýšeným koncentracím aerosolových částic se podílí na nárůstu 

nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdečně-cévní a dýchací, na zvýšení počtu 

osob hospitalizovaných pro onemocnění kardiovaskulárního a dýchacího ústrojí, zvýšení 

kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu respiračních symptomů a zhoršení stavu zejména 

astmatiků. (SZÚ) 

Významným fenoménem je také pylová zátěž, která díky klimatické změně, prodloužení 

vegetační sezóny může přinášet těžkosti citlivým skupinám obyvatel (astmatici, alergici). 

5.8.2 Povodně 

Povodně přináší mnoho problémů. Významně bývá zasažena infrastruktura města, majetek 

podnikatelů i obyvatel města. Povodňové události se mohou silně projevit i na zdraví obyvatel 

nejen přímo, ale i nepřímo vlivem na lidskou psychiku, pohodu obyvatel, kteří žijí v blízkosti 

vodního toku. Dopady povodní se také promítají do kvality povrchových i podzemních vod 

a půd (voda i půda může být kontaminována přirozenými kontaminanty, ale i chemickými 

látkami). S povodněmi souvisí také zvýšené riziko přenosu infekčních nemocí (zejména  

v letním období). Povodním je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost a zavádět v 

součinnosti se správci toků opatření, která jejich negativní vlivy eliminují.  

Povodním byla věnována pozornost v předchozí části textu (viz Kap. 5.2.1).  
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5.8.3 Extrémní teploty 

Vlny veder a extrémní chladná období jsou spojeny se snížením blahobytu populace a se 

zvýšením úmrtnosti a nemocnosti a to zejména u zranitelných skupin populace. Teplotní limity 

pro zdravotní dopady se liší podle regionu a ročního období. Počet teplotních extrémů se  

v Evropě v posledních desetiletích podstatně zvýšil. Vlny veder způsobily v Evropě od roku 

2000 desítky tisíc předčasných úmrtí. Je téměř jisté, že zejména délka, frekvence a intenzita 

vln veder se v budoucnu zvýší. Toto zvýšení povede k podstatnému zvýšení úmrtnosti v 

příštích desetiletích, zejména u zranitelných skupin obyvatel, pokud nebudou přijímána 

adaptační opatření. Předpokládá se, že úmrtnost na chlad bude klesat v důsledku zlepšujících 

se sociálních, ekonomických a bytových podmínek (EEA, 2016). 

Vlny veder představují výskyt vícedenních (více než pětidenních) mimořádně vysokých letních 

teplot. Podle Světové meteorologické organizace se horkou vlnou označuje minimálně 

pětidenní období, kdy je maximální denní teplota alespoň o 5 °C vyšší, než kolik činí 

průměrná maximální teplota pro daný den. Vysoké teploty mají z obecného hlediska četné 

negativní dopady na pohodu a zdraví obyvatel (fyzická zátěž, stres organismu), ale  

i ekosystémů jako takových včetně rostlin a živočichů. U obyvatel může být přímým i nepřímým 

důsledkem zvýšená nemocnost a také úmrtnost. Platí, že čím je horká vlna delší, tím se 

počet úmrtí způsobených vysokými teplotami výrazně zvyšuje. Negativní vlivy vysokých teplot 

jsou umocňovány efektem tepelného ostrova a tvorbou přízemního ozonu (v důsledku 

fotochemických reakcí), který také na lidské zdraví působí nepříznivě. V minulosti zasáhly 

Evropu významnější vlny veder v letech 2003, 2006, 2007, 2010 a od roku 2013 v podstatě 

každoročně. Pro příklad negativních vlivů vln veder uvádíme případ z léta 2003 z Francie (Obr. 

55). Nárůst úmrtí je evidentní při vzestupu teplot přes 30 °C a byl umocněn tím, jak rostlo 

množství horkých dní. 

 

Obr. 55 Počet úmrtí pozorovaných během francouzské vlny veder od července do září 2003  

a průměrné denní maximální (Tmax) a minimální (Tmin) 

(Zdroj: Fouillet, et al, 2006) 

http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/Innere_Medizin/Sektion_Sportmedizin/Dokumente/Lehre/SS_2011/Umweltmedizin/Artikel_Hitzewellen.pdf


Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

89 
 

V České republice byla také hodnocena zranitelnost městských obyvatel vůči vlnám veder, 

konkrétně dopady vln veder na úmrtnost v letech 2015 a 2016 (Arsenović et al. 2019). Výsledky 

studie naznačují přímé souvislosti zvýšené úmrtnosti ze všech příčin, úmrtnosti na 

kardiovaskulární a respirační onemocnění i úmrtnosti ve věkové skupině nad 65 let.  

Pro pozitivní ovlivnění dopadů extrémních teplot na lidské zdraví (fyzické i duševní) je nutné 

zavádět adaptační opatření zejména ve městech a chránit tak obyvatelstvo před těmito riziky. 

