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TAJEMSTVÍ TIŠNOVA - NAUČNÁ STEZKA

•

Naučná stezka vychází z výukového programu pro školy, který jsem zpracovala v roce 2014. V návaznosti
na ni se na podzim uskutečnila společná procházka pro veřejnost s názvem Domy s historií. Slovem nás
tehdy provázela PhDr. Irena Ochrymčuková z Podhoráckého muzea.

•

Rozšířená varianta je určena pro všechny, které zajímá, kolem jakých skvostů a tajemných míst denně
chodíme a vůbec si neuvědomujeme, že mají svůj příběh nebo tajemství. Stezka je postavena na principu
místně zakotveného učení, což znamená, že vycházím z dobře známého prostředí Tišnováků, které nás
obklopuje. Naučná stezka je určena primárně pro starší děti, jejich rodiče, prarodiče i širokou veřejnost.
Každý den chodíme kolem spousty domů a míst, ale víme vůbec, kdy se zde objevila a jaké byly jejich osudy
v průběhu věků?

•

V Tajemství Tišnova se třeba dozvíme, kde býval v Tišnově „Pecírek“, co je zde dnes, kde stávala Tardyho
vila, kostel sv. Mikuláše, kdo byl Šimon Koráb nebo Mikuláš z Věže.

•

Stezka má 33. zastavení – Tajemství. Každé tajemství má ještě svá „pod tajemství“, která jsou s daným
místem spojena. Zastavení mají svoji historickou linku od nejstarší doby, téměř po současnost. Stezku lze
absolvovat buď jako celodenní vycházku, nebo si ji můžeme rozdělit do menších okruhů podle časových
možností.

•

Na stanovištích jsou uvedeny základní informace o daném místě, rozšířené informace s fotografiemi jsou
zakódovány pod QR kódem. Z informací lze zjistit odpovědi na uvedené otázky. Trasu mapy a odpovědní
arch si mohou návštěvníci stáhnout na webových stránkách Inspira střediska volného času v Tišnově.

•

Texty a fotografie u jednotlivých Tajemství mohou sloužit jako podklad pro metodický materiál výuky
historických předmětů. Věřím, že se nám jej podaří knižně vydat a možná třeba bude sloužit jako informační
materiál pro turistické návštěvníky našeho města Tišnov.
Do budoucna uvažujeme o dalších historických stezkách, které se budou věnovat vždy vybranému
tajemství.

•

Pokud získáme blízký vztah k místu, ve kterém žijeme, známe historický vývoj, snadněji se zapojujeme do dění ve městě
a na místě nám více záleží, protože se věci dotýkají přímo nás.
Naučnou stezku Tajemství Tišnova jsem zpracovala dle dostupných zdrojů, historické souvislosti a správnost údajů byly
konzultovány PhDr. Irenou Ochrymčukovou a PhDr. Josefem Zacpalem. Fotografie uvedené v materiálech stezky
pochází ze soukromé sbírky dobových pohlednic, archivu Podhoráckého muzea, spolku Continnum vitae a Tišnov
Fotorevue č. 1 – 10. Fotografie z archivu můžeme najít v knihách Předklášteří, Tišnov na dobových fotografiích, Sursum
Tišnov, 2008, František Wágner fotograf Tišnovska, Spolek Continnum vitae, 2017 a jednotlivých číslech Tišnov
Fotorevue.

Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová, Tišnov, březen 2021
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ROZŠÍŘENÉ INFORMACE NAUČNÉ STEZKY TAJEMSTVÍ TIŠNOVA

TAJEMSTVÍ 1. VYHLÍDKA U KOSTELA SV. VÁCLAVA
DOBA KAMENNÁ
V době dávnověku vládla tišnovské kotlině zalesněná kopcovitá krajina plná zvěře, která se proháněla po Květnici,
Klucanině, Výrovce, Čihadle, Kozí Bradě, Čepičce, Dranči, anebo Dřínové a chodila pít do čtyř vodních toků - Švarcavy
neboli Svratky, Loučky, Besénku a Lubě. Takové místo skýtalo výhodné místo pro lovce a následně pro osídlení krajiny
nejstaršími zemědělci již v mladší době kamenné v 6.tis. př.n.l. Z doby mladšího paleolitu to dokládají archeologické
nálezy štípaných nástrojů z rohovce a křemene ze severní části Hradčan (Horka) a z jižního úpatí Klucaniny nálezy
listových hrotů. Z doby pozdního paleolitu byly v 60. letech 20. století objeveny nové nálezy na jižním úpatí Dřínové
mezi Svratkou a Besénkem. Naleziště však bylo zničeno výstavbou lomu, nicméně byla lokalita prozkoumána a jedna
z kultur pozdního paleolitu dala dle místa nálezu název období - tišnovien.
Rozšiřování zemědělství vyžadovalo dlouhodobě usedlý způsob života a ornou půdu, kterou tehdejší obyvatelé
získávali klučením a žďářením lesa (vypalováním lesním porostů). Název kopce Klucanina tedy vypovídá o tom, že dříve
nebyl vrch zarostlý, ale vyklučený. Sloveso klučit totiž znamená mýtit (staré slovo klč označovalo pařez). Příbuzné
podstatné jméno klučenina označovalo tedy vyklučenou mýtinu (mýtinu zbavenou pařezů).
Na Tišnovsku bylo několik sídlištních lokalit, ale pohřebiště nebylo nalezeno – pravděpodobně bylo zničeno při
výstavbě nebo polních pracích. Ve druhé pol. 6.tis. př.n.l. založili zemědělci přímo v místě dnešního Tišnova dvě
hradiště. První - v prostoru současného nám. Míru a přilehlých ulic. Pozůstatky byly zlikvidovány mladším osídlením,
zejména potom středověkou zástavbou. Druhé sídliště na jihovýchodním okraji Tišnova bylo v poloze Mlýnisko. Z
pozdní doby kamenné (eneolitu) – se objevují hradiska – opevněná sídliště na místech Mlýnisko v Tišnově, u Železného
– Hradisko (znovu osídlení v době bronzové). V roce 2001 se nalezly zbytky třetího sídliště opět na místech nám. Míru
nedaleko prvního z doby nejstarších zemědělců. Na SZ svahu Květnice pod skálou se nalezly ve vchodové suti malé
jeskyně zlomky keramiky, jako pravděpodobně památka na krátkodobý úkryt nebo lovecké stanoviště či kultiště
sloužící k náboženským obřadům tehdejších osadníků.

DOBA BRONZOVÁ 2000-750 PŘ.N.L.
Přinesla rozvoj metalurgie barevných kovů (bronz – slitina mědi a cínu), rozvoj směny a přála dálkovému obchodu,
rozvíjení prvních řemesel, ale i vzniku majetkových rozdílů a hlubšímu společenskému rozvrstvení. Začaly vznikat
rodová bratrstva a kmeny. Tedy v době popelnicových polí, zde již byla i vyšší a privilegovaná společenská vrstva, tzv.
rodová aristokracie - vojenští vojevůdci a velmoži. Na Tišnovsku je tato doba doložena například sídlišti, pohřebišti,
ojedinělými nálezy nebo depoty (tzv. hromadnými nálezy) v oblasti Mlýniska, které byly objeveny v roce 1955 při
stavbě textilní továrny. Také byl nalezen bronzový poklad v trati Poloudíly pod městem při stavbě železnice v roce
1886 a u bývalého dvora Humpolka.
Zajímavost:
Bronzové ozdoby: výrobky z kostí a parohů, mísa a hrnec. Až šest tisíc roků staré nálezy odkryli v červenci 2016
archeologové v Tišnově na Brněnsku. Při namátkové kontrole výstavby silnice v Dlouhé ulici byly nalezeny pozůstatky
sídlišť ze dvou etap pravěku. Z mladší doby kamenné a z období takzvané halštatské kultury…………………….
Zdroj: brnensky.denik.cz
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STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
Doba halštatská přinesla lidem nový materiál železo, další společenské rozvrstvení, větší majek. Na Tišnovsku byly
objeveny pouze dvě lokality s halštatským osídlením, a to na východním okraj Hradčan, severně od Drásova v tratích
Travnické a Hřebla.

MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
První historické národy Keltové a Germáni.
Keltové ze svých původních sídel v Podunají začínají v 5.st.př.n.l. expandovat na jih a východ (na Moravě to byli v ½ 4.
st. př. n. l. kmen Volků -Tektoságů). Keltové měli vyspělou civilizaci i zemědělství. Byli zruční řemeslníci a jejich řemeslná
výroba nebyla překonána do vrcholného středověku (železné radlice, kovářství, hutnictví, hrnčířský kruh, pece, kalhoty,
obchod, oppida).
V Tišnovské kotlině byla objevena přítomnost Keltů teprve nedávno dvěma nálezy. První nález z r. 1992 při
záchranném výzkumu podlah kláštera Porta coeli v Předklášteří – nálezy zlomků hrnců. Druhý nález byl v roce 2000
objeven v komunikaci na Komenského náměstí. Pozůstatky dvou sídlišť byly zcela nebo z velké části pravděpodobně
zničeny pozdější středověkou zástavbou. V rámci mikroregionu se prokázala přítomnost keltského obyvatelstva v 80.
letech 20. stol na katastru Drásova a Malhostovic.
Náporem Germánů na území Moravy se zde usazují kmeny germánských Svébů (Markomané, Kvádové). Do
přidunajských území tedy zasahoval Řím – proto se nazývá období dobou římskou. Dokladem o jejich přítomnosti
v Tišnovském mikroregionu jsou nálezy na třech lokalitách, a to v centru města na Komenského náměstí, na
východním okraj Hradčan a u Drásova.
Z doby stěhování národů (5.-6.st.) nejsou zatím žádné doklady osídlení.

RANÝ STŘEDOVĚK 7. – 9. STOL. N.L.
Novými obyvateli mikroregionu Tišnovska se staly až kmeny Slovanů patrně v 7. stol. n. l. V úrodné a teplé Tišnovské
kotlině vznikla Slovanská osada. V údolí krytém úbočím Květnice na severovýchodě a Kozí Bradou na jihozápadě. Na
jihozápadním svahu Květnice bylo vhodné místo k osídlení i vzhledem k velmi kvalitní půdě (hnědozem a černozem
na spraši). Došlo k vyklučení dubohabrových hájů, doubrav, nivních luhů a olšin, které rostly na neobdělávané půdě.
Tehdejší 1,6 km dlouhé rameno řeky Švarcavy (Svratky) teklo přímo pod kopcem Květnice. Rameno se oddělovalo od
vlastní řeky a sloužilo jako vodní zdroj pro nejstarší osídlení, později bylo svedeno do městského náhonu.
K založení staroslovanské vsi ve střední části svahu Květnice došlo někdy v 8.stol. Založili ji Slovanští osadníci těsně
nad svrateckým ramenem mezi Dolním (Komenským)náměstím zvaným Obilní nebo též „Malé rynek“ a Mlýnskou
ulicí, což je doloženo archeologickými nálezy na parcelách pod domem č.p. 145 (nynější Tesco).
Postupně během celého 9. stol. docházelo k zalidňování, vznikaly další sídliště v trati Mlýnisko -Trnec
(u potoka Lubě). Původní staroslovanskou ves vzniklou na křižovatce důležitých obchodních cest lze považovat za
předchůdce nynějšího města. Rody žijící na Tišnovsku v 7. - 9. století patřily k širší pospolitosti žijící v povodí řeky
Svratky a Jihlavy s centrem Staré Zámky u Líšně. Od 9. stol. patřila tato oblast pod správu moravské dynastie
Mojmírovců.
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10. - 12. STOLETÍ - MÍSTO MORAVSKÝCH KNÍŽAT A MARKRABAT
Rozpadem mojmírovské Moravy, ale došlo na Tišnovsku k dalšímu zalidňování (Železné, Deblín). Zanikla sice osada na
Trnci, ale vznikla nová u Hradčan. Kolem r. 950 se jižní Morava dostala pod vliv českých Přemyslovců, Tišnovsko leželo
na důležitém místě při cestě z východních Čech. V 11. stol. kníže Oldřich připojil v letech 1018 - 1019 celou Moravskou
zemi k Čechám. Jeho syn Břetislav pak zemi stabilizoval. Tišnovsko se změnilo na důležitou hraniční oblast na pomezí
s Olomouckem. Předěl tvořilo rozvodí Svratky a Svitavy. Vznikem hraniční oblasti se výrazně zvýšil i význam cest
vedoucí od Brna do Čech. Vznikla křižovatka a důležitý prostor, který se stal výchozím bodem cest a dalšího sídelního
postupu do okolních vrchovin – Brána Vysočiny.
Ve 2. polovině 12. stol. byla vybudována pravděpodobně na místě zvaném Hrádek tvrz se svatyní - kostelem. Postupně
po celou dobu raného feudalismu se o něco níže od toku řeky Svratky začíná směrem k tvrzi rozrůstat při obchodní
stezce osada. Více o této etapě píše Dr. Hanus: „Nic tedy nestálo v cestě úspěšnému hospodářskému rozvoji
městečka.“

