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Milí spoluobčané, 
právě v ruce držíte druhé vydání Otevřených novin. Svoji premiéru si odbyly v rámci předvolební 
kampaně v loňském roce. Vaše reakce na ně byly natolik pozitivní, že jsme se rozhodli distribuci 
formou občasného propagačního materiálu zachovat a jejich prostřednictvím vás informovat o dění 
v našem městě. Informovat pohledem našeho opozičního hnutí, možná někdy i trochu jinou 
formou, než jste byli doposud zvyklí v oficiálních informačních kanálech města. Několikrát ročně po 
celé následující volební období vám tak budeme přinášet jiný pohled na řízení našeho města. Před 
problémy nebudeme zavírat oči, ale budeme se s vámi o nich snažit diskutovat a předkládat návrhy 
jejich řešení. Prostor v Otevřených novinách chceme postupně nabízet všem, kteří chtějí zveřejnit 

své názory na dění ve městě a nechtějí nebo tak dokonce nemůžou činit prostřednictvím městského zpravodaje. 

Od podzimních komunálních voleb uběhlo několik měsíců. Nové vedení představilo programové prohlášení, konalo se ustavující 
zastupitelstvo, byl schválen rozpočet města na rok 2023, město zřídilo a také personálně obsadilo svoje poradní a iniciativní 
orgány. U toho všeho Otevřený Tišnov byl a hájil zájmy nejen svých voličů, ale všech občanů města. O těchto i jiných věcech se 
dočtete na následujících stránkách. Nezapomněli jsme také na zajímavá pojednání o životě v našem městě, na další díl 
oblíbeného komiksu nebo sudoku pro vyplnění volného času. 

Co nejméně zimních plískanic a dostatek pohody Vám přeje  

Mgr. Jan Schneider, zastupitel za Otevřený Tišnov 

 

Sledujte naši aktivitu na sociálních sítích
Upozornili jsme na neuklizené staveniště na hřbitově v době 
vánočních svátků. Takové prostředí skutečně nepovažujeme 
za důstojné, zvlášť v době, kterou mnoho občanů využívá 
k návštěvě hřbitova a vzpomínce na své blízké. Po našem 
podnětu město kontaktovalo stavební firmu, která úklid 
provedla. 

Zveřejnili jsme také informaci o nedomyšlené novince ve 
svozu vánočních stromků, kdy město původně požadovalo, 
aby občané stromky odnášeli na sběrný dvůr. V příspěvku na 
našem facebookovém profilu a také v otevřeném dopisu, který 

jsme zaslali vedení města a pracovníkům úřadu, jsme navrhli 
návrat k dřívějšímu systému, kdy lidé mohli stromek vyhodit 
na stanoviště rozmístěná po městě. K našemu příspěvku se 
souhlasně přidalo mnoho Tišnováků a město poté zveřejnilo 
informaci, že stromky bude možné likvidovat stejně jako 
v minulosti. 
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Informovali jsme občany o záměru rozsáhlé bytové výstavby 
za penzionem na sídlišti Pod Květnicí. Upozornili jsme na to, 
že vedení města informační povinnost v tomto případě 
zanedbalo. Věříme, že nedopatřením a nikoliv záměrně. 
K nápravě ale zatím bohužel nedošlo. Do diskuse pod 
příspěvkem se zapojil místostarosta Sebera, který nás 
ubezpečil, že v minulosti k této záležitosti dostali občané 
informací dostatek. Je tomu skutečně tak? My ten pocit 
nesdílíme. 

Budeme se snažit o projektu zjistit maximum informací, 
včetně případných negativních dopadů na život ve městě. 
Občany budeme dostupnými kanály informovat, na vedení 
města vytvoříme tvrdý, ale férový tlak, aby došlo 
k uspokojivému řešení situace ve prospěch občanů. O nám 
známých podrobnostech projektu píšeme v tomto čísle novin. 

 

Tyto naše příspěvky oslovují velké množství občanů města, 
kteří jsou na sociálních sítích aktivní. Jejich prostřednictvím 
budeme i nadále informovat naše spoluobčany o věcech, 
které považujeme za důležité. A budeme o těchto 
problémech také diskutovat. Demokratickou diskusi totiž 
považujeme za základ dobré správy věcí veřejných.  

 

 

První zastupitelstvo a první prosazený návrh 

Ve středu 19. 10. 2022 se ve velkém sále Městského kulturního 
střediska Tišnov konalo ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Tišnova. Oba naši zvolení zastupitelé, Vladimíra 
Knoflíčková a Jan Schneider byli samozřejmě přítomni. Po 
složení předepsaného slibu proběhla volba nového vedení 
města. Zastupitelé Otevřeného Tišnova volbu zástupců koalice 
MOST a SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09) do rady města 
nepodpořili. Otevřený Tišnov od počátku zastává názor, že je 
třeba změnit dosavadní přístup k řízení města a vytvořit 
z Tišnova město otevřené, transparentní a komunikující, 
město, které je oporou a inspirací pro okolní obce a skutečným 
lídrem regionu Tišnovska. Rada města ve složení, v jakém byla 
koaličními stranami navržena, nám však jistotu takového 
pozitivního posunu nedává. 

Po volbě starosty města, tří místostarostů a jedné radní, 
následovalo schválení rozdělení kompetencí mezi jednotlivé 
členy městské rady. Vzhledem k tomu, že seznam svěřených 
oblastí byl poměrně rozsáhlý, a zvláště u neuvolněných členů 
rady a také nováčků v městské radě, obsahoval oblasti 
vyžadující vysoké nároky na znalost problematiky 
a manažerské kompetence, požádali jsme jednotlivé členy 
rady o stručné okomentování aktuálních problémů 
v jednotlivých, jim nově svěřovaných, oblastech. Zastupitelé 
Otevřeného Tišnova vyzvali nově zvolené členy městské rady, 
aby představili zastupitelům a přítomné veřejnosti alespoň 
základní vize v rozvoji svěřených oblastí. Ústy starosty města 
Jiřího Dospíšila nám bylo odpovězeno, že tento způsob 

představování jednotlivých radní není obvyklý, a tudíž k němu 
nedojde. Oblasti vyžadující značnou míru kompetencí, 
tj. školství, kultura, sociální věci, hospodaření, strategické 
plánování, doprava, majetek, bezpečnost, zdravotnictví, životní 
prostředí, energetika a další, tak budou nyní spravovány 
volenými zástupci, o jejichž znalostech nebo alespoň 
představách vůbec nic nevíme. 