Hlavní akcent je kladen na podporu tzv. modrozelené infrastruktury (zvýšení rozlohy zeleně 

ve městech, vodní prvky atp.), protože je četnými studiemi prokázáno, že častý pobyt  

v zeleném prostoru je spojen se snížením krevního tlaku, lepší plicní a imunitní funkcí, 

sníženým rizikem cévní mozkové příhody, kardiovaskulárních chorob a astmatu či snížení 

úrovně stresu, zlepšení celkové nálady, snížení depresivních příznaků, lepší kognitivní funkce, 

zlepšení všímavosti a tvořivosti apod. Současně má modrozelená infrastruktura potenciál 

zlepšovat kvalitu ovzduší (Kardan et al. 2015; Nowaka et al. 2018). 

5.8.4 Vyhodnocení zranitelnosti a rizik oblasti: Obyvatelstvo, zdraví, hygiena 

Tab. 23 Obyvatelstvo, zdraví, hygiena – zranitelnost a rizika 

Faktor/jev Popis 

Projevy dopadů změny 
klimatu 

– zhoršení kvality venkovního ovzduší 
– fotochemický letní smog (riziko zvýšeného výskytu 

přízemního ozonu) 
– nárůst letních teplot a vln veder 
– zesílení efektu tepelného ostrova města 
– vpády studeného vzduchu v zimním období 
– zvýšené riziko přirozených povodní včetně 

přívalových lokálních povodní 
– šíření patogenů, infekčních nemocí 
– stresory z prostředí (pyly) 

Faktory ovlivňující citlivost – počet obyvatel v lokalitách ohrožených povodněmi 
– hustota zástavby v povodněmi ohrožených lokalitách 
– oblasti s nedostatečným vegetačním pokryvem 

náchylných k nárůstu teplot (zemědělské pozemky na 
začátku vegetačního období, zpevněné plochy) 

– plochy s absencí vodních prvků a ploch 

Adaptační kapacita – modrozelená infrastruktura (zeleň ve městě i mimo 
zástavbu, vodní prvky) 

– krizový management včetně povodňového plánu 
– protipovodňová opatření 
– veřejné budovy uzpůsobeny teplotním podmínkám 

(klimatizace, automatizované větrání, zateplení, 
zastínění, slunolamy, zeleň, vodní prvky, zelené 
střechy, obnovitelné zdroje energie) 

– veřejná prostranství (náměstí, přednádražní prostory)  
uzpůsobena teplotním podmínkám (ochrana před 
deštěm a nadměrným osluněním, možnost ochlazení 
vodou apod.) 

Rizika a následky – zvýšení nemocnosti, úmrtnosti obyvatel 
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– nárůst podílu citlivých a zranitelných skupin obyvatel 
– přetížení zdravotnického systému 
– přenos infekčních onemocnění a patogenů 
– zhoršení kvality vnějšího ovzduší 
– delší pylová sezóna 

Dotčené lokality – záplavové oblasti 

– oblasti v blízkosti hlavních dopravních tepen a uzlů 

(zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší) 

– lokality bez zeleně (hřiště, ulice, náměstí, průmyslové 

areály, parkoviště) 

– místa s vyšší koncentrací citlivých a zranitelných 

skupin obyvatel (školská zařízení, domovy pro 

seniory, nemocnice, zařízení sociálních služeb) 

Ohrožené skupiny – citlivé a zranitelné skupiny obyvatel včetně chronicky 

nemocných 

– obyvatelé v záplavových oblastech 

– obyvatelé žijící v místech s nedostatečnou 

modrozelenou infrastrukturou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  



Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Analytická část 

91 
 

6     SHRNUTÍ HLAVNÍCH RIZIK 

Hlavní problémy (identifikované jevy) plánovacích oblastí a konkrétní zhodnocení rizik za 

jednotlivé oblasti jsou shrnuty v následující souhrnné tabulce (Tab. 24). Pro jednotlivé 

plánovací oblasti jsou uvedeny očekávané zátěže, rizika a jejich hodnocení z pohledu 

pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu daného jevu. 

Shrnutí identifikovaných jevů a finální zhodnocení rizika 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodob
nost výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Lesní 
hospod. 

Periody 
sucha 
 
Vyšší 
hodnoty 
teplotních 
charakteris
tik 

Zhoršení 
zdravotního 
stavu až 
odumírání 
lesních porostů 

3 – 
pravděpodob
ný 
součást 
klimatických 
modelů 

3 – významný 
snížení 
produkce 
ekosystémových 
služeb, dopady 
na klima ve 
městě, veřejné 
zdraví 

9 – vysoké 

Ztížená obnova 
lesních porostů 

3 – 
pravděpodob
ný 
zejména na 
velkých 
plochách 

2 – střední 
lze ovlivnit 
lesním 
hospodářstvím 

6 – střední 

Změna dřevinné 
skladby 

3 – 
pravděpodob
ný  
významná část 
lesů nemá 
vysokou 
ekologickou 
stabilitu 

2 – nízký 
dojde k nápravě 
dřevinné skladby 
a adaptaci 

6 – střední 

Riziko požárů 3 – 
pravděpodob
ný 

3 – významný 
intenzita 
poškození může 
být vysoká, ale 
při včasném 
zásahu na malé 
ploše 

9 – vysoké 

Změny půdních 
vlastností 

1 – nízký 
lesní porosty i 
v různě 
redukované 
formě plní 
půdoochranno
u funkci 

2 – střední 2 – malé 
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  Bořivé 
větry 