13. STOLETÍ
S rozvojem obchodní cesty do Čech, docházelo na Tišnovsku k dalšímu zalidňování, například
v doubravnickém újezdu získaného roku – 1208 Štěpánem I. z Medlova (praotce pánů z Pernštejna), v roce 1228 -1231
došlo v Doubravníku k založení rodového kláštera augustiniánek. Na deblínsku se usadil brněnský kastelán Ratibor a
jeho potomci. A na Bukově a Lomnici začali budovat své državy Tasovci z moravského rodu erbu orlího křídla. Vznikaly
kostely s farností (svatyně v Čebíně, Deblíně, Újezdu u Černé Hory). Roku 1226 založil v Kuřimi kostel král Přemysl
Otakar I. Veškeré vsi byly v přímém vlastnictví panovníka. Tišnovsko bylo přiřazeno pod markraběcí hrad Veveří.
Tehdejší staroslovanská ves získává na důležitosti. Původ jména města není jednoznačně vyložen, pochází zřejmě od
staroslovanského osobního jména Tušen (Tušeň), sídlo rodu Tušenoviců – Tušeňovců a Tišenoviců „ves Tušenova
nebo lidí Tušenových“ -Tišnovice – Tušoňovice – Tušňovice – Tišnov 1/3 13.st. Tušenov, Tušnov, Tušnův, Tušeňův
majetek Tišňov, kdysi se nazýval Thussnowich, Thussnowicze, psáno také jako Tissniow, Tišnov (1400), Tischnowitz
(15.st.).
Význam osady – vsi vzrostl ještě víc, když v roce 1232 majitel držav na Tišnovsku moravský markrabě Přemysl vyčlenil
Tišnov s širším územím a vše dal své matce – královně Konstancii Uherské (vdově po králi Přemyslu Otakarovi I.). Tak
v roce 1233 (32) královna Konstancie a její synové markrabě moravský Přemysl
a král Václav I. založili u Tišnova královský klášter pro řeholi cisterciaček.
Ten byl postaven v raně gotickém stylu. Porta coeli – Brána nebes jako odčinění hříchů (krále, královny
a jejich dětí). Nejprve asi vznikla kaple sv. Kateřiny a do roku 1240 byla téměř dokončena i trojlodní bazilika
Nanebevzetí Panny Marie. Dále následovala stavba křížové chodby, kapitulní síně, obydlí řádových sester, klášterní
sýpka, budovy probožství a vzniklo klášterní panství. Klášter byl budován od roku 1232, o rok později byl zaznamenán
příchod prvního konventu. V úterý 31. října 1234 (podle juliánského kalendáře) byla markrabětem Přemyslem, synem
královny vdovy Konstancie a bratrem českého krále Václava I., podepsána vlastní zakládací listina kláštera Porta
coeli.
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14. STOLETÍ
Již od pradávna stávalo několik podsedků poblíž dvorce Věže (Humpolky), které pak později s grunty přistavěnými
vytvořily ulici Žabskou, později nazvanou Vošovu dnes Cáhlovskou, vedoucí k Červenému mlýnu. Ve druhé polovině
14. století prodloužili hrnčíři a bečváři ulici Brněnskou a Klášterskou.
Kolem 15. století měly již téměř všechny tišnovské grunty "vejsadní" právo vaření piva a pálení žitného vína na žitnou
čili režnou kořalku. U mlýnského náhonu se usadili ševci a jircháři a založili ulici Ševcovskou, koncem 18. století zvanou
Jirchařskou. Soukeníci a kramáři osadili ulici nad Masnými krámy, tkalci i jiní drobní řemeslníci se zabydleli na
Kukýrně a u náhonu ke mlýnu prostřednímu, tj. Korábovu, podle něhož je tato část města pojmenována. Píše Jan
Hájek ve Čtení o starém Tišnově.
Dne 8. září 1328 byla vydána listina abatyše Anežky, v níž se hovoří o Tišnovu jako o městě. V listině se mimo jiné
uvádí, že tišnovská abatyše „inkorporuje klášteru po své smrti jisté domky ležící u Tišnova, které koupila tak, aby usedlí
na nich, jejichž práva a povinnosti stanoví, ve všem hleděli ke klášteru.“ (citace regestu z http://monasterium.net).
Text je psán latinsky a jsou k němu připojeny tři pečeti: abatyše, Jana, plebána (čili duchovního správce) v Tišnově a
Mikuláše z Věže, měšťana tišnovského. Jedná se o nejstarší dochovanou podrobnější písemnost o vnitřních
poměrech v tišnovské obci. Skutečným městem se ovšem Tišnov stal až podstatně později, v roce 1788.