 

Foto: Daniela Pochopová 

Zastupitelstvo dále rozhodovalo o uvolnění jednotlivých členů 
rady pro výkon funkce, tedy o tom, který z členů rady bude pro 
město pracovat tzv. na plný úvazek a kdo při svém civilním 
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zaměstnání. Zastupitelé Otevřeného Tišnova navrhli, aby 
z důvodů značné šíře svěřených kompetencí, byli všichni 
členové městské rady pro výkon své funkce uvolněni. V ročním 
rozpočtu města by potřebné navýšení finančních prostředků 
na jejich platy bylo spíše symbolické, zvážíme-li přínos 
plnohodnotně využitého pracovního nasazení pěti členů rady 
v práci pro město. Před členy zastupitelstva i před občany 
města by tak členové městské rady pravidelně předstupovali 
s jasnou odpovědností za svěřené oblasti a zodpovídali by se 
opravdu v plné míře za plnění úkolů jim svěřených. Fakt, že dva 
ze tří místostarostů vykonávají svoji funkci v čele města při 
svém civilním zaměstnání, může být v budoucnu třeba 
i snadnou výmluvou, proč se některá z oblastí nerozvíjí tak, jak 
by měla. Tento náš návrh bohužel dostatečný počet hlasů 
zastupitelů nezískal. 

Zastupitelstvo také schvalovalo zástupce města do Svazku 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko a Dobrovolného svazku obcí 
Tišnovsko. V minulosti bylo nepsaným pravidlem, že zástupce 
Tišnova stál v čele těchto svazků. Bohužel v posledních osmi 

letech se město této klíčové pozice v obou organizacích zcela 
neuváženě vzdalo. Především v případě Svazku vodovodů 
a kanalizací Tišnovsko je z našeho pohledu post předsedy 
zásadní, neboť tato organizace má aktuálně v plánu jen na 
území Tišnova investice do vodohospodářské infrastruktury za 
cca 160 milionů korun. Tišnov je také nejvýznamnější členskou 
obcí, co do finanční hodnoty a rozsahu vloženého majetku. 
Jako logický požadavek se tak jeví ucházet se opět o pozici 
v čele této organizace. Zastupitel Jan Schneider tedy navrhl 
usnesení, kterým tišnovské zastupitelstvo vyzvalo svazkové 
orgány, aby zástupce města Tišnova byl zvolen předsedou. 
Tento návrh se nám podařilo prosadit, podpořilo ho třináct 
z patnácti zastupitelů. První „hlasovací úspěch“ Otevřeného 
Tišnova tak na sebe nenechal dlouho čekat. 

Edit: Na jednání valné hromady vodárenského svazku byl 
předsedou zvolen starosta obce Čebín Tomáš Kříž. Hnutí   
MOST tak neobhájilo výhodné postavení našeho města 
v čele svazku, o které se zasloužili jeho předchůdci ve 
vedení města.

Zeptali jsme se našich zastupitelů 
Jak hodnotíte programové prohlášení městské 
rady z pohledu opozičního zastupitele? 

Zveřejněné programové prohlášení je z našeho pohledu jen 
jakousi velmi kvapně připravenou kompilací volebních 
programů koaličních uskupení bez hlubšího promyšlení 
konkrétních řešení. Rozhodně se tak nejedná o dokument, 
který by měl určovat hlavní činnosti koalice a priority města na 
celé volební období, a to ideálně s vysokou mírou 
pravděpodobnosti jejich naplnění. Například oblast C – „Život 
v Tišnově“ by bezesporu zasloužila rozdělit nejméně na pět 
samostatných oblastí (školství, kultura, sport a volný čas, 
sociální věci a zdravotnictví, podnikání) a popisu jejich rozvoje 
se podrobně věnovat. V programovém prohlášení spatřujeme 
ve velké míře prvky alibismu, nekonkrétnosti, či dokonce určité 
přízemnosti nebo nedostatku odvahy činit zásadní kroky pro 
skutečný rozvoj města. Ostatně i neochota jednotlivých členů 
rady přednést na ustavujícím zastupitelstvu alespoň základní 
rozvojovou vizi v jim svěřených oblastech, nám nedává záruku 
kompetentnosti stávající rady města. Zajímavá je ovšem také 
garance jednotlivých programových cílů ze strany radních, kdy 
například starosta Dospíšil odpovídá za celé čtyřleté období za 
naplnění pouhých pěti cílů, přičemž se jedná vesměs 
o obecnou politickou proklamaci nebo udržení již v minulosti 
realizovaných projektů. Jediným rozvojovým projektem v jeho 
garanci je tak rekonstrukce železniční stanice Tišnov, kde 
ovšem město nebude investorem a která je navíc už ze strany 
Správy železnic zanesena v plánu investic s termínem realizace 
v letech 2025 až 2027. Semafor plnění programového 
prohlášení se tak v jeho případě na konci volebního období 
jistě zeleně rozsvítí bez výjimky a jen s minimem námahy. O to 
zajímavější je tento počet ve srovnání s patnácti garancemi 
místostarosty Sebery, který je pro výkon své funkce 
neuvolněný. S nadsázkou supermanem městské rady je 
ovšem místostarosta Souček, který je garantem u celkem 
dvaceti programových cílů. Alespoň v jeho případě tedy 
musíme doufat, že dojde k naplnění pověstného pořekadla 
o novém koštěti. 

 

Foto: Daniela Pochopová 

Jaké priority chcete preferovat a prosazovat? 

V programovém prohlášení postrádáme více než jen obecné 
fráze zejména u projektu výstavby nových bytů pro rodiny 
a mladé lidi bez vhodného sociálního zázemí nebo koncepce 
podpory vzniku nových ordinací specializovaných lékařů. Tato 
témata si totiž žádají konkrétní řešení, ostatně například 
bytová koncepce města s výstavbou 46 nových bytů počítá 
nejpozději do roku 2027, tedy realizace by měla být zahájena 
ještě v tomto volebním období. V dokumentu jsme nenašli 
dostatečně rozpracovanou oblast podpory podnikání, a to 
zejména směrem k hledání vhodné lokality pro jeho další 
rozvoj. Snahou města by mělo být vytvořit takové konkrétní 
podmínky podnikatelům, aby svoji činnost rozvíjeli v místě 
a nabízeli pracovní příležitosti pro naše občany. Kurzy pro 
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začínající podnikatele nebo budování inovačního centra či 
podnikatelského inkubátoru je možná aktivita bohulibá, počet 
pracovních míst nám však v Tišnově sotva výrazně zvedne. 
Stávající koalice také nezohledňuje rozvoj města z pohledu 
trvale udržitelného urbanistického rozvoje. Způsob, jakým 
v současné době probíhá výstavba v okrajových částech města, 
jistě nejen my považujeme za zcela nekoncepční. Také otázka 
bezpečnosti je v dokumentu zmíněna jen velmi nekonkrétně 
a povrchně. Zásadně nám ovšem v programovém prohlášení 
chybí, byť jen zmínka o revitalizaci sídlišť. Především pak toho 
pod Květnicí. Největší tišnovské sídliště si totiž zaslouží 

opravené chodníky, upravené zelené plochy, moderní místa 
pro sport, dostatek laviček, odpadkových košů a také dětská 
hřiště s bezpečnými atrakcemi na hraní. Neochota věnovat se 
této lokalitě je ostudou těch, kteří poslední roky řídí naše 
město. Otevřený Tišnov považuje zahájení revitalizace tohoto 
území za jednu ze svých jasných priorit, a proto jsme se 
pokusili na jednání městského zastupitelstva prosadit její první 
část, se kterou dokonce počítal ještě v srpnu 2022 
aktualizovaný investiční výhled, do rozpočtu na rok 2023. 
Bohužel neúspěšně.