Okamžité 
zhoršení 
zdravotního 
stavu nebo 
rozpad lesních 
porostů 

2 – možný  
periodicita 
klimatických 
extrémů se 
zvyšuje, 
poloha města i 
struktura lesů 
však snižují 
riziko často se 
opakujících 
epizod 

3 – významný 6 – střední 

  Intenzivněj
ší vliv 
biologický
ch škůdců 

Okamžité nebo 
dlouhodobé 
zhoršení 
zdravotního 
stavu nebo 
rozpad lesních 
porostů 

3 – 
pravděpodob
ný 
zastoupení 
přírodě 
vzdálených 
monokultur je 
stále vysoké 

2 – střední 6 – střední 

  Šíření 
nepůvodní
ch druhů 

Změny v 
biodiverzitě 
pokryvu, ústup 
původních 
druhů, snížení 
ekologické 
stability 
Nová zdravotní 
rizika 

3 – 
pravděpodob
ný 
nepůvodní 
druhy, 
především 
netýkavka 
malokvětá a 
žláznatá 

2 – střední 6 – střední 

  Kombinac
e výše 
uvedených 
faktorů 

Celkové snížení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb lesů 

3 – 
pravděpodob
ný 

2 – střední  
vychází z 
celkových 
charakteristik 
lesních porostů 
a přírodních 
podmínek 

6 – střední 

 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávaná rizika Analýza hlavních rizik 

pravděpodob
nost výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Hydrické 
funkce 
krajiny 

výskyt 
suchých 
period 

vláhový deficit v 
krajině 

3 – 
pravděpodob
ný 
se zvyšujícími 
se teplotami, 
zvýšenou 
evapotranspira
cí, změnou 
distribucí 
srážek 

2 – střední 
dopady na 
zemědělství, 
lesnictví, zeleň v 
krajině 

6 – střední 
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 požáry 1 – málo 
pravděpodob
ný 
se zvyšujícími 
se teplotami, 
vláhovým 
deficitem 

3 – významný 
lokální problém, 
potenciální 
poškození ŽP 

3 – malé 

vodní a 
větrná 
eroze 

eroze na erozně 
ohrožených 
pozemcích 

3 – 
pravděpodob
ný 
propojeno se  
změnami 
distribuce 
srážek 

2 – střední 
lokální problém 
na omezeném 
území 

6 – střední 

extrémní 
jevy 

silný vítr, bouře, 
krupobití, přívaly 
sněhu 

2 – možný 
propojeno se  
změnami 
distribuce 
srážek, 
evapotranspira
ce, zvyšující se 
teploty 

2 – střední 
dopady na 
obyvatele a 
podnikatelské 
subjekty, 
infrastrukturu, 
dopravu 

4 – malé 

Vodní 
hospodářs
tví – 
protipovod
ňová 
ochrana 

výskyt 
povodňový
ch stavů 
(přirozené 
povodně, 
přívalové 
povodně) 

ohrožení 
povodněmi 

2 – možný 
možný výskyt 
povodňových 
stavů včetně 
přívalových 
srážek 

2 – střední 
dopady na 
obyvatele a 
podnikatelské 
subjekty v 
záplavovém 
území 

4 – malé 

 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodob
nost výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Půda a 
zemědělst
ví 

Periody 
sucha 

snížení 
úrodnosti a tím 
produkce, 
omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 

3 – 
pravděpodob
ný 
součást 
klimatických 
modelů 

3 – významný 
snížení 
produkce všech 
ekosystémových 
služeb 

9 – vysoké 

Vodní a 
větrná 
eroze 

snížení 
úrodnosti, 
komplikace při 
obhospodařován
í, omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 

3 – 
pravděpodob
ný 
součást 
klimatických 
modelů 

3 – významný 
snížení 
produkce všech 
ekosystémových 
služeb 

9 – vysoké 
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Změna 
půdních 
vlastností 

snížení obsahu 
organických 
látek v půdě 

3 – 
pravděpodob
ný 
součást 
klimatických 
modelů 
(sucho) 

3 – významný 
snížení 
produkce všech 
ekosystémových 
služeb 

9 – vysoké 

 Tlak další 
zástavby 

snížení rozlohy 
ZPF 

3 – 
pravděpodob
ný 
propojeno s 
rozvojem 
zástavby 
města 

2 – střední 
lokální problém 
na omezeném 
území (směr 
Lomnička) 

6 – střední 

 
 
 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodobn
ost výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Zeleň v 
extravilánu 
a ochrana 
území 

Periody 
sucha  
a 
vyšší 
hodnoty 
teplotních 
charakteris
tik 

Zhoršení 
zdravotního 
stavu až 
odumírání 
Omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 

3 – 
pravděpodobný 
součást 
klimatických 
modelů 

2 – střední  
vliv na 
celkovou 
stabilitu krajiny 
a 
ekosystémové 
služby 

6 – střední 

Riziko požárů 1 – málo 
pravděpodobný  
menší 
pravděpodobnos
t než u lesních 
porostů 