15. - 16. STOLETÍ
„I když král Václav IV. udělil městečku právo osmidenního výročního trhu až roku 1413, lze se domnívat, že se trhy
konaly v Tišnově již dříve. O dobré hospodářské pozici městečka v 14. století svědčí i stížnost brněnské městské radě,
která si svolala brněnské pivovarníky a sládky a tázala se jich, proč se v Brně nevaří tak dobré pivo jako v Blansku,
Tišnově a Rajhradě“. Píše Dr. Hanus v článku pro Tišnovsko: Vlastivědný časopis.
Ve druhé polovině 16. století Tišnov získal několik výsad – zrušení roboty, svobodný rybolov, potvrzení koupě
horního mlýna, svobodné šenkování vína a piva a prodávání soli, právo poručenství a odúmrti. Bylo zde velké
množství řemeslníků, hlavní zdroj obživy bylo ale vždy zemědělství a to proto, že Tišnov měl výsadní postavení
trhového místa ležícího přímo v „bráně“ do hůře přístupných oblastí Vysočiny. V 16. a 17. století se celá oblast
rekatolizuje pod tlakem kardinála Dietrichsteina. Tišnov v této době prospívá svými trhy
a soukenictvím, rozvíjí bohaté obchody s okolními městy, především s Bystřicí nad Pernštejnem a Velkou Bíteší,
zdejší měšťané dokonce půjčují peníze i do okolí (například bohatý měšťan a mlynář Šimon Koráb).
V kalendáriu Tišnovských novin se můžeme dočíst, že počínaje nedělí 28. října 1425 prošla Tišnovskem husitská i
křižácká vojska, ta druhá byla vedená přímo císařem Zikmundem. Křižáci se přesouvali od Třebíče k Brnu a po průchodu
Tišnovem tábořili u Drásova. Podle některých pramenů je husité pronásledovali až do Žďárce, pak směřovali k
Doubravníku, kde spálili klášter. Odtud se dali na Štěpánovice a na místě zvaném Tábory zbudovali ležení. 30. října
obešli Tišnov směrem na Lomničku, ale na nepřítele již nenarazili, neboť ten téhož dne odtáhl. K zásadnímu husitskému
tažení pak došlo v roce 1428, kdy byl vypleněn i klášter Porta coeli a mnohé z jeho statků se staly kořistí sousední
husitské šlechty, zejména Jana z Pernštejna.
Rovněž zde najdeme informace o sobotě 6. srpna 1459, kdy vydal „husitský král“ Jiří z Poděbrad privilegium pro
cisterciácký klášter Porta coeli se jmenovitým výčtem jeho výsad a majetku. Ke klášteru v době po skončení
husitských válek náležel především Tišnov, dále Veverské Knínice, Drásov, Svatoslav a také vsi Lomnička, Šerkovice,
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Běleč, Ochoz, Brumov, Rohozec, Bukovice, Jamné, Železné, Všechovice, Hradčany, Březina, Komín a Bosonohy.
Cisterciačkám zůstala i patronátní práva k proboštství u sv. Petra v Brně a ke kostelu ve Velké Bíteši.
Pernštejnům sice již v roce 1467 udělil doživotně „opravu na klášteře“ tehdejší král Jiří z Poděbrad,
ale v politicky složitých následujících letech, kdy naše země měla dva panovníky – Vladislava Jagellonského
v Čechách a Matyáše Korvína na území Moravy, se pak vlastnické poměry rychle měnily. Od listopadu 1472 byla
vrchnostenská správa nad Tišnovem a dalšími klášterními statky více než deset let v rukou řádu cisterciaček, avšak
listina Matyáše Korvína na území Moravy vydaná 17. září 1486 přidělovala klášter tišnovský Vilémovi z Pernštejna a
jeho bratru Vratislavovi. 8. března 1490 je pak Matyáš rozšířil dokonce i na všechny Vilémovy syny.
Z 15. a 16. století jsou doloženy první přímé doklady o Tišnově jako důležitém průchozím bodě a křižovatce cest. Stejně
jak Velké Meziříčí sloužil i Tišnov jako místo noclehu pro kupce a pocestné na cestě z Jihlavy do Brna. V září roku 1464
zde přespali i poslové krále Jiříka z Poděbrad, kteří se vraceli z Francie od Ludvíka XI. Tišnov byl vybírán pro nocleh
z důvodu bezpečnosti, aby se nemuselo cestovat přes obávaný les Šíp mezi Ostrovačicemi a Popůvkami, který byl plný
lupičů. A v Tišnově se i 13. listopadu téhož roku na cestě z Brna do Prahy zastavil i sám král Jiřík. Je uvedeno v knize
Tišnov, str.275.
Kalendária Tišnovských novin uvádí: „V pondělí 5. listopadu 1498 osvobodil Vilém z Pernštejna po dohodě
s abatyší Markétou Tišnovské od povinnosti odúmrtě. Zatímco dosud majetky měšťanů zemřelých bez přímých dědiců
přecházely na vrchnost, podle nového privilegia dostali obyvatelé Tišnova svobodu odkázat svoje majetky komukoliv,
pokud řádně sepsali závěť a poručenství. Za toto právo existovala naopak povinnost ročně odvádět do kláštera určitý
peněžitý obnos a slepice.
4. května 1507 vydala kancelář krále Vladislava II. Jagellonského novou listinu stvrzující možnost občanů Tišnova
odkázat svoje majetky komukoliv, ovšem při splnění povinnosti odvádět za toto privilegium klášteru finanční a
naturální dávku. Od někdejší „odúmrtě“, kdy majetky měšťanů zemřelých bez přímých dědiců přecházely automaticky
na vrchnost, sice osvobodil Tišnovské po jednání s abatyší Markétou již 5. listopadu 1498 Vilém z Pernštejna (a král
tuto dohodu 11. prosince téhož roku potvrdil), ale formulace příslušného ujednání byla natolik nejasná, že musela být
o necelých devět let později koncipována znovu a přesněji.
Roku 1509 udělil král Vladislav Vilémovi z Pernštejna do dědičného držení klášter Porta coeli
i s markraběcím platem 64 hřiven grošů. Správu tohoto majetku vykonával v souladu s Vilémovými závěťmi v plném
rozsahu jeho prvorozený syn Jan z Pernštejna a na Helfenštejně, přezdívaný Bohatý, zastávající významné posty na
vysokých zemských úřadech.
V sobotu 25. února 1525 zprostil Jan Bohatý z Pernštejna Tišnovské povinnosti odvádět peníze stržené za prodej vína
na hrad Pernštejn. Zřejmě již od husitských časů museli Tišnovští ročně vyšenkovat zhruba
68 hektolitrů panského vína a stržené peníze odvést na hrad Pernštejn. Tato povinnost byla na základě proseb
městečka nejprve počátkem 16. století nahrazena stálým ročním platem 20 zlatých, a nakonec zcela zrušena.
18. dubna 1554 obdržel Tišnov od klášterní vrchnosti řadu výsad, které se staly základem jeho předbělohorského
rozkvětu. Tuto významnou událost z dějin města připomíná vyobrazení na průčelí naší radnice, na kterém abatyše
Barbora Konická ze Švábenic předává listinu s privilegii tišnovskému purkmistrovi. Privilegium bylo sepsáno
městským písařem Severínem a obsahuje souhrn dílčích vylepšení a potvrzení městských svobod a obyčejů.“
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17. - 18. - 19. STOLETÍ
V bakalářské práci Houdková píše: „Třicetiletá válka přibrzdila městskou ekonomiku, která pak trpěla válečnými
daněmi v průběhu celé války. Tišnov rovněž poškodily časté průtahy císařských a nepřátelských vojsk. Na 6 let byl
zrušen klášter a jeho statky byly zkonfiskovány moravskými stavy. Tišnov byl třikrát zpustošen a vypálen, a to v letech
1620 polskými žoldnéři a dále v letech 1642 a 1645 Švédy. Nedobrovolná rekatolizace přinutila spoustu lidí k odchodu
do emigrace, takže protestantství zde téměř vymizelo“.
Dodržování pravidel ve městě hlídal vždy rychtář, ten také soudil a trestal drobné přestupky, vyřizoval hádky
a rvačky. Větší přestupky a spory soudil vrchnostenský hejtman. Tišnov měl hrdelní právo, mohl tedy vynášet
i rozsudky smrti. Bylo zde vězení s mučírnou, pouty a kládou, na náměstí stále všem pro výstrahu pranýř. Popravy se
prováděly oběšením a do roku 1653 ještě i mečem. Hrdelní soud byl zrušen až za vlády Marie Terezie.
Roku 1782, 19. března byl na základě dekretu císaře Josefa II. zrušen klášter Porta coeli. Konvent 52 sester
cisterciáckého řádu opustil klášter a majetek v odhadní hodnotě 286 609 zlatých (mezi řeholními kláštery byly tehdy
bohatší pouze brněnské františkánky) byl převeden na Náboženský fond. O čtyři roky později císař Josef II. pronajal
zrušený klášter brněnskému podnikateli Wilhelmu Mundymu a klášterní budovy byly
přeměněny na textilní manufakturu. Mundy klášter v roce 1800 potom koupil od císaře za 277 tisíc zlatých. Po jeho
smrti v roce 1805 jeho syn Jan klášter prodal Friedrichu von Vittenghofu. Teprve v roce 1861 se panství dostalo zpět
do církevních rukou, kdy dědicové svobodného pána von Vittinghoff-Schella prodali celé panství ženskému
cisterciáckému klášteru v Marienthalu v Horní Lužici za 480 tisíc zlatých.
Řeholní život byl obnoven až za 40 let po 1782, kdy byl dekretem Josefa II. klášter zrušen. Zatímco rakouská vláda
poměrně brzy s obnovením kláštera souhlasila, vyjednávání uvázlo na stanovisku kostelního výboru, který nesouhlasil
s tím, aby se kostel, v té době užívaný jako farní, vrátil klášteru. Když pak zemřel marienthalský probošt Konrad Preis,
který v dané věci vyvíjel největší úsilí, byla veškerá jednání na dlouhou dobu přerušena a jeho následovníci se k nim
vrátili až koncem 19. století. Řešením se nakonec stalo vybudování nového kostela pro potřeby kláštera.
Kalendárium opět píše: V sobotu 1. dubna 1899 byl vydán výnos moravského místodržitelství, kterým se ženskému
cisterciáckému klášteru v Marienthalu povolilo znovuobsazení kláštera Porta coeli. Celé předklášterské panství sice
patřilo Marienthalu již od června 1861, ovšem klasický řeholní režim zde směl být obnoven teprve na základě výše
uvedeného výnosu. Poté se veškerý majetek stal znovu vlastnictvím samotného Porta coeli na základě kupní smlouvy
s klášterem v Marienthalu, jemuž předtím nebylo umožněno předat vše formou daru. Nový kostel se stavěl, protože
starý klášterní kostel sloužil jako farní
a při žádosti o obnovení kláštera bylo podmínkou, že farním zůstane. Proto musel být vystaven další modlitební
a bohoslužebný prostor pro potřeby konventu. De facto se jedná o nový kostel, i když v místním názvosloví je zavedeno
označení „kaple“ a také na plánu je uvedeno „Klosterkapelle“. Stavba nového klášterního kostela byla započata
v dubnu 1900 podle plánů brněnského stavitele Františka Pavlů, rodáka z Bořitova, který svého času v Tišnově i krátce
pobýval. Vlastní práce byly svěřeny místním mistrům: zednické Janu Hykrdovi, tesařské Rudolfu Klátilovi, kamenické
a sochařské Antonínu Novotnému.
Nový konventní kostel (novogotická kaple) byl vysvěcený 19. května 1901 brněnským biskupem Františkem Bauerem
(pozdější arcibiskup olomoucký, jehož pak v roce 1911 papež Pius X. jmenoval kardinálem). Již čtyři dny po vysvěcení
kaple se do kláštera po dlouhých 119 letech vrátily řeholní sestry, převážně z Horní Lužice.
Houdková také píše: “Tišnov ovšem dál zůstává poddanským městečkem se středověkým nádechem. Ulice nejsou
vydlážděné ani osvětlené a pitná voda je pouze v kašně. Správa města zůstává v rukou nejbohatších, vysoce
postavených měšťanů. Za doby napoleonských válek město trpí snížením hodnoty měny a infekčními nákazami“.V
Hájkově Čtení o starém Tišnově se dozvídáme, že: „Roku 1820 řádil v Tišnově, hlavně v Žabské ulici ve dvoře, tyfus.
Mnoho osob pomřelo. Roku 1831 zuřila opět asijská cholera. Od října do konce roku padlo jí za oběť 36 obyvatelů.
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Vojáci město opakovaně obsazují, měšťané jsou přinuceni zaplatit výpalné a zásobovat vojsko z vlastních zásob.
Tišnov je až do roku 1848 hlavním centrem správy tišnovského panství, od roku 1896 se stává okresním městem.
Vznik nové železniční trati přináší možnosti obchodu a přepravy nejdříve ve směru do Brna a později i do
Německého (Havlíčkova) Brodu.„

Pohled na Tišnov, konec 19. století, dobová pohlednice

20. - 21. STOLETÍ
20. století přineslo Tišnovu velký stavební rozvoj, budují se nové vilové čtvrti a přibývá počet obyvatel. Rozrůstá se
silniční síť i propojení s okolními obcemi, rozvíjí se průmysl a zakládají se nové firmy. Obě světové války tu zanechávají
svoje stopy, jejichž odstraňování trvá několik dalších let.
V roce 1949 stát vyvlastnil veškerý majetek i kmenové jmění kláštera a věna sester (pole a dobytek připadly Státnímu
statku Bystřice nad Pernštejnem). Konvent se musel z větší části rozejít, zbylé sestry byly zařazeny do živočišné výroby.
V neděli 1. března 1953 se klášter Porta coeli dostal do držení Státního statku Brno. Na situaci po 1. březnu 1953
vzpomínaly řeholnice mimo jiné těmito slovy: „Sestry byly přeřazeny do výkrmny prasat, kde se po nich žádaly výkony
nad jejich síly… Do práce nastupovaly ráno ve 3.15 a odcházely až kolem 23. hodiny… Ve výkrmnách pracovaly bez
jediného dne volna, přišly postupně o zdraví a skončily v invaliditě. Nejsilnější z nich vydržela v těchto podmínkách 15
let…“
Ve čtvrtek 6. března 2003 zemřela bývalá abatyše kláštera Porta coeli, Annuntiata Bielková. Narodila se
7. března 1910 v Horní Lužici, do zdejšího kláštera odešla již ve 14 letech a řeholní roucho tu oblékla v roce 1933.
Vyučovala jazyky v klášterní rodinné škole. Po roce 1950, kdy byly likvidovány i ženské řády, se stala vychovatelkou v
rodině tišnovského lékárníka Františka Svobody. Do kláštera se směla vrátit teprve v roce 1968. O 17 let později se jí v
chrámu hornolužického kláštera Marienthal dostalo tajné benedikce a převzala v Porta coeli po zemřelé Cecilii
Markové postavení abatyše. Roku 1990 pak předala vedení už znovu svobodného kláštera do mladších rukou.
Od roku 1960 se Tišnov stává součástí okresu Brno-venkov. Staví se nová sídliště, školy, město žije aktivním životem,
avšak mnoho cenných památek zůstává minulostí a mnohé z nich již v dnešní době neexistují.
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Veduta městečka Tišnova kláštera Porta coeli a vsi Předklášteří, 1728
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TAJEMSTVÍ 2. KOSTEL, HŘBITOV, CHUDOBINEC, ŠKOLA

ZALOŽENÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA
„Ve 12. století se Tišnovsko stalo územní
částí brněnské diecéze tzv. brněnským
arcijáhenstvím. O kostele sv. Václava jako
nejstarším v Tišnově jsme v písemných
pramenech poprvé informováni
v souvislosti s udělením patronátního práva
nad ním klášteru cisterciaček Porta coeli (13.
století).
První zmínka o původním dřevěném kostelu
je v listině olomouckého biskupa Roberta
z roku 1239, který ke kostelu, jenž je v listině
uveden jako „eccelsia sancti Wencezlai in
Thussnowiz“, že ke kostelu patří jednotlivé
lány, luka, lesy
i celé vsi.“ Jak uvádí Jan Kos v knize 800 let
farnosti sv. Václava v Tišnově na str. 16. Dále
se lze v knize a Fotorevue Tišnov dozvědět
následující zajímavosti.
Kostel sv. Václava byl pravděpodobně
dřevěný a možná vznikl snad již před rokem
1232 jako svatyně, (v souvislostí se starou
osadou se jménem pocházející ze
staroslovanského osobního jména Tušen
(Tušeň), sídlo rodu Tušenoviců (Tušeňoviců).
Pro jeho stavbu bylo vybráno místo ve svahu
cca 200 m od centra osídlení, na viditelném
místě, které bylo chráněno obrannou zdí.
Kostel je zasvěcen sv. Václavu, protože jej
pravděpodobně nechal vybudovat sám král
Václav I., syn královny Konstancie Uherské,
vdově po králi Přemyslu Otakarovi I., která založila s pomocí svého syna moravského markraběte Přemysla, královský
klášter pro řeholi cisterciaček nesoucí jméno Porta coeli - Brána nebes v Předklášteří. Nejznámějším farářem dávné
doby byl tišnovský rodák Šimon z Tišnova, jehož sgrafito je vyobrazeno na radnici.
O původní či pozdně románské podobě a dalším stavebním vývoji během gotického období v průběhu
13. a 14. století nejsou k dispozici žádné údaje.
Dřevěný kostel byl přestavěn ve druhé polovině 15.stol na jednolodní pozdně gotickou stavbu, jejíž součástí se stala
při stavebních úpravách hláska čtvercového půdorysu (kostelní věž).
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Věž zakončuje polygonální zděná helmice s ochozem a hodinami. Celková výška věže po vrchol helmice
je 42,5 m a s křížem 51 m.
Na západním průčelí je nápis: „Hoc opusfinitum est post assumtionis Marie an(n)o d(omi)ni 1543“ (toto dílo skončeno
jest po (svátku) Nanebevzetí (Panny) Marie léta Páně 1543), který dokládá pozdně gotickou obnovu kostela.