 

Nekonkrétnost, alibismus a prázdné fráze programového 
prohlášení 

Semafor vedení možná bude blikat zeleně, ale 
Tišnov bude dál jen parkovat 

Představte si, že byste od vašeho dítěte chtěli, aby si uklidilo ve 
svém pokoji, udělalo úkoly do školy a umylo nádobí po obědě. 
Asi byste neměli velkou radost z odpovědi, že úklid pokoje 
podpoří, o vypracování úkolů bude usilovat a o umytí nádobí 
se pokusí. Podobně neradostnou a nekonkrétní vyhlídku na 
rozvoj Tišnova v následujících čtyřech letech dává i velká část 
programového prohlášení koalice MOST a SPOLU (ODS, KDU-
ČSL, TOP 09). 

 

Koalice chce například „podpořit“ odkanalizování místních 
částí (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov) – to může znamenat, že 
odkanalizování zaplatí z rozpočtu a skutečně udělá, nebo že 

podá žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 
anebo také to, že radní přijedou třeba do Jamného, místním 
sdělí, že jim moc fandí a pojedou zpátky. I když si ve všech 
těchto případech může koalice MOSTU a SPOLU (ODS, KDU-
ČSL, TOP 09) spokojeně odškrtnout splnění úkolu 
(odkanalizování přece „podpořili“), všichni asi cítíme, že 
výsledek stejný nebude.  

Podobně je to i s dalšími použitými pojmy. Budeme usilovat. 
Pokusíme se. Chceme. Zní to možná hezky, ale to, že se někdo 
o něco „pokusí“, může také znamenat, že „pokus“ byl proveden 
jedním telefonátem a vzápětí ukončen, protože „volaný 
účastník“ právě telefonoval s někým jiným. 

Zatímco dítě, které se o umytí nádobí „chce pokusit“, může být 
možná roztomilé, kličkující placené vedení města místo 
úsměvu vyvolává spíš rozpaky. Pokud chce koalice například 
snížit poplatky v případě psů se zkouškou základní 
ovladatelnosti, měla by to slíbit a poplatky jednoduše snížit. Ne 
slíbit, že o to „bude usilovat“. Co konkrétního si představit pod 
programovým heslem „Chceme čistý a bezpečný Tišnov“, je 
také těžké odhadnout. Věříme, že asi nikdo z nás si nepřeje 
Tišnov špinavý a nebezpečný. Co konkrétně pro to však vedení 
města udělá, se bohužel nedozvíme. 

V moderním projektovém řízení se pro návrh cílů používá 
jednoduchá metoda se zkratkou SMART (chytrý). Ta 
doporučuje, aby každý cíl byl S-pecific (konkrétní), M-easurable 
(měřitelný), R-ealistic (realistický) a T-ime bound (ohraničený v 
čase). Potom lze docela snadno posoudit, jaký cíl byl opravdu 
naplněn, nebo alespoň kam se daný úkol posunul. 
V programovém prohlášení MOSTU a SPOLU (ODS, KDU-ČSL, 
TOP 09) bychom tato kritéria mohli úspěšně aplikovat jen na 
málokterý bod.  

Vyzýváme proto vedení města, aby své programové 
prohlášení dopracovalo a konkretizovalo tak, aby bylo na 
konci volebního období jasně patrné, který cíl se podle 
stanovených kritérií podařilo splnit a kde šlo pouze 
o alibistickou frázi sloužící k rozblikávání semaforu ve slepé 
uličce. Ono totiž nestačí se Tišnovem pouze bavit, pro 
Tišnov je potřeba také něco opravdového udělat. Jako 
opoziční zastupitelé za Otevřený Tišnov každou změnu 
kurzu správným směrem rádi podpoříme. 
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Město neinformuje své občany 
Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejnil na začátku ledna 
záměr projektu výstavby obytného souboru patnácti 
bytových domů se 340 byty na sídlišti Pod Květnicí 
v lokalitě Za Penzionem. První etapa výstavby by měla začít 
už v letošním roce a do roku 2028 by se mělo v této části města 
vystavět bydlení pro asi tisícovku nových obyvatel (zdroj ČTK). 
Realizace tohoto projektu tak může mít výrazný dopad na život 
v našem městě, a to hned v mnoha aspektech. V tuto chvíli 
běží třicetidenní lhůta, ve které se mohou veřejnost, dotčené 
orgány a dotčené územní samosprávné celky vyjádřit 
k možným dopadům tohoto projektu na životní prostředí. 
Posledním dnem k zaslání připomínek je 3. únor 2023. 

Přesto, že se jedná o takto zásadní projekt, město zveřejnilo 
tento záměr pouze ze zákonné povinnosti na úřední desce. 
Jiným způsobem občany neinformovalo, což považujeme za 
fatální selhání jeho vedení. A to především v kontrastu tím, 
jaké nepříliš důležité informace město často prostřednictvím 
svých informačních kanálů (Facebook, web, mobilní rozhlas 
apod.) zveřejňuje. Tentokrát informace vedení města svým 
občanům aktivně neposkytlo. Opomenutí? Záměr? Každý si 
jistě udělá obrázek sám. Odkazovat se na dokumenty a jednání 
z roku 2016, jak argumentoval místostarosta Sebera v diskusi 
pod naším příspěvkem na sociálních sítích, v žádném případě 
nepovažujeme za dostačující. Město by mělo shromáždit 
veškeré dokumenty, které se tohoto projektu, celkového 

urbanistického řešení dotčeného území a plánované 
etapizace výstavby týkají, a zveřejnit je v přehledné podobě 
na jednom místě (například na portálu Proměny Tišnova) 

Otevřený Tišnov má k tomuto projektu množství konkrétních 
výhrad. Podrobně vás s nimi seznamujeme v následujícím 
článku Otevřených novin. 

 

Foto: Územní studie v lokalitě Za Penzionem v Tišnově 

 

 
 

Vyjádření k projektu výstavby bytových domů na sídlišti 
Pod Květnicí 

Otevřený Tišnov považuje projekt bytové výstavby v lokalitě Za 
Penzionem za problematický.  Krajně nešťastný je zejména 
fakt, že většina občanů města se podrobnější informace 
o developerském plánu soukromého investora dozvídá až 
z komerčních médií, a nikoliv z místních informačních 
zdrojů (TN, webových stránek města, Facebooku apod.). 
Argument, že město v roce 2020 prezentovalo prostřednictvím 
platformy CityChat dokument územní studie v lokalitě 
opravdu neobstojí. Takto rozsáhlý projekt vyžaduje ze strany 
samosprávy intenzivní a dlouhodobou informační kampaň. Při 
dohledání původního záznamu jsme navíc narazili na odkazy, 
které směřují na už neexistující příspěvky na webu města. Celý 
projekt prodělává postupný vývoj a nyní vstupuje do 
důležité fáze posuzování možného vlivu na životní 
prostředí. A právě v této chvíli mají možnost občané, ale 
samozřejmě také město samotné, upozornit na 
skutečnosti, které mohou negativně ovlivnit dotčenou 
lokalitu. To, že město tuto informaci zveřejnilo čistě formálně 
na úřední desce, kterou pochopitelně občané města 
pravidelně nesledují, neznamená dle našeho názoru nic jiného 
než snahu tuto část řízení před veřejností utajit. 