2 – střední 
větší rozptýlení 
a menší plocha 
segmentů 

2 – malé 

  Bořivé 
větry 

Okamžité 
zhoršení 
zdravotního 
stavu nebo 
rozpad porostů 
 

3 – 
pravděpodobný 
s ohledem na 
otevřené polohy 

2 – střední 
větší rozptýlení 
a menší plocha 
segmentů 

6 – střední 

  Intenzivněj
ší vliv 
biologický
ch škůdců 

Okamžité nebo 
dlouhodobé 
zhoršení 
zdravotního 
stavu nebo 
rozpad 
 

2 – možný 2 – střední 4 – malé 
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  Kombinac
e výše 
uvedených 
faktorů 

Omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 
 
Snížení 
ekologické 
stability krajiny 

2  – možný 2 – střední 
s ohledem na 
možnosti 
obhospodařov
ání 

4 – malé 

  Tlak další 
zástavby 

Omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 
Snížení 
ekologické 
stability krajiny 

2 – možný 
 

3 – významný 
vzhledem k 
nevratnosti 
jevů 

6 – střední 

 
 
 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodobn
ost výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Zeleň v 
intravilánu 
  
  
  
  

Periody 
sucha  
a 
vyšší 
hodnoty 
teplotních 
charakteris
tik 

Zhoršení 
zdravotního 
stavu až 
odumírání 
 
Omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 

3 – 
pravděpodobný  
součást 
klimatických 
modelů 

3 – významný  
snížení 
produkce 
všech 
ekosystémový
ch služeb, 
dopady na 
celkové klima 
ve městě, 
dopady na 
veřejné zdraví 

9 – vysoké 

Bořivé 
větry 

Pády 
jednotlivých 
stromů, ohrožení 
majetku a zdraví 

3 – 
pravděpodobný  
součást 
klimatických 
modelů 

1 – nízký 4 – malé 

Intenzivněj
ší vliv 
biologický
ch škůdců 

Okamžité nebo 
dlouhodobé 
zhoršení 
zdravotního 
stavu nebo 
rozpad 
 
Omezení 
poskytování 
ekosystémových 
služeb 

2 – možný 2 – střední 4 – malé 

Šíření 
nepůvodní
ch druhů 

Změny v 
biodiverzitě 

2 – možný 1 – nízký 2 – malé 
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Nová zdravotní 
rizika 

Tlak další 
zástavby a 
zpevňování 
ploch 

Snižování 
plošného 
zastoupení 
 
Zhoršování 
zdravotního 
stavu vlivem 
antropogenních 
tlaků 

3 – 
pravděpodobný 
vzhledem ke 
střetům s 
rozvojem 
technické 
infrastruktury 

2 – střední 
snížení 
ekosystémový
ch služeb, 
dopady na 
celkové klima 
ve městě, 
dopady na 
veřejné zdraví 

6 – střední 

 
 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodobnost 
výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Budovy nárůst 
počtu dní s 
vysokými 
teplotami 

přehřívání 
budov 

3 – 
pravděpodobný 
v letních měsících 

2 – střední 
zasahuje část 
budov 

6 – střední 

Veřejná 
prostranst
ví 

nárůst 
počtu dní s 
vysokými 
teplotami 

přehřívání 
veřejných 
prostranství 

3 – 
pravděpodobný 
v letních měsících 

2 – střední 
zasahuje 
veřejná 
prostranství 

6 – střední 

Zeleň  delší 
období 
sucha 
 

zasychání 
zeleně 

3 – 
pravděpodobný 
zejména v letních 
měsících 

2 – střední 
některé lokality 
města 

6 – střední 

Veřejná 
prostranst
ví 

intenzivní 
lokální 
srážky 

škody na 
soukromém 
majetku 

3 – 
pravděpodobný 
zejména při 
intenzivních 
srážkách 

2 – střední 
některé lokality 
města 

6 – střední 

Veřejná 
prostranst
ví 

intenzivní 
lokální 
srážky 

poškození 
zpevněných 
ploch a 
kanalizačních 
vpustí 

3 – 
pravděpodobný 
zejména při 
intenzivních 
srážkách 

2 – střední 
některé lokality 
města 

6 – střední 
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Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodobnost 
výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Dodávky 
pitné vody 

snižování 
kapacity 
zdrojů 
pitné vody 
 

omezení 
dostupnosti 
pitné vody, 
omezení 
využití pitné 
vody 

3 – 
pravděpodobný 
v obdobích sucha 

3 – významný 
zasahuje 
většinu města 

9 – vysoké 

Kanalizace zatížení 
kanalizační 
sítě 

přetížení 
stokové sítě, 
zanášení 
kanalizačních 
prvků 

3 – 
pravděpodobný 
zejména při 
intenzivních 
srážkách 

3 – významný 
zasahuje 
většinu města 

9 – vysoké 

Ekologie zatížení 
kanalizační 
sítě 

kontaminace 
vodních toků z 
odlehčovacích 
komor 

3 – 
pravděpodobný 
během 
vydatnějších 
srážek 

2 – střední 
zasahuje 
zejména 
Svratku 

6 – střední 

Výsadba 
zeleně v 
intravilánu 

nedostatek 
vhodných 
ploch pro 
zeleň 

nedostatek 
zeleně, vyšší 
efekt 
tepelného 
ostrova, 
zhoršení 
kvality 
ovzduší, hluk 