Kostel sv. Václava na Kostelní ulici, 1930
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008

Nápis na průčelí kostela sv. Václava, 2021
Po požárech v letech 1665 se zřítil zvon se jménem sv. Bernard. Byl
znovu přelit a je nejstarším kostelním zvonem z roku 1666. Roku
1668 věž se zvony znovu vyhořela a zvony byly opět poškozeny. Další
požár se datuje na rok 1707, v roce 1708 následovala další přestavba
kostela.
Na věži byly tři zvony a umíráček. Nejstarší kostelní zvon je z roku
1666 a největší z roku 1672 (900 kg).

V roce 1820 byla kostelní
věž poničena bleskem.
1822 při velkém požáru
města shořela střecha kostela s a farní budova. Byl zničen jeden ze zvonů
a hodinový strojek s umíráčkem se zřítily na zem. Požár poničil i křížovou
cestu, která byla umístěna na hřbitově u kostela. Kolem kostela se nacházel
totiž hřbitov, který měl dvě úrovně a byl obehnaný kamennou zdí.
Tehdejší majitel panství a patron kostela baron Fridrich Vittinghoff von
Schell věnoval finanční prostředky na obnovu farní budovy
a opravu střechy duchovnímu správci P. Janu Penningerovi.
V roce 1824 namaloval František Werner novou křížovou cestu, která byla
posvěcena a umístěna v kostele.

V 1839 P. Josef Fetter, pokračoval v opravách a nechal přelít a znovu
umístit na věž největší tišnovský zvon „Sv. Václav“ jenž byl po žáru už 20 let
puklý.
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Na zvonu jsou nápisy „Léta páně 1839, dne 16. měsíce července, tento zvon litý jest ke cti a chvále nejsvětější a
nerozdílné Trojice Boží a sv. Václava, mučedníka Páně a patrona tišnovského farního chrámu Páně, nákladem
pobožných dobrodinců“, dále na zvonu byl znak svobodných pánů Schellů, znak sv. Václava.
Druhý nápis: „Svatý Václave, oroduj za nás. Za šťastného panování vysoce urozeného Pána, Pana Bedřicha, říšského
svobodného pána z Wittinghoffen, nazvaného Schell ze Schellenberku, podacího pána města Tišnova a celého
Tišnovského panství“. Na druhé straně zvonu nahoře je umístěn obraz sv. Josefa s nápisem „Svatý Josefe, oroduj za
nás. Za pulmistra pana Filipa Dvořáčka a radních pánů: Kašpara Kupsi, Františka Svobody, Václava Muchy, Johanna
Liebnerast. R. Přičiněním a přispěním tehdejšího církevního správce města Tišnova, velebného pána Josefa Fettra.
MDCXXXIX přelitý od Josefa Hilzera z Jihlavy“. Další osudy zvonů se lze dočíst v knize Jana Kosa 800 let farnosti sv.
Václava v Tišnově, ze které jest čerpáno.
Roku 1841 následovala oprava kostelní věže a instalace nových hodin. Následovala přestavba již výše zmíněná o
rozšíření chrámové lodi a další úpravy. Celkové náklady na přestavbu činily téměř 8 500 zlatých.
Nejstarší oltář byl zřejmě dřevěný z roku 1739 zakoupený ve Vranově. Od roku 1801 byl jako hlavní oltář používán
náhrobek královny Konstancie přemístěný z kostela v Porta coeli.
Při přestavbě v letech 1846 - 1853 byla prodloužena chrámová loď o cca o 10 metrů, přistavěna mariánská kaple
(v jižní části) a oratoř, vestavěna kruchta a upraveno přízemí na Boží hrob (později zrušen), k nároží chrámové lodi
byla asymetricky připojena kostelní věž. Do koutu mezi věží a lodí byla vložena hranolová vížka, ze které se po točitém
kamenném schodišti dostalo do podkroví chrámu a vyšších pater věže.

V prvním patře se zachovala gotická žebrová klenba. Je zde umístěná rovněž
chrámová pokladnice a mezi její památky patří například železné vstupní dveře
včetně dosud zachovalého pozdně gotického železného zámku.
Mohutná věž je členěna třemi kordonovými římsami.
Nad římsou je hrotité okno a nad ním malé obdélníkové okénko se zkoseným
nárožím.
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Hlavní oltář

V roce 1848 Jan Dvořáček – tišnovský rodák a vídeňský advokát věnoval kostelu nový oltářní obraz
sv. Václava, kde je vyobrazen při návštěvě vězení a obraz sv. Cyrila a Metoděje pro boční oltář, které namaloval
vídeňský malíř Ignaz Döllinger. Obraz sv. Josefa na druhém bočním oltáři věnoval spolek místních žen. Další oltářní
obrazy jsou obraz sv. Anny s Pannou Marií a obraz sv. Františka z Assisi.
Zajímavým prvkem kostela je kazatelna s alegorickou postavou Naděje, kterou představuje reliéf ženy držící v rukou
kalich a u nohou mající kotvu.
Na vrcholu kazatelny je terč s nápisem „Una fides“ (jedna víra), mající pokračování na protější epištolní straně lodi u
vítězného oblouku, kde je na terči kohoutové konzoly nápis: „Unum baptisma“ (jeden křest). Křtitelnice pochází
pravděpodobně z 2. poloviny 18. století.
Hlavní stavební práce byly dokončeny do svátku sv. Václava r. 1853. Na svátek sv. Václava roku 1856 nechal brněnský
biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche kostel znovu vysvětit a do hlavního oltáře uložil ostatky světců
Benedikta, Felixe, Inocence a Viktora.
Současné chrámové varhany byly postaveny roku 1855 mistrem Josefem Svítilem, které farnosti daroval tišnovský
občan František Bílý.

20

V současné podobě kostela je zvonicové patro
prolomeno oknem s půlkruhovým záklenkem. Hlavní
římsa je na volutových konsolách, nad kterou je
hodinový nástavec a v nárožní části je válcovitě rozšířený
a dál přechází ve čtyři malé věžičky. Střecha je krytá
stanem a je zakončena makovicí s křížem. Podstřešní
římsa kostela nese sedlovou střechu, která je nad
kněžištěm zavalbená. V průčelí kostela jsou prolomeny
dva vchody, které jsou půlkruhově zaklenuté, mají
profilované ostění. Nad vchody se nachází malá kruhová
okénka. Průčelní stěna je zakončena trojúhelníkovým
atikovým štítem, ve kterém je umístěno Boží oko.
Loď kostela je zaklenuta valenou klenbou s vytaženým
hřebínkem, který leží na pilastrech s římsovou hlavicí.
Kněžiště má půlkruhový závěr, je dvakrát členěno
opěrnými odstupňovanými opěrnými pilíři a je
prolomené po jedné okenní ose. Kolem oken jsou
šambrány s ušima. Mezi pilíři uvnitř kostela jsou
umístěny na každé straně tři mělké kaple. Loď kostela je
prolomena dvěmi okenními osami kasulového tvaru a
v křížení lodi je jedna okenní osa lunetovitého tvaru. Na
stavbu kostela byl použit lomový kámen, cihly a omítka.

Zajímavostí je, že v neděli 5. července 1891 se ve zdejším
kostele svatého Václava ženil Václav František Havel,
dědeček pozdějšího prezidenta republiky, který si bral za
ženu tišnovskou nevěstu Emilii Pavelkovou. Podle zápisu v matriční knize byl ženich „Vácslav František Havel, ingenýr
v Praze“ třicetiletý, jeho budoucí žena, bytem v Tišnově č. p. 93, byla o osm let mladší. Snoubence oddal farář Jan
Buchal, svědky byli ředitel cukrovaru v Bečvárech Václav Sehnal
a nečitelně podepsaný c. k. kontrolor berního úřadu v Boskovicích. Píše v kalendáriu Tišnovských novin Václav Seyfert.
V sobotu 10. března 1917 byly z věže tišnovského kostela sv. Václava odebrány dva zvony a byly odvezeny ke
zpracování ve válečném průmyslu. Jednalo se o zvony nazývané Václav a Bernard, které byly zhotoveny přelitím ze
starších poškozených zvonů.
Větší Václav byl součástí kostela od září 1839, menší Bernard od roku 1862. Společně s těmito dvěma zvony vykoupil
stát ještě čtyři menší z dalších míst tišnovské farnosti a za materiál o hmotnosti více než 2 200 kilogramů zaplatil 8 937
korun a 60 haléřů. Ve zvonici věže tišnovského kostela tak zůstal jediný zvon, nejstarší Antonín z roku 1672.
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V roce 1956 byly pořízeny za P. Josefa Války dva nové zvony.
Návrhy šablon zhotovil zvonař Rudolf Manoušek, vlastní
zvony byly ulity v říjnu 1956. V neděli 25. listopadu 1956 se
uskutečnilo svěcení zvonů farářem Josefem Válkou. Více se
dočtete
ve v článku Josefa Zacpala v 8. č. Tišnov Fotorevue.