Otevřený Tišnov chce občanům města umožnit přístup 
k maximálnímu množství dokumentů a informací. Mimo jiné 
tak ve spolupráci s dalšími opozičními stranami připravujeme 

pro všechny občany veřejné setkání, na kterém budeme 
společně o tomto projektu diskutovat. Seznámíme vás 
s našimi připomínkami, vyslechneme si ty vaše a společně 
dohodneme další postup. O přesném termínu a místu konání 
vás budeme informovat na sociálních sítích. 

V tuto chvíli se s celým projektem podrobně seznamujeme 
a připomínky k jednotlivý bodům budeme dále rozpracovávat. 
Současně jsme také hovořili s investorem výstavby a dohodli 
se na termínu společné schůzky, kde problematické záležitosti 
rovněž projednáme. A v čem konkrétně spočívají naše aktuální 
výhrady k výstavbě? 

• Výstavba může narušit klidovou zónu a přírodní ráz krajiny. 
• Výstavba na hranici přírodní památky Květince může ovlivnit 

místní ekosystém. 
• Zastavěním další zelené plochy zbytečně prohloubíme 

dlouhodobý problém zadržování vody v krajině. 
Upřednostňujme raději vznik nových bytů na už zastavěných 
a nyní vhodně nevyužitých plochách. 

• Parkovací místa mají být řešena převážně podzemními 
garážemi, jejichž realizace však může být komplikována 
nevhodným půdním podložím. Projekt také nijak 
nereflektuje očekáváný nárůst e-mobility v budoucnosti. 

Celý záměr je ke stažení zde: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1697?lang=cs 
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• Jílovité podloží bude limitovat také budování opatření na 
vsakování a retenci srážkových vod, se kterými studie počítá. 

• Předpokládáme výrazné zvýšení automobilové dopravy ve 
městě (velmi střízlivý odhad 500 nových automobilů). Už 
nyní v ranních a pozdně odpoledních hodinách jsou místní 
komunikace velmi přetížené. 

• Na sídlišti Pod Květnicí jsou takřka všechny pozemní 
komunikace v kritickém stavu. Plánovanou výstavbou 
dalších bytových jednotek se jejich stav ještě zhorší. 

• V severní části Tišnova zcela chybí občanská vybavenost. 
• Kapacity školských zařízení a zdravotnických služeb jsou už 

v tuto chvíli nedostatečné.  Jak chce současné vedení města 
zabezpečit jejich dostupnost pro dalších více než 1000 
nových obyvatel? 

• Objekty občanské vybavenosti v předložené studii jsou 
zmíněny pouze obecně, je třeba doplnit jejich přesnou 
specifikaci, umístění, formu výstavby a následného 
provozování.  

• Dle bytové koncepce se město zavazuje k výstavbě 46 
nových obecních bytů a současně ze strategického plánu 

2021–2025 vyplývá, že je cílem v Tišnově stabilizovat počet 
obyvatel na cca 10 000 obyvatel.  Potenciálně nově vzniklé 
sídliště Za Penzionem tudíž není v souladu s plánovaný 
růstem města. 

• Výstavbou v této lokalitě dojde k výraznému narušení 
pohody života seniorů v městském zařízení pro sociální 
služby, užitná i finanční hodnota této nemovitosti se tak sníží. 

• Budování takto rozsáhlého prostředí obytných souborů 
vyžaduje promyšlenou strukturu. Kvalita výstavby je důležitá 
z pohledu urbanistického, ale také sociálního. Způsob, jakým 
byly na území města v minulosti realizované obdobné 
projekty, nám záruku potřebné kvality nedává. 

• Nedostatek podzemní vody, celkový stav vodovodní sítě 
a omezená kapacita vodojemu nebo ČOV jsou problémy, se 
kterými se naše město potýká již několik let. Proto je nutné 
takto rozsáhlé stavební projekty posuzovat také z pohledu 
Investic do intenzifikace vodárenské infrastruktury. Jinak se 
mohou tyto náklady nepříznivě promítnout do už tak značně 
vysoké ceny za vodné a stočné.

Sídliště Pod Květnicí bez oprav i v roce 2023  

Na programu prosincového zastupitelstva bylo také schválení 
rozpočtu města na tok 2023. Ten byl sestaven s celkovými 
příjmy 271,5 milionů a výdaji 362,7 milionů korun. Z pohledu 
celkové bilance tedy připravilo vedení města plán hospodaření 
s plánovanou ztrátou, a to ve výši 96,4 milionů korun. Chybějící 
prostředky ve výši bezmála 100 milionů korun tak bude třeba 
dočerpat z finančních rezerv. Schválený rozpočet obsahuje 
několik projektů, které jsou z pohledu Otevřeného Tišnova 
nedostatečně připravené, jako například fotovoltaická 
elektrárna ZŠ Smíškova nebo tepelné čerpadlo v Inspiru. 
Jakkoliv považujeme tyto energetické projekty za 
chvályhodné, doporučili jsme je z návrhu rozpočtu vyřadit a 
vrátit prostřednictvím rozpočtového opatřením v době, kdy 
budeme znát výsledky studie umístění fotovoltaických panelů 
na budovách města a budeme mít vysoutěženou cenu za 
realizaci konkrétních doporučených projektů. Už v tuto chvíli 
totiž víme, že velmi pravděpodobně budou první fotovoltaické 
panely umístěny na budově ZŠ nám. 28. října nebo budově 
domu s pečovatelskou službou na ulici Králova. Proč je tedy ve 
schváleném rozpočtu jiný objekt, těžko říct. Jako 
problematické spatřujeme také částky na opravy radnice. 
Vždy rádi podpoříme investice do interiéru a exteriéru této 
krásné budovy. Dělejme ale tyto opravy systémově, v jasně 
definovaných a navazujících etapách, v předem určeném 
rozsahu, a to stavebním i cenovém. Takto dostala radniční 
koalice k dispozici 1,95 milionu korun, které může, s určitou 
mírou nadsázky, utratit například za nový nábytek do svých 
kanceláří. 