2 – možný 
lokální záležitost 

2 – střední 
lokální problém 

4 – malé 

Doprava prudký 
rozvoj 
individuáln
í 
automobilo
vé dopravy 

znečištění 
ovzduší z 
dopravy  

4 – téměř jistý 2 – střední 
komunikace s 
vysokou 
intenzitou 
dopravy 

8 – střední 

 
 
 

Plánovací 
oblast 

Současná 
očekávaná 
zátěž 

Očekávané 
dopady 

Analýza hlavních rizik 

pravděpodobnost 
výskytu 

míra dopadu 
jevu 

zhodnocení 
rizika 

Hygiena a  
zdraví 
obyvatel 

letní 
fotochemic
ký smog, 
výskyt 
přízemního 
ozonu 

dopad na 
zdraví 
obyvatel, 
zejména 
citlivých a 
zranitelných 
skupin 

4 – téměř jistý 
výskyt v období 
letních měsíců 

2 – střední 
dotčeny citlivé 
a zranitelné 
skupiny 
obyvatel, 
zvýšení rizika 
onemocnění, 
prohloubení 
zdravotních 
problémů 

8 – střední 
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 vlny veder 
a tepelný 
ostrov 
města 

dopad na 
zdraví 
obyvatel, 
zejména 
citlivých a 
zranitelných 
skupin 

3 – 
pravděpodobný 
výskyt v období 
letních měsíců 

2 – střední 
dotčeny citlivé 
a zranitelné 
skupiny 
obyvatel, 
zvýšení rizika 
onemocnění, 
prohloubení 
zdravotních 
problémů 

6 – střední 

 vpády 
studeného 
vzduchu 

dopad na 
zdraví 
obyvatel, 
zejména 
citlivých a 
zranitelných 
skupin 

2 – možný 
výskyt v zimním 
období 

2 – střední 
dotčeny citlivé 
a zranitelné 
skupiny 
obyvatel, 
zvýšení rizika 
onemocnění, 
prohloubení 
zdravotních 
problémů 

4 – malé 

 povodně šíření 
patogenů, 
infekčních 
nemocí 

1 – málo 
pravděpodobný 
v souvislosti s 
povodněmi možný 
přenos infekcí 

2 – střední 
dotčeny 
zejména 
skupiny 
obyvatel 
dotčené 
povodněmi 

2 – malé 

 delší 
pylová 
sezóna 

vyšší pylová 
zátěž, 
množství 
alergenů 

3 – 
pravděpodobný 
výskyt v období 
prodloužené 
vegetační sezóny 

2 – střední 
dotčeny citlivé 
a zranitelné 
skupiny 
obyvatel, 
zvýšení rizika 
onemocnění, 
prohloubení 
zdravotních 
problémů 

6 – střední 

 zhoršení 
kvality 
venkovníh
o ovzduší 

dopad na 
zdraví obyvatel 
(dýchací 
systém, CNS, 
neinfekční 
nemoci) 

3 – 
pravděpodobný 
zejména nárůst 
dopravy 

2 – střední 
dotčeny 
zejména 
skupiny 
obyvatel s 
bydlištěm v 
blízkosti 
dopravních 
uzlů 

6 – střední 
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Slovní shrnutí hodnocení rizik 

Z hlediska navazující návrhové části strategie jsou podstatná rizika hodnocená jako vysoká 
a střední. Níže shrnujeme vysoká a střední rizika v jednotlivých hodnocených oblastech 
analytické části. 

V oblasti lesního hospodářství patří mezi jevy s nejvyšším rizikem zejména zhoršení 
zdravotního stavu až odumírání lesních porostů a výskyt požárů, mezi jevy se středním 
rizikem bylo zařazeno šíření nepůvodních druhů, snížení biodiverzity či celkové snížení 
poskytovaných ekosystémových služeb. 

V oblasti hydrických funkcí krajiny a vodního hospodářství bude nutno přijmout opatření 
zejména ke snížení vláhového deficitu krajiny a omezení eroze na erozně ohrožených 
pozemcích. 

S oblastí hydrických funkcí krajiny je přímo spojena oblast půdy a zemědělství, kde je 
potřebné se zaměřit na podporu ekosystémových služeb půdy, zejména podporou 
úrodnosti, snížením dopadů vodní a větrné eroze a zvýšením obsahu organické hmoty 
v půdě. Velmi podstatným rizikem, se kterým bude důležité se vypořádat je tlak na další 
zástavby a tím snížení rozlohy zemědělského půdního fondu. 

Plochy rozptýlené zeleně v extravilánu budou s postupující klimatickou změnou ohroženy 
suchem a vysokými teplotami i tlakem další zástavby. Je nutné se vypořádat 
s postupným zhoršováním zdravotního stavu zeleně a možným snižováním ekologické 
stability i resilience krajiny. 

Plochy zeleně i individuální zeleň v intravilánu města budou vystaveny periodám sucha 
a může docházet ke zhoršení zdravotního stavu zeleně a v konečném důsledku  
i k ohrožení majetku či zdraví obyvatel.  