Svěcení zvonů před kostelem sv. Václava 1956
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 8

V tišnovském kostele stávala v levém koutě při vchodě dvoumístná tzv. katovská lavice, v níž sedávali při
bohoslužbách lidé bezectní, tj. ras i kat, když byl povolán za prací do Tišnova. Při přestavbě kostela roku 1838 byla tato
lavice odstraněna.
Původně byl kostel zasvěcen pouze sv. Václavu, po jeho přestavbě rovněž také sv. Ondřeji, ale od 17. století se hovoří
již opět jen o zasvěcení sv. Václavu.
Kostel patří mezi nemovité kulturní památky.
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OPEVNĚNÍ
Před koncem 15. stol nebo na poč. 16. stol, byl kostel ohrazen kamennou zdí, která asi nahradila dřívější opevnění a
umožnila bránit samotný kostel s věží před útokem nepřátel. Celkový obvod ohradní zdi dosahovat přibližně 200 m,
jak je zachycena na městské vedutě z roku 1728 od městského syndika Josefa Karla Vokouna.
Hřbitov, ohrazení hřbitova
a kostela podlehlo různým
změnám
a demolicím.
Nový hřbitov vznikl v roce
1831 na Hrádku, nedaleko
původního místa u kostela sv.
Václava.
Byla
koupena
zahrada od Tomáše Vaníčka
p. č. 383a o výměře 1029 5/6,
zahrada stála 330 zlatých.
Později se hřbitov v březnu
1871 rozšířil o zahradu
Marie Hultové
za 650 zlatých. U spodní brány
vlevo je na hřbitově hrob, do
kterého byly uloženy ostatky
pohřbené
na původním hřbitově kolem
kostela do roku 1842.
Původní hřbitov
u kostela byl roku 1892
proměněný v park. Roku
1893 byla zeď kolem starého
hřbitova a kostela zbořena.
Kostel sv. Václava, část
opevnění
Reprofoto z knihy
Předklášteří, Tišnov, Sursum
2008
V současnosti jsou zachovány pouze dvě části hradební a hřbitovní zdi. Jedná se o cca 50 m dlouhý díl
na jihu a jihozápadě, kde tvoří opěrnou zeď bývalého hřbitova, pod kterou je nyní farská zahrada s parkem. Druhá
část hradební zdi má délku cca 20 m a nachází se před severo-západním průčelím kostela.
Hradba silná okolo 1 m zde dosahuje výšky 3 m a na její vnitřní straně je v blízkosti zaniklého původního vstupu
zachovaný segmentově sklenutý výklenek (tzv. sedile), který mohl sloužit k odpočinku nebo náboženským účelům.
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Dvojice štěrbinových střílen je od sebe vzdálena 6,75 m a dokládá,
že ohradní zeď byla uzpůsobena k aktivní obraně střelbou, a to i na straně
obrácené k městečku. Obě střílny jsou vysoké okolo 50 cm
a široké 10 cm. Umožňovaly střelbu z luku, kuše i palbu střelnými zbraněmi.

Zbytek hradební obranné zdi, 2021

Střílna v opevnění kostela, 2021

Socha „Pieta“ stávala do roku 1863 na Dolním rynku,
na místě původní Mariánské sochy. Po jejím odstranění si ji vyžádal
starosta Jan Oderský a postavil u polní cesty nad vodárnou
u Lomničky.
Za P. Války, děkana a arcikněze, byla pieta převezena na faru a po opravě
instalována na nynější místo
u kostela.” Jak píše tišnovský historik a kronikář Jan Hájek.

Socha Pieta, 2021

24

Míst, kde v Tišnově stával chudobinec, bylo víc. Původní nedaleko kostela obecní chudobinec byl po celé
19. století v nedobrém stavu. O jeho nápravu se pokusil teprve v letech 1850 a 1851 P. Josef Fetter,
kdy nechal opravit městský špitál či chudobinec zvaný Špitálek, který stál při podélné horní straně kostela
na místě dnešního parčíku se sochou Piety. Špitálek byl sice majetkem města Tišnova, to se ale o jeho údržbu a provoz
příliš nestaralo. Jak napsal P. Fetter ve farní kronice „kdykoliv šel kolem Špitálku, tak jej navštívil
a byl jat soucitem nad bídným zařízením a otřesným stavem mužů a žen, společně žijících v jedné ložnici.“
Již od počátku svého působení P. Fetter uvažoval o rozšíření a uspořádání obydlí těchto ubožáků,
ale k uskutečnění tohoto svého úmyslu se nemohl dostat kvůli výdajům a stavbám po požárech. Roku 1850 se tomu
odhodlal a následujícího roku stavbu dokončil. Roku 1851 byl chudobinec zvaný Špitálek slavnostně otevřen.
Roku 1888 obecní výbor při příležitosti čtyřicátého výročí panování císaře Františka Josefa I. rozhodl zřídit novou
útulnu pro chudé, ale až v roce 1893 odkoupilo město dům č. p. 25 za 7 600 zlatých rozhodlo se ho přebudovat na
obecní chudobinec. Nová budova byla postavena roku 1895 a byla jedním z prvních hmatatelných příkladů nového
moderního myšlení tehdejší radnice v čele se starostou Františkem Müllerem, která prosazovala rozšiřování zástavby
mimo historické centrum. Dodnes část budovy stojí na křižovatce ulic Na Hrádku a Riegrova. V době první republiky
byl chudobinec z Riegrovy ulice přesunut jinam.

ŠPITÁL
Původní vrchnostenský špitál, zvaný „Špitálek“ založený velmožem Kunou z Kunštátu na počátku ve 13. století (jeden
z výrazných moravských velmožů, jeho potomci spravovali špitál až do roku 1502). V roce 1504 ho koupila tišnovská
abatyše Markéta a její konvent. V roce 1655 nechala abatyše Voršila Gambsová zpustlý Špitálek znovu postavit a kromě
chudobince zde zřídila i nemocnici pro tišnovské měšťany. Špitálek a chudobinec stával v místech, před mostem přes
Svratku do Předklášteří, kde silnice protíná železniční trať u klášterského mostu. U kostela sv. Mikuláše byl tedy špitál
i chudobinec a sloužil i jako útulek pro pocestné. Ke kostelu sv. Mikuláše patřil i Vostrovec a prostřední mlýn (roku
1353 se jmenoval Špitálský – později Korábův, který byl zničen za třicetileté války). Nový chudobinec pro tišnovskou
chudinu byl postaven Na Hrádku.
V 19. století pak byly v Tišnově špitály dva: na konci Klášterské ulice stál vrchnostenský s kaplí, který byl v roce 1829
prodán Janu Stallovi - soukenickému mistrovi a podnikateli z Předklášteří. Druhý byl špitál, městský a se nacházel při
hřbitovní hradbě proti kostelní věži a byl v roce 1850 přestavěn. Chudším obyvatelům města pravděpodobně sloužily
i dva obecní domy, z nich jeden nesl název Babylon. Prapůvodní vrchnostenský Špitálek byl zbořen teprve roku 1940
při stavbě dvoukolejné železniční dráhy.

FARNÍ ŠKOLA A CHLAPECKÁ MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA
Školy bývaly jako všude na Moravě i na Tišnovsku zřizovány a vydržovány u farních kostelů. Lze předpokládat, že
s rozvojem města za vlády Lucemburků při kostele sv. Václava snad někdy v první pol. 14. stol. vznikla farní městská
škola. Škola při kostele byla snad stále, protože v roce 1550 je zmiňován v gruntovní knize, jakýsi kantor jménem
Johannes v době za rychtáře Ludvíka přítomen při prodeji gruntu Faryova. Také se roku 1574 píše, že mistr školní
jménem Mikuláš Lednický koupil od Kašpara Kramáře grunt. Farní škola snad fungovala do třicetileté války a byla pevně
provázaná s kostelem i farou. Stejně jako kostel a fara v roce 1668 škola vyhořela.
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Od roku 1789 pracovala v Tišnově triviální škola, do níž chodili i žáci ze sousedních obcí Hradčany, Březina, Lomnička,
Železné a Vohančice. Učil zde Václav Losenický, rektorem byl Václav Karmášek. Od roku 1807 škola vyučovala
v němčině a v češtině, celkem měla 90 dětí. Plat učitele se skládal ze školného, výměru ze školního fondu, koledy
a platu za hraní v kostele, což činilo asi 250 zlatých ročně. Další zmínka o škole je z roku 1724. V pozůstalosti
dlouholetého kantora Václava Losenického, který zemřel v 93 letech v roce 1833 se nacházely dva klarinety, čtyři violy,
starý klavír a fagot. Z kostelního kůru měl vypůjčené tři trumpety a dva lesní rohy. Byl také kostelním varhaníkem.
Za jeho života se škola v roce 1809 dočkala nové budovy, kterou financoval baron Mundy. Měla dvě třídy a byt učitele.
Patřila mezi obecní instituce, obec platila rektora a opravy školní budovy, někdy i s příspěvkem od farníků. Zachovala
se i zmínka o náplni výuky. Podle učitele Václava Karmáška měl kantor: “hledět dle možnosti jednoho každého a kterak
by se který dítě k něčemu schopno bylo cvičiti a se porovnati ve čtení, psaní, náboženství a počtech.“ Farní škola byla
v Tišnově až do roku 1852.
Obecní zastupitelstvo roku 1862 rozhodlo zřídit Obecnou farní školu o čtyřech třídách. Vyučovací řečí v prvních třech
ročnících byla čeština, ve čtvrtém se učilo německy. Některé vyšší třídy byly umístěny mimo školní budovu přímo na
radnici. Řídícím učitelem se po určité době stal rodák z Ivančic Maximilián Ševčík, ovšem skutečný post ředitele školy
měl zastávat vždy tišnovský farář, jímž byl v době založení školy P. Josef Fetter.
Za starosty Jana Oderského byla v září roku 1884 zřízena měšťanská chlapecká škola na Školní (Bezručově) ulici
s českým vyučovacím jazykem (děvčata si musela na svou měšťanku ještě 19 let počkat). Od školního roku 1884 - 85
byla otevřena první třída v prvním poschodí tehdejší ještě radnice. Stalo se tak na základě výnosu c. k. zemské rady
z 12. května téhož roku. Ředitelem byl ustanoven Maxmilián Ševčík, který řídil v Tišnově již Obecnou farní školu
v budově č. 21 na Bezručově ulici. Budova byla během roku 1885 rozsáhlou přístavbou rozšířena a počínaje
následujícím školním rokem se sem z radnice přemístila i výuka všech tříd měšťanky.
Škola na Bezručově ulici přetrvala až do 20. století, ovšem budova byla koncem války značně poškozena
bombardováním a vznikla akutní potřeba nových školních prostorů. Začalo se s výstavbou nové školy Smíškovy v srpnu
1947. Původní projekt byl značně velkorysý, vedle sebe měly stát dvě školy s tělocvičnami a rozsáhlým sálem. V tomto
duchu byly dokonce již vykopány a částečně vyzděny základy, když přišel příkaz práce zastavit a základy druhé školy
zasypat kvůli silným pramenům spodní vody na ulici Rybníček, které stavbu příliš prodražovaly. Přerušení prací naštěstí
netrvalo dlouho a školu se nakonec s velkým úsilím podařilo dokončit. Den před zahájením výuky byl z původních
učeben v Bezručově ulici přestěhován veškerý potřebný inventář (převážně v rukou, na trakařích či na vozíčcích).
Slavnostní otevření školy s prohlídkou pro veřejnost se uskutečnilo 6. května 1951.
Do po bombardování opravené původní chlapecké měšťanské školy byla umístěna mateřská škola, internátní
speciální škola, základní škola Gottwaldova zde měla svůj první stupeň a rovněž zde sídlila část tzv. Lidušky - Lidové
školy umění. Speciální škola se v roce 1978 přestěhovala do bývalé Bauerovy vily na Komenského ulici v Předklášteří,
která předtím sloužila do roku 1970 jako dětská ozdravovna. Uvedená škola zde působila až do roku 2013, kdy byla
v rámci integrace školství sloučena do Střední školy a základní školy v Tišnově na nám. Míru. Od prosince 2014 je
Bauerova vila v Předklášteří ve vlastnictví příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Muzeum Brněnska.

Nejstarší dochovaná školní budova na Bezručově ulici č. 21 byla v roce 1997 modernizována a rozšířena pro potřeby
Telecomu. Dnes je v bývalé měšťanské škole sídlo například Českomoravské stavební spořitelny, Servisu počítačů
nebo Monety Money Bank či Galerie Na schodech.