Co však postrádáme v rozpočtu na rok 2013 opravdu kriticky, 
jsou investice do oprav sídliště Pod Květnicí. Projekt 
revitalizace sídliště Pod Květnicí byl zpracován už v roce 2017, 
následován v roce 2020 projektem regenerace veřejného 
prostranství. Vedení města oddalování zahájení této investiční 
akce často obhajuje tím, že čeká na vhodný dotační titul. 
Přitom ve veřejně přístupných seznamech žadatelů ve 
Státním fondu podpory investic (program určený na podporu 
výstavby komunikací, chodníků, cyklistických stezek, 
parkovacích státní, opravu veřejného osvětlení, zřizování 
dětských hřišť a odpočinkových ploch, výsadbu zeleně, 

doplnění mobiliáře, ochranu mikroklimatu a zpomalení 
odtoku přívalových vod apod.) ani jednu žádost města od roku 
2018 do roku 2022 nenajdeme. Díky tomuto programu bylo 
možné až do října loňského roku čerpat nižší jednotky milionů 
korun, a to i opakovaně v rámci etapizace projetu. 

 

Zajímavý je také pohled na investiční výhled města 2021–2023. 
V něm se počítalo se zahájením 1. a 2. etapy (Květnická + 
Dřínová) už v roce 2022, a to s celkovými výdaji 4 miliony korun. 
Následovat pak měla v roce 2023 větší část realizace za 11,5 
milionů korun. Tento dokument byl následně aktualizován 
s výhledem do roku 2024. Ještě v polovině září loňského roku 
předkládala městská rada zastupitelům plán na realizaci 
stavebně povolené části 1. etapy (ul. Květnická) v hodnotě 
5 milionů korun pro rok 2023 s následným pokračováním 
v roce 2024 (18 milionů korun) a projektovou přípravou etapy 
druhé. Přitom přesně tři měsíce poté se rada ve víceméně 
stejném politickém obsazení k tomuto projektu nehlásila. 

Zastupitelé za Otevřený Tišnov přesto předložili k hlasování 
pozměňovací návrh a pokusili se do rozpočtu na rok 2023 
prostředky na zahájení oprav sídliště, přesně podle 
platného investičního výhledu, vrátit. Bohužel tento jejich 
návrh nebyl zastupitelstvem schválen.
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Cenzura v Tišnovských novinách?
Členové zastupitelstva byli 15. prosince 2022 prostřednictvím 
emailu požádáni redakcí Tišnovských novin o vyjádření 
k programovému prohlášení rady a sdělení priorit, které chtějí 
prosazovat. Obdržená stanoviska měla být následně 
zpracována do jednoho společného redakčního textu 
a zveřejněna jako hlavní článek v prvním čísle Tišnovských 
novin roku 2023. Zastupitelé Otevřeného Tišnova toto 
vyjádření ochotně a v požadované lhůtě poskytli. Výsledkem 
byl redaktorem TN nezávisle zpracovaný text s názvem Priority 
města Tišnova – čtyřletý výhled očima radních a zastupitelů. 
Ten, na celkem devíti stranách, popisoval zrod tišnovské 
koalice, tvorbu programového prohlášení včetně připomínek 
koaličních a opozičních zastupitelů k jeho obsahu. V textu 
převažovaly priority investičního charakteru formulované 
koaličními zastupiteli s několika drobnými komentáři opozice. 
Z našeho pohledu se jednalo o redakční článek, který svým 
obsahem naplňoval představy toho, jak by měla vypadat 
vyváženost mediálních výstupů města ve zpravodaji 
financovaném z veřejných prostředků. Tento zpracovaný text 
obdrželi členové zastupitelstva dne 13. ledna 2023 k provedení 
případné korektury vlastních komentářů. Přesto, že svoje 
vyjádření poskytovali písemně a riziko vytržení z kontextu 
nebo jeho zkreslení tak bylo zcela zanedbatelné, dala redakce 
Tišnovských novin tuto možnost všem respondentům. Na 
jednání redakční rady v pondělí 16. ledna byla připravena sazba 
novin s tímto ústředním tématem, na druhé schůzce ve středu 
18. ledna ale došlo k zásadní změně. Členové redakční rady byli 
editorem Tišnovských novin informováni, že ze strany vedení 
města došlo k vyřazení tohoto textu a rovněž celého tématu 
lednového vydání. Tuto skutečnost následně editor 
Tišnovských novin oznámil 19. ledna emailem členům 
zastupitelstva. V něm informoval o tom, že z připravovaného 
čísla Tišnovských novin 01-02/2023 byl vypuštěn hlavní 
redakční text. Stalo se tak prý prostřednictvím pokynu starosty 
města na základě nesouhlasu členů městské rady se 
zveřejněním textu s výhradami k jeho stylistice i obsahu. Tato 
skutečnost tak prý nevznikla redakčním pochybením, ale 
rozhodnutím nadřízených orgánů. 

Zásah vedení města do tvorby nezávislého městského 
zpravodaje, jehož výroba je hrazena z veřejných prostředků, je 

jednoznačným porušením Statutu Tišnovských novin. Ten 
totiž pravomoc rozhodnout o neotištění jakéhokoliv textu 
starostovi nebo členům městské rady nedává, naopak 
výslovně zmiňuje, že při přípravě Tišnovských novin musí 
redakce postupovat zcela samostatně a nepodléhat pokynům 
a objednávkám veřejných představitelů. Tento postup je také 
v rozporu s obecnými zásadami tvorby dobrého radničního 
periodika a také příslušných ustanovení tiskového zákona.  

Je třeba si uvědomit, že vydávání zpravodaje z veřejných 
prostředků není jen jednostranný vztah předávání lichotivých 
či nepolemických informací občanům. Vynakládané veřejné 
prostředky totiž opravňují občany i členy zastupitelstva, 
především ty opoziční, aby požadovali od tohoto média také 
určitou zpětnou vazbu k řízení města vládnoucí koalicí. Tedy 
mít možnost dozvídat se odpovědi také na otázky, které by si 
sami členové vedení města nikdy nepoložili, a s tím související 
přiměřenou možnost jim tyto dotazy aktivně klást a následně 
předkládat občanům města alternativní názory a komentáře. 
Tišnovské noviny však velmi často poskytují informace jen 
z hlediska jedné skupiny obyvatel, reprezentované aktuálním 
vedením. Jde tak zcela určitě o zneužití postavení, a bohužel 
i veřejných prostředků, které jsou na výrobu a distribuci tohoto 
městského zpravodaje vynakládány. 

Způsob, jakým došlo k ovlivnění obsahu lednového čísla 
Tišnovských novin ze strany vedení města, však přesahuje 
i výše uvedené přístupy, bohužel často praktikované také 
v jiných městech. Zastupitelé Otevřeného Tišnova tak budou 
požadovat zařazení mimořádného bodu na nejbližší jednání 
městského zastupitelstva a budou trvat na přijetí 
odpovědnosti za tohoto pochybení. Současně pak 
zastupitelstvu navrhnou, aby si vyhradilo působnost dohledu 
nad vydáváním Tišnovských novin a provozováním dalších 
sdělovacích prostředků, jako jsou například webové stránky 
nebo Facebook města. Stávající redakční radu navrhnou 
transformovat na výbor zastupitelstva. Působnost v této 
oblasti výkonu samosprávy by totiž neměla být jen v rukou 
těch, o nichž se mají poskytovat objektivní informace. Ostatně 
události posledních dnů nás v tomto přesvědčení jen utvrzují.