Velmi významnou oblastí jsou budovy a veřejná prostranství města. Zde byla 
identifikována četná rizika, ke kterým je zásadní přijmout adaptační opatření. Opatření se 
musí zaměřit na přizpůsobení se nárůstu vysokých teplot a přehřívání interiérů budov  
i veřejných prostranství. Rizika jsou spojena i s pravděpodobným výskytem intenzivních 
lokálních srážek, které mohou způsobovat při nedostatečném odvodnění škody na 
majetku i infrastruktuře města (kanalizace, poškození zpevněných ploch) s přímými či 
nepřímými negativní vlivy na obyvatele města. 

Jako zásadní se jeví potřeba řešení zajištění dodávek pitné vody, jejíž dostupnost může 
být omezena intenzivními periodami sucha. Stejně tak je nezbytné řešení nepříznivého stavu 
kanalizační soustavy, která se může projevit při přetížení či zanesení kanalizačních 
prvků nebo může docházet ke kontaminaci vodních ploch z odlehčovacích komor 
kanalizační sítě. S dalším nárůstem individuální automobilové dopravy či s využíváním 
tuhých paliv ve vytápění domácností může dojít ke zhoršení kvality ovzduší města. 

Postupné prohlubování klimatické změny bude mít dopad na obyvatele města. Zejména 
citlivé skupiny obyvatel mohou pociťovat dopady klimatické změny velice intenzivně. Je 
zapotřebí přijmout opatření ke snížení negativních dopadů vln veder, výskytu 
fotochemického smogu s přízemním ozonem a vlivu tepelného ostrova města. Rizika 
pro obyvatele se skrývají i v prodloužené pylové sezóně. 
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Obr. 56 Orná půda v části Oulehla u Pejškova 

(Foto: Schneider, 2020) 

      

Obr. 57 Stromořadí Na Hrádku (vlevo) a Akáty na ulici Brněnská (vpravo) 

(Foto: Schneider, 2020) 

 

 



 

 
 

 

Obr. 58 Křižovatka u Humpolky představuje velkou plochu asfaltu, z hlediska retence vody zcela 

nevhodnou 

(Foto: Schneider, 2020) 

 

Obr. 59 Průmyslové a logistické areály rovněž představují plochy, nepříznivě ovlivňující jak 

mikroklima, tak odtokové poměry. Proto jsou i zde zásadní prvky zeleně. 

(Foto: Schneider, 2020) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Obr. 60 Podmáčená zemědělská půda u Svratky (lokalita Mlýnisko) se skupinou volavek. Ideální 

lokalita pro založení mokřadu 

(Foto: Schneider, 2020) 

 

Obr. 61 Orná půda u silnice 385 (Pod Městem) – plocha určená pro průmyslové areály 

(Foto: Schneider, 2020) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Obr. 62 Řeka Svratka a hora Květnice  

(Foto: Schneider, 2020) 

 

Obr. 63 Maloplošná dřevinná zeleň mezi výrobními areály – důležitý prvek, přispívající k resilienci 

města 

(Foto: Schneider, 2020) 
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klimatické změny, mitigačních a adaptačních opatření 

 

Dokument Odkaz Jazyk 

Adaptace na změny klimatu 

The Covenant of Mayors for Climate & Energy https://www.covenantofmayors.eu/en/ en 

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a 
energetiky 

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/ 
cs 

Climate Change Adaptation https://en.klimatilpasning.dk/ en 

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a 
zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v 
ČR 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_
dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-
Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf cs 

Global Climate Change - Vital Signs of the 
Planet 

https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-
mitigation/ en 

Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni
_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-
NAP_cely_20170127.pdf cs 

Adaptační strategie České republiky https://faktaoklimatu.cz/infografiky/adaptacni-
strategie-cr cs 

Klimatická změna - adaptace https://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/ cs 

Blue Green Solutions https://www.climate-kic.org/wp-
content/uploads/2018/03/BGDGuide.pdf en 

Politika ochrany klimatu v České republice https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika
_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-
20170329.pdf cs 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena
_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-
Adaptacni_strategie-20151029.pdf cs 

Adaptace na změnu klimatu http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/
Adaptace_kniha_ISBN-978-80-87756-09-6.pdf cs 

Livable Streets - A Handbook of 
Bluegreengrey Systems 

https://bluegreengrey.edges.se/ 
en 

Adaptace na změnu klimatu pomocí přírodě 
blízkých opatření 

https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/p
ublikace-urbanadapt.pdf cs 

Metodika tvorby místní adaptační strategie na 
změnu klimatu 

https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/soubor
yredakce/adaptace_metodika_nahled.pdf 

cs 

https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
https://en.klimatilpasning.dk/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf
https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/
https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/adaptacni-strategie-cr
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/adaptacni-strategie-cr
https://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/
https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2018/03/BGDGuide.pdf
https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2018/03/BGDGuide.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
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https://bluegreengrey.edges.se/
https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/publikace-urbanadapt.pdf
https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/publikace-urbanadapt.pdf
https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/adaptace_metodika_nahled.pdf
https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/adaptace_metodika_nahled.pdf


 

 
 

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na 
změnu klimatu 

http://adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/meto
dika_adaptace.pdf cs 