26

Budova chlapecké měšťanské školy na Školní ulici (Bezručově)
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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TAJEMSTVÍ 3. ULICE NA HRÁDKU - HŘBITOV
V době založení kláštera Porta coeli měla ves ležící na místě dnešního Tišnova asi podobu, jako každá jiná osada v dané
době. Někdy se uvádí, že zde bývalo hrazené místo, pravděpodobně někde v blízkosti kostela, o kterém prý svědčí
jméno Hrádek. Název ulice Na Hrádku je možná tedy spojen se sídlem - Hrádkem jednoho z původních pánů a majitelů
trhové vsi Tušnovice. Ovšem podklady potvrzující tuto domněnku prozatím chybí a bylo by třeba domněnku doložit
archeologickými nálezy.
Původní hřbitov, který se nacházel kolem kostela sv. Václava, roku 1830 byl hřbitov přeložen na jiné místo. Vznikl tak
v roce 1831 nový hřbitov na Hrádku, nedaleko původního místa u kostela sv. Václava. Byla koupena zahrada od Tomáše
Vaníčka p. č. 383a o výměře 1029 5/6, zahrada stála 330 zlatých. Na novém hřbitově se pohřbívá od roku 1836 Později
se hřbitov na jižní části roku 1871 rozšířil o zahradu Marie Hultové za kupní cenu 650 zlatých.
U spodní brány vlevo je hrob, do kterého byly uloženy ostatky pohřbené na původním hřbitově do roku 1842. Původní
hřbitov u kostela byl roku 1892 proměněný v park.

Náhrobní deska, 2021
Roku 1893 byla zeď kolem starého hřbitova zbořena. Ohrazení hřbitova i kostela podléhalo různým změnám
a demolicím. Do dnešních dob se uchovala západní část hřbitovní zdi, která tvoří opěrnou zeď a je z ní vyhlídka do
Farské zahrady s parkem a část obranné zdi před kostelem.
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Na tišnovském hřbitově je například uložena urna s popelem Josefa Jambora, pohřbení jsou zde například Hynek
Bím, Alois Král a další známé osobnosti zejména a regionálního významu.

V roce 1856 zemřela Anna Petterová, její manžel Josef Pettera byl sládkem
v domě č. 22 na Horním rynku, který v roce 1850 prodal městu, které do něho
nastěhovalo úřady z „předklášterského“ zámku, protože se Tišnov stal centrem
státní správy a bylo nutné zajistit úřadu vhodné místo.
Domu se poté říkalo „Pecírek“ (zkomolením německého výrazu Bezirk). Jejich
vnuk Eduard Pettera zde pravděpodobně vykonával práci nadkomisaře c. k.
finanční stráže. Jejich hrob najdeme na tišnovském hřbitově jako první na pravé
straně prostřední cesty.

Od roku 1991 se pohřbívá též na novém hřbitově vybudovaném na sklonku
osmdesátých let v Šatanech, na sever od kopce Klucaniny.

Během roku 2013 byla provedena oprava památkové chráněné hřbitovní zdi. Statické zajištění zdeformované
severozápadní zdi starého hřbitova v ulici Na Hrádku prováděla brněnská společnost SASTA CZ, a. s. Zvětralé zdivo
a poškozená hlava zdi hrozily zhroucením. Statické zajištění zdi bylo řešeno vybudováním nové železobetonové stěny.
Hlava původní zdi byla přezděna a byla provedena nová krycí betonová vrstva. Oprava zdi je součástí projektu s názvem
„Park pod kostelem“. Stavební práce probíhaly od srpna do konce září a jejich celková cena činila 3 411 063 Kč.
V blízkosti hřbitova se nachází rovněž památná lipová alej. V pondělí 5. ledna 2004 vyhlásil Městský úřad Tišnov podle
zákona o ochraně přírody a krajiny lipové stromořadí podél starého tišnovského hřbitova za památné a nechal tuto
skutečnost zapsat do ústředního seznamu ochrany přírody. Stromořadí, vysázené koncem 19. století, původně
zahrnovalo 24 lip, po bouřkách v květnu 2009 a červenci 2013 ale dvě lípy padly, takže v současnosti je tu 22 stromů
s obvodem kmenů v rozmezí 1,13 až 2,53 m. Druhově jsou zde zastoupeny jak lípa malolistá (srdčitá), tak velkolistá.
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TAJEMSTVÍ 4.
ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM
ZEMSKÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ - ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA - ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA
Léta 1885 - 1920 byla pro město významná v historii místního školství. JUDr. Šílený se tehdy pokusil získat pro naše
město nějakou odbornou školu, uvažoval o škole keramické nebo košíkářské, avšak po jeho odchodu do Brna nebyl
záměr realizován. V roce 1894 však v Tišnově vznikla Zimní hospodářská škola – Živnostenská škola pokračovací,
která byla velmi důležitá při vzdělání rolnického dorostu a svou úrovní si právem zasloužila dobrý ohlas v širokém kraji.
Její význam spočíval hlavně v tom, že přispěla k prosazování nových metod při práci na polích i pěstování dobytka.
Škola od roku 1896 sídlila na rohu Riegrovy ulice
a ulice Na Hrádku. V letech 1939-1940 byla modernizována a rozšířena podle projektu Ing. arch, Stanislava Kučery z
Brna. Po zrušení střední zemědělsko-technické školy (bývalá národohospodářská škola) první patro budovy využívalo
gymnázium. Přízemí mateřská škola a ZŠ Gottwaldova pro pracovní výchovu.
Více v tajemství č.31.

Zimní hospodářská škola, 20. léta 20. stol., reprofoto Tišnov Fotorevue č. 1
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GYMNÁZIUM

Dávný sen o první tišnovské střední škole se představitelům
města splnil v roce 1920, kdy bylo otevřeno městské
reformní reálné gymnázium a provizorně umístěno
v budově měšťanské dívčí školy na Riegrově ulici.
Tehdy byl stavitel Pavlů z Brna požádán, aby se vyjádřil
k potřebnosti nové školní budovy. Ten dle zápisů
o schůzích obecního výboru přišel s návrhem, aby město
postavilo zcela novou školní budovu na volné parcele pod
současným chudobincem.
Rozhodnutí o výstavbě nové školní budovy na ulici Na
Hrádku výbor města Tišnova padlo v roce 1924.
Stavba byla realizována v letech 1924-1925 podle plánů
Rudolfa Svobody a náklady činily 830 545 korun. Město
dostalo půjčku 850 000 Kč od spořitelny Velkého Meziříčí a
zakoupilo i pozemek v ulici
Na Hrádku vedle městského chudobince. Dvoupatrová
budova s 8 třídami, posluchárnou pro fyziku a chemii,
kreslírnou, ředitelnou, sborovnou a 6 kabinety byla
dokončena o prázdninách roku 1925. Do budoucna se
počítalo s jejím rozšířením o prostory sousedního
chudobince. Škola měla na tehdejší dobu moderní vnitřní
vybavení, mj. elektrické osvětlení, ústřední topení a
splachovací záchody.

Schválením postátňovací smlouvy gymnázia se
budova stala definitivně sídlem školy a město
přislíbilo postarat se i o její budoucí rozšíření.
Vznik gymnázia měl rovněž sociální rozměr,
protože umožnil studium i sociálně slabším
vrstvám obyvatelstva. Do lavic prvních dvou
gymnaziálních tříd zasedlo 80 studentů. Každý
rok se potom otevírala další třída. Ve čtvrtek 21.
června 1928 byly na tišnovském Reformním
reálném gymnáziu ukončeny historicky první
maturitní zkoušky. Z původně přihlášených 80
studentů, kteří ve školním roce 1920 - 1921
zahájili studium v primě gymnázia, jich úspěšně ukončilo studium 26, z toho 11 s vyznamenáním. Třídním profesorem
byl Jan Kosík. Z později známých osobností mezi první maturanty patřili například Otylie Brtounová, Vladimír Kluska,
Bořivoj Kocián, Jaroslav Komprs, Heřman Stránský nebo Augustin Uher.
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Tišnovské gymnázium bylo rozšířeno v
letech 1936-1937, kdy na místě
vybourané části chudobince vyrostla
přístavba gymnázia s šesti novými
učebnami a odbornými kabinety. Bylo
to rovněž i zásluhou tehdejšího ředitele
Rudolfa Břízy a rodičovského sdružení,
kdy rodiče poskytli bezúročnou půjčku
500 až 1000 korun po dobu studia svého
dítěte (celkem škola na stavbu tímto
způsobem získala 229 330 Kč). Další
peníze (100 000 Kč) na stavbu věnovala
městská spořitelna
a 127 000 Kč věnoval stát.
Pohled z Riegrovy ulice na budovu
gymnázia,
chudobince
a
roh
hospodářské školy kolem roku 1930
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov
na dobových fotografiích, Sursum 2008
Během 2. sv. války škola téměř zanikla.
Na webových stránkách historie školy se uvádí: „V lednu 1941 bylo zastaveno vyučování dějepisu a dějin české
literatury, naopak se zvýšil počet hodin německého jazyka a nově byla zavedena německá konverzace, některé
odborné předměty se učily německy. I přes tyto obtížné podmínky se profesoři gymnázia své profesní etice
nezpronevěřili a vychovávali dál své žáky ve vlasteneckém duchu, někteří přinesli i oběť nejvyšší. Konec války zastihl
gymnázium v neutěšeném stavu.
Téměř se nevyučovalo, školní sbírky byly
zcenzurovány a rozkradeny německými
vojáky, starší studenti byli nasazeni na
nucené práce.
V červnu 1944 byla celá budova zabrána
pro kanceláře letecké továrny Diana a
všech 5 tehdejších tišnovských škol bylo
vměstnáno do budovy měšťanské školy.
Při bombardování 25.dubna 1945 byla
budova školy poškozena jen mírně,
němečtí vojáci však zničili vnitřní
vybavení.
Po osvobození města sloužila budova
potřebám Rudé armády do 1. června
1945.
Budova gymnázia s přístavbou na místě původního chudobince,
pohled z Riegrovy ulice, kolem roku 1940
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov na dobových fotografiích, Sursum 2008
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Novým školským zákonem o jednotné škole bylo v roce 1948 gymnázium zařazeno do 3. stupně vzdělávání, dosavadní
osmileté studium zaniklo, nižší ročníky přešly do 2. stupně základních škol a gymnázium zůstalo pouze čtyřleté.
V roce 1953 bylo gymnázium úplně zrušeno a bylo spojeno s bývalou osmiletou dívčí školou na Gottwaldově
(Riegrově) ulici do jedenáctileté střední školy se společným pedagogickým sborem.
V roce 1960 se novým školským zákonem dosud jednotná škola rozdělila a vznikla tříletá střední všeobecně vzdělávací
škola. Nový začátek byl obtížný, v prvním roce své existence, tj. ve školním roce 1961/62, měla SVVŠ v Tišnově pouze
4 třídy se 130 žáky. Organizačně i finančně se SVVŠ oddělila až v roce 1963.
K datu 1. září 1963 došlo k dovršení reorganizace jedenáctileté střední školy, která byla organizačně
i finančně rozdělena na gymnázium, základní devítiletou školu (ZDŠ) a střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) v
délce trvání tři roky. Stalo se tak ve smyslu nového školského zákona z roku 1960. Novým ředitelem se stal bývalý
okresní školní inspektor Bohumil Kabeš.
Od roku 1968 se postupně zavádělo čtyřleté gymnázium. Roku 1977 došlo ke zrušení střední zemědělsko-technické
školy a její budova byla předána do užívání gymnáziu. V nově získaných prostorách vznikly další učebny, přízemí
využívala mateřská škola a ZŠ Gottwaldova pro pracovní výchovu.
Rokem 1989 se otevírá nová kapitola v dějinách gymnázia. Za nejzásadnější změnu lze považovat návrat
k prvorepublikovým tradicím.
V roce 1990 bylo otevřeno sedmileté studium a od roku 1995 osmileté. Zůstalo zachováno ale i klasické čtyřleté
studium. Na začátku 90. let škola získala celou sousední budovu bývalé národohospodářské školy a mohla dobudovat
nové učebny. V roce 1993 po skončení činnosti ZŠ Riegrově ulici byly v horním patře této školy zřízeny učebny pro nižší
stupeň osmiletého studia.
Poslední oprava budovy se uskutečnila v r. 1995. V roce 1997 byla spojena mostní chodbou na úrovni prvního poschodí
s původní zemědělskou školou.
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TAJEMSTVÍ 5.
RIEGROVA ULICE – CHUDOBINEC, HASIČSKÁ ZBROJNICE
Na přelomu 19. a 20. století s výstavbou vil a sanatoria začala vznikat Riegrova ulice. Jméno dostala v roce 1904 po
předním politikovi Františku Ladislavu Riegrovi. V roce 1945 byla přejmenována na Masarykovu třídu, ale již v roce
1950 změnila jméno na třídu Klementa Gottwalda, později Gottwaldovu ulici a po sametové revoluci v roce 1989 se jí
vrátilo původní jméno Riegrova.