Zástupci Otevřeného Tišnova v orgánech města 
Skutečnost, že naše hnutí skončilo po komunálních volbách 
v opozici, neznamená, že jsme rezignovali na program, se 
kterým jsme do voleb vstupovali. Kromě dvou zvolených 
zastupitelů Vladimíry Knoflíčkové a Jana Schneidera se nám 
podařilo se stranami radniční koalice dojednat vstup našich 
zástupců do poradních a iniciativních orgánů města – komisí 
rady. Vybrali jsme osoby s dostatečnou odbornou kvalifikací, 
byť v některých případech jsme museli odbornost navržených 
zástupců obhajovat. Chceme tedy věřit, že stejně přísným 
výběrem prošli také nominanti koaličních stran. 

Do Komise bytové byl za naše hnutí zvolen Jan Gruber. Honza 
vystudoval energetiku na Fakultě strojního inženýrství VUT 
a do Tišnova se přestěhoval z nedalekých Dolních Louček. 
Pracoval jako projektant převodových ústrojí do vlaků a poté 
jako projektový manažer. Osm let se věnuje balonovému 
létání, které se nakonec stalo také jeho hlavním zaměstnáním. 

V Komisi majetkové bude naše priority prosazovat Martin 
Baláš. Martin vystudoval strojní průmyslovku a celý profesní 

život se věnuje vedení projektů výstavby, převážně v oblasti 
energetiky nebo úpravy vod. 

V roce 790 let od první písemné zmínky o našem městě bude 
program oslav výročí tvořit především Komise kultury 
a cestovního ruchu. Otevřený Tišnov tam nominoval 
Veroniku Jičínskou. Veronika vystudovala management 
kultury na ZČU v Plzni a poté teorii a dějiny výtvarných umění 
na UP v Olomouci. Pracovala jako produkční v Moravské galerii 
v Brně, byla kurátorkou Jamborovy galerie a v současné době 
je v Domě umění města Brna odpovědná za projekt Brněnský 
architektonický manuál. 

Velmi důležitá je také Komise pro komunikaci a média. Ta 
dohlíží na obsah Tišnovských novin. Náš zástupce bude muset 
velice bedlivě sledovat, zda není tento městský zpravodaj 
politickou reprezentací zneužíván. Tento nelehký úkol připadl 
na Martinu Kulašovou. Martina vystudovala učitelství pro 
mateřské školy na UP v Olomouci a arteterapii a tanečně-
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pohybovou terapii na Akademii Alternativa v Olomouci. 
Aktuálně je ředitelkou dětské skupiny Lokomoce. 

Služebně nejzkušenější členkou komise je Ludmila Babáková. 
Ta je už několikáté volební nepostradatelnou součástí Komise 
pro občanské záležitosti. Lída je absolventkou Pedagogické 
fakulty UJEP v Brně. Pracovala jako učitelka 1. stupně na ZŠ 
Riegrova, poté na ZŠ nám. 28. října. Od roku 2013 je v důchodu. 
Několik let také vedla oddíl nejmladšího žactva při TJ Sokol 
Tišnov. 

Nejenom na stav ovzduší bude v Komisi životního prostředí 
dohlížet Jan Pestr. Honza je absolventem Ekonomicko-
správní fakulty MU, kde vystudoval regionální rozvoj a správu. 
Působí v mezinárodní poradenské společnosti v oblasti auditu 
a daní. Jeho celoživotním koníčkem je amatérská 
meteorologie a klimatologie. 

Zcela novou komisí rady je Komise moderních technologií. 
V ní nás bude zastupovat Lukáš Straka. Lukáš pracuje jako 
jednatel společnosti E-POHONY Šikula s.r.o., která se zbývá 
obchodem s elektropohony a akumulátory, navrhováním 
a výrobou Li-ion akumulátorů a zakázkovou přestavbou kol 
a tříkolek na elektrokola. 

Hledat recept na zajištění dostatečného počtu nejen dětských 
lékařů bude v Komisi pro zdravotní péči naše podporovatelka 
Pavla Schneiderová. Pavla je zubní lékařka, zaměřuje se na 
konzervační a estetickou stomatologii. Pracuje v privátním 
stomatologickém centru ASAP Dental v Tišnově. 

Do Komise pro komunitní plánování sociálních služeb jsme 
nominovali Alenu Svobodovou Kovaříkovou. Alena 
vystudovala biochemii a získala doktorát z molekulární 
a buněčné biologie a genetiky na Přírodovědecké fakultě MU. 
Pracuje 
v Biofyzikálním ústavu Akademie věd, t.č. na mateřské 
dovolené. 

Dalším novým poradním orgánem je Komise pro volný čas 
a spolkový život. Své bohaté zkušenosti v ní bude sdílet 
Michaela Zhánělová. Míša vystudovala učitelství pro střední 
školy na Filozofické fakultě MU, tělesnou výchovu a sport na 
Fakultě sportovních studií MU a tamtéž získala doktorát 
z kinantropologie. Pracuje jako lektorka dětských kroužků 
Lokomoce, t.č. na mateřské dovolené. 

A co se nepodařilo? 

V případě Komise sportovní bohužel narazila naše nominace 
Vlaďky Knoflíčkové na neochotu akceptovat tento personální 
návrh zejména ze strany místostarosty Sebery. Vedení města 
tak asi „ocenilo“ její neodbytnou povahu, se kterou neúnavně 
upozorňovala na nesrovnalosti v práci komise v předchozím 
volebním období. Její nominace měla velkou oporu ve 
zkušenostech a odborné kvalifikaci, po zvážení všech okolností 
jsme v návrhu provedli změnu a v této komisi nás tak bude 
zastupovat její kolega ze zastupitelstva Jan Schneider. Ten si 
ze svého letitého působení v oblasti sportu, včetně práce ve 
vedení Českého svazu házené, Olympijském výboru nebo 
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy přináší také 
obrovské množství zkušeností, které bude v práci pro město 
uplatňovat.  

Oproti předchozímu období nebyla bohužel zřízena Komise 
pro dopravu a bezpečnost. Oblast dopravy a bezpečnosti 
spadá do kompetencí radního Součka, který je v této 

komunální funkci nováčkem, bez praktických zkušeností 
i odborných znalostí v těchto svěřených oblastech. Jakkoliv 
nechceme zpochybňovat to, že se postupem času s danými 
oblastmi seznámí, existenci poradních orgánů vnímáme v tuto 
chvíli jako nezbytnou. V oblasti dopravy čeká město náročná 
rekonstrukce hlavního náměstí, je třeba řešit nedostatek 
parkovacích míst nebo nevhodné řešení parkování v mnoha 
lokalitách města, v programovém prohlášení se koalice rovněž 
zavázala pokračovat ve snahách o regulaci nákladní dopravy 
v centru, podpoře cyklodopravy, podpoře bezpečné cesty do 
práce a školy, velkou výzvou je také realizace opatření na 
podporu e-mobility apod. Oblast bezpečnosti považujeme za 
důležitou, ostatně koalice v programovém prohlášení slibuje 
Tišnov čistý a bezpečný. Formát, v jakém už v minulosti 
zasedala bezpečnostní komise, řešil pokrytí široké škály témat 
souvisejících s bezpečností ve městě a její existence je tedy 
z našeho pohledu žádoucí. 