Česká republika 2030 - společně-udržitelně https://www.cr2030.cz/ cs 

Adaptační asistent - online nástroj na 
podporu tvorby místních adaptačních 
Roadmap 

http://www.adaptacesidel.cz/asistent/ 

cs 

Příklady adaptačních opatření 

Studie adaptace na změnu klimatu pro město 
Jablonec nad Nisou 

https://core.ac.uk/download/pdf/151073083.pdf 
cs 

Cestovní mapa (Road map) k adaptaci na 
dopady změny klimatu pro město Žďár nad 
Sázavou 

http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/
ps_zns.pdf 

cs 

Cestovní mapa (Road map) k adaptaci na 
dopady změny klimatu pro město Hradec 
Králové 

http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/
ps_hk.pdf 

cs 

Cestovní mapa k adaptaci na dopady změny 
klimatu pro město Dobruška 

http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/
ps_dobruska.pdf cs 

Případová studie Zmírnění negativních 
projevů změny klimatu u parkovišť při ulici 
Neumanova 

http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/
Odtok_Zdar.pdf 

cs 

Případová studie pro obor stavitelství pro 
oblast adaptace a resilience budov 

http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/
budovy.pdf cs 

The Carbon-neutral Helsinki 2035 Action Plan https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto
/julkaisut/julkaisut/HNH-
2035/Carbon_neutral_Helsinki_Action_Plan_150301
9_EN.pdf en 

Návrh adaptace obce Lázně Toušeň na 
projevy klimatické změny 

http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2020/10/
Khodlova_Katrin_DP_2020.pdf cs 

Adaptační strategie města Chrudim na 
klimatickou změnu 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3
b8a53d337518d988763f8d/adaptacni-strategie-
mesta-chrudim-na-klimatickou-zmenu.pdf cs 

Příklady adaptačních opatření v zahraničí http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2020/07/
opatreni_zahranici.pdf cs 

The Climate Resilient Neighbourhood 
Østerbro 

http://klimakvarter.dk/en/ 
en 

Water Sensitive Urban Design in Denmark http://wsud-denmark.com/wsud-systems-in-
denmark/34590 en 

Implementační plán 2020-2024 - Strategie 
adaptace na změnu klimatu v hlavním městě 
Praze 

http://portalzp.praha.eu/file/3159075/Implementac
ni_plan_2020_24_Strategie_adaptace_na_zmenu_kli
matu_vHMP.pdf cs 

Zahraniční inspirace adaptace na změnu 
klimatu 

https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/soubor
yredakce/adaptace_inspirace72dpi.pdf cs 

http://adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/metodika_adaptace.pdf
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Adaptační strategie na změnu klimatu pro 
Hrádek nad Nisou 

https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/soubor
yredakce/adaptacni_strategie_pro_hradek_nad_niso
u.pdf cs 

ZdraváOVA - klimatické změny https://zdravaova.cz/category/klimaticke-zmeny/ cs 

Ovzduší 

Aktuální data o kvalitě ovzduší v ČR, Polsku a 
Rakousku 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_ge
nerator/actual_hour_data_CZ.html cs 

Ročenka Znečištění ovzduší na území ČR 1996 
– 2019 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/gr
afroc/grafroc_CZ.html cs 

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2018 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_
ovzdusi/$FILE/OOO-Zprava_o_kvalite_ovzdusi_2018-
20200714.pdf cs 

Příručka ochrany kvality ovzduší - elektronická 
verze 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_
ovzdusi/$FILE/OOO-prirucka_OPLZZ_komplet-
20190708.pdf cs 

Ochrana ozonové vrstvy v České republice https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ochran
a_vrstvy/$FILE/OOVZvCR-20letMP.pdf cs 

Dešťové vody 

Hospodaření s dešťovými vodami v krajině a 
zastavěných oblastech 

https://www.pocitamesvodou.cz/ 
cs 

Možnosti řešení vsaku dešťových vod v 
urbanizovaných územích v ČR 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.
pdf cs 
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PŘÍLOHA 2: Výřez Hlavního výkresu územního plánu města Tišnova - 

lokality Pod Městem a Mlýniska 

 

Mapa P2 Výřez hlavního výkresu územního plánu města Tišnova - lokality Pod Městem a 

Mlýniska 

 

 

 



 

 
 

 

 

PŘÍLOHA 3: Pozemky na listu vlastnictví LV1 - Město Tišnov na k.ú. 

Tišnov, Jamné u Tišnova, Hájek u Tišnova a Pejškov u 

Tišnova ke dni 1. 2. 2021 dle ČÚZK 

 

Mapa P3_1 Pozemky na listu vlastnictví LV1 - Město Tišnov na k.ú. Tišnov 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Mapa P3_2 Pozemky na listu vlastnictví LV1 - Město Tišnov na k.ú. Jamné u Tišnova 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Mapa P3_3 Pozemky na listu vlastnictví LV1 - Město Tišnov na k.ú. Jamné u Tišnova 

k.ú. Hájek u Tišnova 

 



 

 
 

 

Mapa P3_4 Pozemky na listu vlastnictví LV1 - Město Tišnov na k.ú. Pejškov u Tišnova 

 



 

 
 

PŘÍLOHA 4: Druh pozemků dle katastrálních map ČÚZK (stav ke dni 

1.2.2021) pro k.ú. Tišnov, Jamné u Tišnova, Hájek u Tišnova 

a Pejškov u Tišnova 

 