CHUDOBINEC – HASIČSKÁ ZBROJNICE - DDM - SVČ INSPIRO
Míst, kde v Tišnově stával chudobinec bylo víc. Původní stával u hřbitovní zdi nedaleko kostela sv. Václava. Obecní
chudobinec byl po celé 19. století v nedobrém stavu. O jeho nápravu se pokusil teprve v letech 1850 a 1851 P. Josef
Fetter, kdy nechal opravit městský špitál či chudobinec zvaný Špitálek, který stál při podélné horní straně kostela na
místě dnešního parčíku se sochou Piety. Ten byl sice majetkem města Tišnova, to se ale o jeho údržbu a provoz příliš
nestaralo. Jak napsal P. Fetter ve farní kronice „kdykoliv šel kolem Špitálku, tak jej navštívil a byl jat soucitem nad
bídným zařízením a otřesným stavem mužů a žen, společně žijících v jedné ložnici. Proto již od počátku svého působení
uvažoval o rozšíření a uspořádání obydlí těchto ubožáků.
K uskutečnění tohoto svého úmyslu se nemohl dostat kvůli výdajům a stavbám. Roku 1850 se k tomu odhodlal
a následujícího roku stavbu dokončil. Roku 1851 byl chudobinec u kostela sv. Václava slavnostně otevřen.
Roku 1888 rozhodl obecní výbor, při příležitosti čtyřicátého výročí panování císaře Františka Josefa I., zřídit novou
útulnu pro chudé, ale až v roce 1893 odkoupilo město dům č. p. 25 za 7 600 zlatých (na jehož zahradě postavili
i měšťanskou dívčí školu a hejtmanství). Rozhodlo se dům přebudovat na obecní chudobinec. Městský chudobinec
měl i svoji kapli sv. Kříže.

Nová budova byla postavena roku 1895.
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Údajně zde po jistou dobu, než mělo postavenu svoje vlastní sídlo, sídlilo Okresní hejtmanství. Stavba byla jedním
z prvních hmatatelných příkladů nového moderního smyšlení tehdejší radnice v čele se starostou Františkem
Müllerem, která prosazovala rozšiřování zástavby mimo historické centrum města. Budova stojí na křižovatce ulice
Riegrova a Na Hrádku. V době první republiky měl být chudobinec z Riegrovy ulice přesunut jinam. Přemýšleli kam
s ním. Přesun starého a stavba nového chudobince byl jedním z velkých urbanistických témat dané doby. Souviselo to
také se stavbou budovy gymnázia, protože v roce 1920 bylo v Tišnově založeno a nemělo budovu. Původně měl být
postaven v jižní části města nedaleko jatek, nynější firma Steinhauser.

Později však stavbu umístili za kostel na tzv.
farské pole. Původní plány na výstavbu
chudobince se změnily na postavení
městského obytného domu postaveného
v letech 1920 - 1922 podle plánů tišnovského
stavitele Rudolfa Svobody nákladem 779 033
Korun. (Byly postaveny i obecní domy na
Polní ulici tzv. Konzulát s levnými byty a dva
domy na Mlékárně.)

Reprofoto z Tišnov Fotorevue č.6
Po Sametové revoluci v roce 1999 udělilo ministerstvo školství po více než roční snaze města souhlas se zřízením Domu
dětí a mládeže v Tišnově, který pak zahájil činnost 1. září téhož roku, a to nejprve v bývalém bytě školníka ZŠ v Riegrově
ulici nedaleko objektu někdejší hasičky, kam se po čase přemístil a rozšířil. „Domeček“, jak se mu brzy přezdívalo, se
v květnu 2015 přejmenoval na Inspiro – středisko volného času Tišnov a je příspěvkovou organizací města.
O Václavských hodech 2018 byla na budově odhalena pamětní deska se jmény mužů, kteří se zasloužili o vybudování
zaopatřovacího ústavu. Deska byla přemístěna z vnitřní chodby na venkovní stěnu, a tak ji mohou kolemjdoucí vidět i
dnes. Rozhodnutí o přemístění padlo v souvislosti s rekonstrukcí budovy, kterou nyní využívá středisko volného času
Inspiro.
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TIŠNOV A POŽÁRY
Za husitských válek, polské šarvátce, rakousko-pruské bitvě, a ještě mnohokrát Tišnov lehl téměř popelem. V úterý 27.
března 1668 vyhořelo při velkém požáru více než půl Tišnova. Plameny vyšlehly z Rašovského gruntu na Kukýrně a záhy
se rozšířily na celé městečko. Rozsáhlému ohni padlo za oběť více než šedesát domů, Panský Humpolecký dvůr, kostel,
fara, šatlava, škola, obecní pastoušky i tehdy ještě dřevěná radnice s celým archivem Tišnova. Velké požáry byly
i v letech 1702, 1704 a 1707.
V neděli 12. října 1704 vypukl opět v Tišnově velký požár, při němž shořelo 43 domů a radnice s archivem. Jak napsal
známý tišnovský historik Jan Hájek, neštěstí vzniklo „z neopatrnosti souseda Marečka poblíž rathauzu“.
Další velký požár postihl v ranních hodinách Tišnov ve středu 8. června 1707, kdy při vaření mýdla začal hořet dům
dlouholetého tišnovského primátora Martina Rytíře v Klášterské ulici. Oheň se přenesl na okolní domy dalších
významných občanů, mezi které patřil mimo jiné také tehdejší hejtman klášterního panství Jan Machotský a pokračoval
směrem k centru města. Kromě 53 domů vyhořel kostel, radnice, fara, škola, obecní dům a podle pamětní knihy
panství tišnovského rovněž „šerhovina“ neboli drábovna, což bylo stavení, v němž bydlel vrchnostenský zřízenec
dohlížející při robotě a vykonávající tělesné tresty.
1711 byl obnoven vyhořelý Panský Humpolecký dvůr a dům řezníka Crhy č. p. 80 (později Továrkův či Müllerův) a to
již v barokním stylu. 1726 se opravila radnice a před rokem 1728 dům č.p. 67 U Jana dostal výrazný barokní štít.
Z důvodu příliš častých požárů vydala abatyše kláštera Benigna z Deblína dne 1. března 1725 protipožární řád pro
Tišnov, který byl její reakcí na rozsáhlé požáry. I když byla velmi zbožnou, konstatovala, že požáry nevznikají z vůle
Boží, ale z neopatrnosti a nedbalosti lidí. Řád ustanovil, jakým nářadím mají být vybaveny usedlosti a cechy, u každého
domu měla být nádoba s vodou, žebřík, hák na strhávání došků. Díky zvýšeným bezpečnostním opatřením i pevnému
řádu při hašení byly další požáry již menší a dařilo se je lokalizovat.
Ovšem ve středu 19. června 1822 vypukl v Tišnově další velký požár, při němž opět lehla popelem část města včetně
kostela a farního dvora. V historických materiálech se o tom píše: „… kolem 10. hodiny dopolední vypukl pod farou
z neopatrnosti Andrease Vašince strašný požár, který šířený prudkou vichřicí se tak rozšířil, že kloboučník Vašinec, fara
s veškerým nábytkem, hospodářskými staveními, vozy a kočáry, kostel a kostnice úplně vyhořely. Umíráček s věže
spadl a tak zvaný, wandrungsglocke’ úplně se roztavil. Všechny domy, které vedle kostela stály, změnily se v popel…“
Ocitujme ještě farní kroniku: „… zničena byla až do základů fara
s celým zařízením jak farářovým, tak i kaplanovým, se šatstvem a knihami, s farním archívem obsahujícím staré matriční
knihy, sbírky předpisů jak konsistorních, tak i správy městské. Farář Jan Penninger velikým úsilím jako včelička pro své
milé nástupce stěží znovu uspořádal archív a matriky, používaje trosek rozličně zanechaných…“

HASIČSKÁ ZBROJNICE
Původní hasičská zbrojnice bývala v pravém křídle radniční budovy. Stejně jako jinde i v Tišnově patřila Jednota
dobrovolných hasičů k důležitým spolkům. Byla ustanovena v roce 1876 pod názvem Tělocvično-hasičský sbor. V roce
1882 byla v Tišnově založena první hasičská župa na Moravě pod taktovkou Václava Šíleného, Jana Macků a Františka
Svobody. Činnost tišnovských hasičů byla zaměřena hlavně na hašení požárů, na výcvik a přípravu případné akce.
Hasiči pořádali každoročně jeden výlet, cca jednou za čtyři roky divadelní představení či přednášku. V neděli 3. září
1882 se uskutečnilo sloučení hasičských spolků v okrese tišnovském a bystřickém. Vznikl tak vůbec první župní svaz
tohoto druhu v celém tehdejším Rakousko-Uhersku. Hlavní zásluhu na jeho vytvoření měl lékárník.
Díky spolku hasičů vznikly parčíky u kostela a Humpolky a byly upraveny cesty Na Hrádku a Klucanině. Hasiči založili
v roce 1896 i svoji Hasičskou vzájemnou pojišťovnu.
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V neděli 19. července 1908 byla tehdejšímu tišnovskému sboru dobrovolných hasičů předána do užívání nová požární
zbrojnice na Riegrově ulici. Obsahovala tři velké garáže, místnost pro uložení výstroje
a výzbroje a také zkušebnu hasičské hudby. Slavnost předání začala dopoledne na hřišti u sokolovny, kde se po uvítání
hostů uskutečnila přednáška „O úkolech hasičstva v době nynější“. Odpoledne se konal výlet od hasičky do městského
parku. Na programu byl koncert městské hudby za řízení kapelníka Opočenského, vystoupila známá dvojice komiků
Václav Major - Antonín Mouka a nechyběla ani zábavná pošta, střelnice či bufet. Vstupenka na výletiště stála 32 haléřů.
V roce 1934 bylo rozhodnuto, aby se spojila městská hudba
s hasičskou a vznikla Městská hasičská hudba, která pod vedením kapelníka Sigmunda dvakrát týdně koncertovala
v letních měsících na náměstí a u sokolovny a také při významných státních oslavách nebo při reprezentačních
příležitostech.
Dnes v uvedených prostorách na Riegrově ulici sídlí středisko volného času Inspiro.
Hasičská zbrojnice ve 20. letech 20. století

Sbor dobrovolných hasičů ve 30. letech 20.století

Vybavení tišnovských hasičů po roce 1966

Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 3
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TAJEMSTVÍ 6.
RIEGROVA ULICE – SOKOLOVNA, VILY
Na přelomu 19. a 20. století s výstavbou vil a sanatoria začala vznikat Riegrova ulice. Jméno dostala v roce 1904 po
předním politikovi Františku Ladislavu Riegrovi. V roce 1945 byla přejmenována na Masarykovu třídu, ale již v roce
1950 změnila jméno na třídu Klementa Gottwalda, později Gottwaldovu ulici a po sametové revoluci v roce 1989 se jí
vrátilo původní jméno Riegrova. Hned za sokolovnou je stylová vila se secesními prvky a parkem z roku 1901, postavená
podle vídeňských architektů. Původní vilu v 30. letech přebudoval hoteliér Franke na penzion, který přilákal do Tišnova
mnoho významných návštěvníků (např. herce Vlastu Buriana). Další vilou je vila Kapounova, Jarochova atd. Celá
Riegrova ulice byla nejhonosnější tišnovskou částí. Krásným završením ulice je tišnovské sanatorium.