Ještě více alarmující je situace na úseku rozvoje města. Oblast 
investic a územního plánování není v tuto chvíli v rámci 
poradních orgánů pokryta vůbec. Komise by se měla 
vyjadřovat k plánu investic a plánu oprav a udržování, 
připomínkovat stavební záměry v rámci investic realizovaných 
městem (včetně průniku oblastí územního plánování, 
urbanismu, architektury a památkové péče), k projektovým 
dokumentacím, studiím a záměrům, posuzovat navrhovaná 
řešení funkčního využití města s ohledem na dlouhodobou 
koncepci výstavby a rozvoje, vyjadřovat se k územnímu 
a strategickému plánování města, navrhovat řešení problémů 
při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území 
města, projednávat podněty od občanů, dohlížet na činnost 
městské architektky apod. V minulosti velmi dobře pracovala 
Komise pro rozvoj města. Protože se však její závěry často 
neshodovaly s oficiálním „vládním“ názorem, byla bez náhrady 
ze strany vedení zrušena. 

Přes naše opakované pokusy se nám také nepodařilo vedení 
města přesvědčit o tom, že není vhodné personálně obsadit 
Komisi školskou pouze zástupci tišnovských školských 
zařízení. Myslíme si, že komunikaci ředitelek a ředitelů škol se 
zástupci samosprávy lze realizovat na platformě pravidelných 
společných porad. Komise vnímáme jako poradní a iniciativní 
orgán rady, přičemž právě zapojení odborně zdatných osob 
mimo systém městského školství považujeme za přínos pro 
řízení, a především rozvoj této oblasti. Do komise jsme proto 
navrhovali Marcelu Kovaříkovou. Marcela vystudovala 
odbornou biochemii na Přírodovědecké fakultě MU, od roku 
1986 až do loňského roku byla zaměstnaná jako učitelka 
chemie a biologie, popřípadě dalších přírodovědných 
předmětů. Nejdéle působila na ZŠ v Lomnici a posledních 11 let 
pak na ZŠ nám. 28. října v Tišnově. Přes 20 let vedla 3. turnus 
letního tábora v Brumově. Díky svým bohatým zkušenostem 
by k práci komise jistě velkým dílem přispěla. Bohužel se nám 
v tomto vedení města přesvědčit nepodařilo. A to i přesto, že 
se v konečném obsazení komise objevil zástupce koaličního 
partnera SPOLU. A to dokonce na pozici předsedy komise. To, 
že na žádné tišnovské škole profesně nepůsobí, v minulosti 
nepůsobil, ani nemá z oblasti školství jakékoliv praktické nebo 
teoretické zkušenosti, však v tomto případě evidentně nevadí. 

Naše zástupce v komisích můžete v případě potřeby 
kdykoliv kontaktovat s dotazy nebo náměty na práci 
v komisi prostřednictvím naší emailové schránky 
chceme@otevrenytisnov.cz. Do předmětu zprávy uveďte 
jméno člena komise, kterému je zpráva určena.
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Z jakého je těsta mlha u našeho města? 
S příchodem podzimu se postupně začínají objevovat mlhy 
a nízká inverzní oblačnost. Proč se tak děje a jak je na tom 
s výskytem těchto jevů konkrétně naše město? Proč je na 
podzim v Tišnově často zataženo a mlhavo a jinde mají 
slunečné počasí? Na tyto otázky se vám pokusím 
v následujícím článku odpovědět pohledem amatérského 
meteorologa a pozorovatele počasí.     

Na sklonku léta ubývají sluneční paprsky, dny se znatelně 
zkracují a rána začínají být nepříjemně chladná. Zubaté 
sluníčko již nedokáže prohřát zemský povrch stejně jako v létě 
a ten se v noci výrazněji ochlazuje. Příjemné babí léto se 
stěhuje do horských oblastí a nížiny postupně zalévají mlhy 
a nízká inverzní oblačnost. Teplotní inverze je stav, kdy teplota 
s nadmořskou výškou stoupá.  

Pro vznik mlh musí panovat vhodné podmínky. Okolní vzduch 
musí být především dostatečně chladný a také vlhký. Obecně 
totiž platí, že čím je vzduch chladnější, tím se do něj vejde 
méně vodní páry a ta přebytečná pak kondenzuje právě ve 
formě drobných kapiček vody. Vodní pára se tak ze svého 
neviditelného plynného skupenství přemění na kapalné 
skupenství do podoby mlhy nebo oblaku. Proto se mlhy v létě 
tak často netvoří, protože teplota vzduchu u zemského 
povrchu ani v noci neklesne na takovou hodnotu, aby se vodní 
pára v něm obsažená mohla vysrážet. Letní mlhy se ale přesto 
mohou objevit, a to zejména po vydatných deštích nebo 
u vodních ploch a řek. Většinou se ale velmi rychle rozpustí 
díky intenzivnějšímu slunečnímu záření. Vhodné 
meteorologické podmínky pro vznik mlh panují tehdy, když se 
nad naším územím nachází tlaková výše. Zatímco v létě je 
tlaková výše spojena se sluncem a tropickými teplotami, 
v zimě ji často doprovází spíše mlhy a zatažená obloha. Za 
jasných klidných a bezvětrných podzimních nocí se pak 
vzduch u zemského povrchu výrazněji ochlazuje a jakmile 
teplota vzduchu klesne na kritickou hodnotu pověstného 
rosného bodu, vytvoří se mlha. 

 

Tišnov má pro vznik přízemních mlh přímo ideální podmínky. 
Město leží v uzavřeném údolí, řeka Svratka spolu s podzimními 
plískanicemi dodává vzduchu potřebnou vlhkost a slabé 
proudění nebo bezvětří zabraňuje vzájemnému promíchávání 
okolních vrstev vzduchu, a tedy i rozpouštění mlh. Přiložené 
fotografie názorně ilustrují typické podzimní ráno v Tišnově. 
Zatímco město leží mnohdy celé dopoledne utopené v mlze, 
tišnovská rozhledna je od rána zalita sluncem. Teplota v údolí 
je v tomto případě o 5 stupňů nižší než na kopci, panuje tedy 
teplotní inverze. Mlha se zde obtížně rozpouští, protože 

chladný vzduch se drží v údolí jakoby pod pokličkou 
a podzimní sluneční paprsky už nemají dostatečnou intenzitu 
na prolomení mlžné bariéry. Často se pak stává, že se mlha 
udržuje právě jenom v Tišnově a jeho okolí. Jakmile se ale 
blížíte k Brnu, mlha z čista jasna zmizí. Je to způsobeno právě 
specifickou konfigurací okolního terénu našeho města, kdy se 
chladný a vlhký vzduch udržuje uzamčený mezi okolními 
kopci jako v nějakém pomyslném bazénu, ze kterého nemůže 
nikudy odtéct. 