Mapa P4_1 Druh pozemků v k.ú. Tišnov 

 



 

 
 

 

Mapa P4_2 Druh pozemků v k.ú. Pejškov u Tišnova 

 



 

 
 

 

Mapa P4_3 Druh pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova, k.ú. Hájek u Tišnova 

  



 

 
 

PŘÍLOHA 5:  Způsob využití pozemků dle katastrálních map ČÚZK (stav 

ke dni 1.2.2021) pro k.ú. Tišnov, Jamné u Tišnova, Hájek u 

Tišnova a Pejškov u Tišnova 

 

Mapa P5_1 Způsob využití pozemků v k.ú. Tišnov 

 

Mapa P5_2 Způsob využití pozemků v k.ú. Pejškov 



 

 
 

 

Mapa P5_3 Způsob využití pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova, k.ú. Hájek u Tišnova 

  



 

 
 

PŘÍLOHA 6: Odhad uhlíkové stopy města Tišnova 

Uhlíkovou stopu města definujeme jako celkové množství emisí skleníkových plynů 

vyprodukovaných na území města. Výpočet uhlíkové stopy je mj. podkladem pro opatření 

vedoucí ke snížení dopadů klimatické změny a také opatření vedoucí ke snížení emisí 

skleníkových plynů. Pro výpočet uhlíkové stopy je zapotřebí vstupních dat, především z oblastí 

dopravy, energie, odpadů a odpadních vod, zemědělství a využití území. Dle Metodiky výpočtu 

uhlíkové stopy je pro tento výpočet zapotřebí celkem 56 vstupních položek (Lupač, Novák, 

Třebický, 2012). 

Pro účely místní strategie však bude uhlíková stopa města stanovena pouze analogicky, 

protože zatím nebyla zpracována studie, která by uhlíkovou stopu města Tišnova stanovila 

podrobnou analýzou. Vzhledem k míře důležitosti tohoto ukazatele byl proveden odhad 

uhlíkové stopy na základě analogie dat měst, která si mezi lety 2000 až 2010 nechala 

zpracovat studii pro stanovení uhlíkové stopy. 

Odhad uhlíkové stopy města Tišnova je velmi hrubý, protože charakteristika měst neodpovídá 

struktuře města Tišnova a rok stanovení velikosti uhlíkové stopy jednotlivých měst není 

proveden ve stejném roce. To znamená, že komparace dat není zcela relevantní, protože se 

během jednotlivých let lišila nejen spotřeba energie kvůli probíhajícím demografickým změnám 

jednotlivých měst, ale také kvůli energetické účinnosti budov a zařízení. Pokud však vezmeme 

uvedená data pro jednotlivá města a provedeme analogii těchto dat na případu Tišnova, 

odhadujeme, že uhlíková stopa města činila v roce 2010 44 107 t ekv. CO2. Je počítáno s 10% 

poklesem uhlíkové stopy od roku 1990 do roku 2010. Ke splnění nových klimatických cílů by 

měl Tišnov v roce 2030 dosáhnout 55% snížení uhlíkové stopy oproti roku 1990 na hodnotu, 

tedy na hodnotu 28 290 t ekv. CO2, což odpovídá snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 

14 563 t ekv. CO2 vzhledem k roku 2020. 

V roce 2006 si město nechalo zpracovat Územní energetickou koncepci, ve které je uvedeno, 

že spotřeba energie v předchozím roce činila 417 659 GJ/rok, tj. 116 016 MWh. To značí, že 

odhad spotřeby energie, a tedy i uhlíkové stopy, může být reálný. Vypočtené údaje je ovšem 

nutné brát s rezervou, protože se jedná pouze o odhad na základě analogie, nikoliv o přesný 

výpočet uhlíkové stopy.  

 

 

 



 

 
 

Tab. P_6 Stanovení uhlíkové stopy města na základě analogie dat měst (mezi roky 2000 a 

2010) 

 Město Spotřeba 

energie 

celkem 

[MWh/rok] 

CO2 ekv. 

[t/rok] 

Počet 

obyvatel 

Spotřeba 

energie / 

obyvatele 

[MWh/rok] 

CO2 ekv. / 

obyvatele 

[t/rok] 

Chrudim 2000 255 101 115 512 22 000 11,6 5,3 

Brno 2000 5 916 018 1 990 981 378 028 15,6 5,3 

Hlinsko 2009 171 097 58 897 10 143 16,9 5,8 

Litoměřice 2010 255 347 116 871 24 000 10,6 4,9 

Ostrava 2010 3 137 579 1 524 970 306 006 10,3 5,0 

Tišnov 2010 (odhad na 

základě analogie) 

112 782 44 107 8 575 13,2 5,1 

Tišnov 2020 – 10% pokles 

oproti roku 2010 (odhad na 

základě analogie) 

109 577 42 853 9 257 11,8 4,6 

Tišnov 2030 – CÍL – 45% 

pokles oproti roku 2010 (odhad 

na základě analogie) 

 72 338  28 290  10 000 7,2  2,8 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě SECAP dokumentů jednotlivých měst, s využitím 

obdobné analýzy občanské iniciativy Na to přijdem!) 

 