    

V předpovědi počasí se rovněž často můžete setkat 
s termínem nízká inverzní oblačnost. V tomto případě ovšem 
nevzniká přízemní mlha, ale vytváří se plošná vrstva oblačnosti 
několik set metrů nad zemským povrchem. Typickým 
projevem je zatažená šedivá obloha po celý den, ze které 
mohou ojediněle vypadávat srážky v podobě slabého 
občasného deště nebo mrholení. Panuje sychravé, typicky 
dušičkové počasí. Na přiloženém družicovém záběru ČHMÚ je 
taková nízká oblačnost zobrazena okrově žlutou barvou. Nízká 
inverzní oblačnost vzniká v zimním období zpravidla tehdy, 
když nad naše území proudí od jihu relativně teplý a vlhký 
vzduch. Je známo, že teplý vzduch je lehčí, proto se udržuje 
pouze ve vyšších vrstvách atmosféry (např. nad 1000 m. n. m.), 
zatímco chladný vzduch zůstává při zemi u prochlazeného 
zemského povrchu. Na rozhraní těchto vzduchových vrstev 
pak dochází ke kondenzaci vodní páry v nich obsažené 
a vzniku nízké inverzní oblačnosti. Tato oblačnost může 
pokrývat území o velké rozloze v závislosti na konkrétních 
meteorologických podmínkách. Často se rovněž stává, že se 
nízká oblačnost v průběhu dne rozpustí, avšak v zimě se může 
v nížinách udržet i po celý den. Výjimku opět tvoří horské 
oblasti, které leží v dostatečné nadmořské výšce nad touto 
oblačností. Na hřebenech našich pohraničních hor tak obvykle 
panuje slunečné počasí, kdy teploty směle atakují dvouciferné 
hodnoty, zatímco v nižších polohách převládá zatažená obloha 
s teplotami slabě nad bodem mrazu.   

V Tišnově je nízká inverzní oblačnost rovněž jevem velmi 
častým. Je to dáno zejména jeho polohou na úpatí 
Českomoravské vrchoviny a jeho orientací vůči jižnímu 
vlhčímu proudění. Pokud na podzim a v zimě od jihu proudí na 
naše území relativně teplejší a vlhčí vzduch ze středomoří, 
právě pohoří Českomoravské vrchoviny pro něj tvoří 
přirozenou překážku. Teplý vzduch je nucen stoupat, ochlazuje 
se do určité výšky a vlhkost v něm obsažená se následně 
vysráží v podobě nízké oblačnosti. Ta se nejčastěji vytváří právě 
v oblasti Brněnska, Jihlavska a Znojemska, kde se začínají 
zvedat kopce přilehlých vrchovin. Patrné je to z přiložené 
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družicové fotografie, kde je žlutou barvou jasně vidět oblast 
výskytu nízké oblačnosti právě na návětrné straně 
Českomoravské vrchoviny.  

 

Pozoruhodné ovšem je, že v západní části Českomoravské 
vrchoviny se nízká oblačnost často rozpouští a v Čechách už 
panuje slunečné počasí s příjemnými teplotami. Je to dáno 
právě tím, že vzduch proudící od jihu se zbavil své vlhkosti na 
návětrné straně v oblasti Brněnska a je tedy výrazně sušší. 
Nízká inverzní oblačnost se za těchto podmínek nemůže 
nadále udržet a při svém postupu dále na západ se rozpouští. 
Západní části našeho území jsou v zimě navíc častěji ovlivněny 
frontálními systémy, které inverzi rozruší. Na východní Moravě 
se nízká oblačnost tak často netvoří, protože vzduch proudící 

od jihu svoji vlhkost obvykle „odevzdá“ na návětrných stranách 
Karpat a Beskyd v oblasti Slovenska. Jižní Morava se tak stává 
vstupní branou pro vlhký vzduch, který pak způsobuje nízkou 
inverzní oblačnost na svazích prvního pohoří, které mu stojí v 
cestě, což je právě Českomoravská vrchovina. Její nejvyšší 
vrcholky bohužel nedosahují takové nadmořské výšky, aby 
inverzní vrstvu prolomily. V letním období se nízká oblačnost 
prakticky netvoří, protože vzduch je v porovnání se zimním 
období výrazně teplejší a vodní pára v něm obsažená při 
daných teplotách nekondenzuje. Nízká inverzní oblačnost 
bývá v zimním období pak často spojena s tvorbou silné 
námrazy, a to zejména na Českomoravské vrchovině, kde je 
obvykle vysráženo nejvíce vzdušné vlhkosti. 

A jak se z meteorologického pohledu zbavit mlh a nízké 
inverzní oblačnosti? Ideální je v tomto případě změna 
proudění, např. příliv suššího kontinentálního vzduchu 
z východu, nebo přechod studené fronty od 
západu/severozápadu, která inverzní charakter počasí naruší. 
Tišnov má však v tomto ohledu opět nevýhodnou polohu, 
protože se nachází v zákrytu Českomoravské vrchoviny 
a převládající západní a severozápadní větry nejsou mnohdy 
schopny rozfoukat hluboká údolí svratecké hornatiny.      

Nízká oblačnost a mlhy nejsou jevem nijak příjemným. 
V zimním období se udržují velmi dlouho, ochuzují nás 
o blahodárné sluneční paprsky, způsobují zhoršenou kvalitu 
ovzduší a vyvolávají trudomyslné nálady. Zvláště v dnešní době 
energetické krize je třeba vnímat inverze jako další faktor 
zhoršení kvality života v našem městě. Inverzí a mlh se v našem 
městě bohužel nezbavíme a musíme s nimi žít. Měli bychom 
tomu ale přizpůsobit naše chování. Cokoliv totiž do ovzduší při 
inverzi v Tišnově vypustíme, to pak společně všichni dýcháme. 

Ing. Jan Petr, člen Komise životního prostředí 
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Stav všech textů k 25. 1. 2023. Dotazy, podněty a připomínky nám posílejte na email: chceme@otevrenytisnov.cz 

Napsal, nakreslil:  OTEVŘENÝTIŠNOV 

 Chcete vědět, co má Otevřený 
Tišnov letos v plánu? 

 Bude toho hodně! 

 Jaký bUDE rok 2023? 
  Pár dobrých 

Skutků :-) 

 V dubnu Vyrazíme opět 
na úklid našeho města 

 Zazpíváme vám 

Potkáme se na sousedských 
grilovačkách… 

 Že pro vás mužeme 
pracovat! 

 Přečteme si společně 
otevřené noviny 

 Budeme za vás bojovat 
v zastupitelstvu a komisích 