Silnice k lázním

Riegrova ulice, začátek 20. století
Dobové pohlednice
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SOKOLOVNA
Sokolovna se stala od svého počátku střediskem sportovní a kulturní činnosti města.
Nejstarší část sokolovny byla postavena v letech 1896-1898, v letech 1925-26 byla rozšířena o nový sál a v letech
1978-1983 o sportovní halu. Z posledního desetiletí je sokolovna známa jako místo, kde se každoročně na jaře a na
podzim konají mezinárodní expozice minerálů.
V roce 1872 bylo sídlo prvního sokola na Špitálku v budově předklášterského hostince. Svoji činnost Sokol vyvíjel
především hraním divadel. Tehdejší c. k. úředníci a četníci však tuto činnost všemožně potlačovali.
V roce 1890 usilovali podruhé o založení Sokola studenti ve feriálním klubu Barák. Neuspěli. Další vážný pokus
o založení jednoty vznikl téhož roku 30. dubna 1890 v hostinci u Salaquardů - U Zlatého jelena, ovšem opět neúspěšně.
Teprve v květnu 1892 když přišel do Tišnova koncipient JUDr. Josef Drbal, odchovanec pražského vinohradského
Sokola. Tehdy byla 22. září 1892 na ustavující schůzi u Pokorů jednota založena.
V almanachu ke 40. výročí Sokola Tišnov v roce 1932 náčelník vzpomíná: “V dubnu měla jednota již 103 členy. Její
činnost neomezovala se jen na tělovýchovu. Divadla, koncerty, přednášky a výlety konaly se pravidelně. Na Panském
domě, na Humpolce, u Borovičků, a Salaqurdů - U Zlatého jelena a i Prokopů hledala se svými podniky útulek. Muži
cvičívali v ohradě na Humpolce, později všechny složky v letech 1893-1898 v ponuré tělocvičně měšťanské školy“. Další
podrobnosti se můžeme dočíst v knize Tišnov na str. 376.
V neděli 15. srpna 1897 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny - „slavnost kladení základního kamene
k tělocvičně tišnovské“. Rozhodnutí postavit vlastní sokolovnu učinil tišnovský Sokol v roce 1893.
O rok později byl založen stavební fond a začalo získávání potřebných finančních prostředků. Na stavbu se spotřebovalo
700 m3 kamene, 150 tisíc cihel, 2 000 metrických centů vápna a 160 m3 písku.
Nová sokolovna byla slavnostně otevřena 7. srpna 1898 provedením Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Novostavba sokolovny na Riegrově ulici, 1899. Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continuum vitae, 2017
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Interiér tělocvičny v sokolovně, 1901,
Reprofoto z knihy František Wágner,
Spolek Continuum vitae, 2017

Interiér tělocvičny, pohled od jeviště, 1901
Reprofoto: kniha František Wágner,
Spolek Continuum vitae, 2017
Město Tišnov roce 1916 sokolovnu koupilo, protože hrozilo, že sokolovna neudrží svůj majetek. Koupilo do ní
kinematograf. Po 1. světové válce pak sokolům budovu vrátilo zpět.
Jelikož kapacita staré
sokolovny byla brzy
po vzniku nové
republiky
nedostačující,
rozhodla sokolská
valná hromada v roce
1921 o jejím
rozšíření. Projekt
vypracoval architekt
František Krásný z
Prahy, rozpočet činil
téměř 1,5 milionu
korun.
Nová přístavba
Sokolovny, dobová
fotografie

40

Stavební práce byly pod dozorem stavitele Rudolfa Svobody zahájeny v květnu 1925. Po 15. měsících
v neděli 1. srpna 1926 byla v Tišnově slavnostně otevřena přístavba sokolovny.
Za oběma spojenými budovami bylo hřiště, sloužící v zimě jako kluziště. Vedle šaten byly vybudovány sprchy se
studenou a teplou vodou. U příležitosti slavnostního odevzdání nové „dvorany sokolovny“, jak ji zprvu
v Tišnově nazývali, byl vydán pamětní list s plamenným proslovem správce tišnovského gymnázia, profesora Emanuela
Jirečka. Širokému poli působnosti odpovídalo zřízení četných oddílů: hospodyňský, divadelní, pěvecký, hudební,
loutkářský, kinový, hostinský, pořadatelský, lyžařský, volejbalový, kluzištní, sprchový, šermířský, plesový později i
atletický. Činnosti kulturně společenské pomáhal úspěšně čilý ženský odbor a práci tělovýchovnou řídil početný
cvičitelský sbor. Jak píše Leoš Malec v prvním čísle Fotorevue Tišnov.
Zhruba tři roky po dostavení, v neděli 18. srpna 1929,
novostavba po zásahu bleskem vyhořela.
V sokolském almanachu vydaném v roce 2012 se
o této události píše: „Za velké bouřky uhodil blesk do
nové části sokolovny… Požár vznikl na jevišti
a odtud se rozšířil do hlavního sálu. Nedostatek vody
znemožnil jakýkoliv boj proti ohni. Během necelé
hodiny vzplála celá střecha a brzy nato se prohořelý
strop a ohořelé trámy propadly do sálu, v němž se
konečně hasičským sborům podařilo požár uhasit.
Uhořela i historická opona malovaná Cyrilem
Mandelem podle originálu Joži Úprky.
Požár sokolovny, 1929
Velkým úsilím sokolů se s podporou vedení města už na silvestra téhož roku podařilo dostat sokolovnu znovu pod
střechu a již v lednu 1930 se v sále sokolovny opět konaly plesy“.

Opravená sokolovna po požáru, dobová fotografie

V neděli 13. dubna 1941 byla tišnovská sokolovna obsazena německým vojskem. Stalo se tak v těch neblahých časech
již podruhé, poprvé se tu němečtí vojáci na delší čas usídlili již krátce po 15. březnu 1939 a zanechali po sobě v zákulisí
nezměrnou spoušť. Na podzim 1941 pak byla činnost Sokola úplně zakázána, jeho vedoucí funkcionáři byli zatčeni a
odvezeni do Kounicových kolejí. Většina z nich pak skončila ve vězeních i na popravištích.
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Ve středu 6. října 1948 proběhla „důvěrná“ schůze tišnovského Sokola, na níž byli na základě přípisu okresního
akčního výboru vylučováni „nepohodlní“ členové. Z nařízení Očistné komise Okresního národního výboru byli z
tišnovské jednoty vyloučeni bratři Baráček, Čelechovský, A. Kučera, A. Jeřábek, J. Mouka, F. Tlach, sestra Fialová a řada
dalších. Sokol pak v omezené podobě směl působit ještě do roku 1952, kdy byla jeho činnost komunistickými zákony
zrušena.
Činnost sokola byla obnovena po Sametové revoluci.
Z posledního desetiletí je sokolovna známa jako místo, kde se každoročně na jaře a na podzim konají mezinárodní
expozice minerálů.
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TAJEMSTVÍ 6.
RIEGROVA ULICE – SOKOLOVNA, VILY
VILA JAPP = VILA FRANKE Č. P. 281
Hned za sokolovnou vyniká pozdně secesní vila postavená v létech 1898 – 1899 vila Franke. Je obklopená parkem
z roku 1901 s několika vzácnými dřevinami. V její blízkosti stojí půvabně mnohotvárná Jarochova vila s prvky
převzatými ze secese i oblíbených anglických „Cottage.“ Obě patří mezi chráněné architektonické památky. Původní
vilu Japp v 30. letech přebudoval hoteliér Franke na penzion, který přilákal do Tišnova mnoho významných návštěvníků
(např. herce Vlastu Buriana). Celá Riegrova ulice byla nejhonosnější tišnovskou vilovou čtvrtí.
V polovině 80. let 19. století docházelo k pozvolnému rozšiřování městské zástavby. V roce 1895 byl Tišnov vyhlášen,
díky továrníku a starostovi Františku Müllerovi, klimatickým místem se studenými lázněmi. Jako vhodné místo pro
vybudování lázní bylo vybráno u zdroje vody pod Klucaninou. Sledem událostí byla iniciována i výstavba vilové čtvrti
směrem ke Kuthanově sanatoriu na promenádní Riegrově ulici.

Riegrova ulice přelom 19. a 20. století, dobová pohlednice
Stavebníkem vily byl Rudolf Japp, sládek z pivovaru v nedalekém Předklášteří. Vzhledem k načasování stavby i dalším
projektům lze usuzovat, že autorem projektu Jappovy vily byl Jan Hykrda.
Hykrda se podílel i na stavbě umělecky patrně nejvýznamnější secesní stavby v Tišnově, kterou byla (dnes již bohužel
zcela znehodnocená) vila majitele továrny na umělý kámen Vladimíra Tardy v dolní části Brněnské ulice, kde dnes sídlí
Medstoma.
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Vila Franke se původně jmenovala po staviteli Jappova vila č. p. 281. Rudolf Japp se však brzy dostal do finančních
potíží a objekt střídal majitele. V květnu 1932 vilu koupili manželé Antonín a Marie Frankeovi a upravili ji na penzion
se zahradní kavárnou, který si brzy oblíbily osobnosti společenského a kulturního života. V knize hostů jsou zapsáni
Jiří Voskovec a Jan Werich, Vlasta Burian, Bohuslav Fuchs, Eliška Junková, Gustav Frištenský a další.
Stavba s historizujícími a secesními prvky v duchu anglických cottages s centrální halou měla cylindricky koncipovanou
zimní zahradu s originálním pláštěm z polygonálních jehlancových skleněných tvárnic značky Falconniere. Na sklonku
války však byla vážně poškozena a po provizorních opravách v ní byly umístěny učebny gymnázia a později sloužila
jako více-bytová jednotka.
V letech 1990 - 1992 proběhla její komplexní obnova včetně náročné úpravy zahrady. Manželé Antonín Franke ml.
a Petra Frankeová vrátili vile někdejší noblesu a lesk. K nejvýznamnějším patří holywoodské hvězdy Sigourney
Weaverová a Sam Neil. Natáčel se zde také oblíbený televizní seriál Četnické humoresky. Dnes je možné po domluvě
s majitelkou domu p. Petrou Frankeovou navštívit zahradu nebo v ní uspořádat koncert či výstavu.

Vila Japp na Riegrově ulici, přelom 19. a 20. století, dobová pohlednice
Samostatně stojící dvoupodlažní vila na nepravidelném půdorysu, která je zajímavá členitostí svých hmot. Částečně je
vila podsklepená, krytá průniky sedlových a valbových střech. Stojí v okrasně upravené zahradě se vzrostlými stromy.
Trnož budovy má omítnutou patku, jehož stěna je z místního kamene. Výrazná římsa soklu obíhá celý dům, kromě
zimní zahrady. K ulici se dům otáčí delší boční stranou s centrálně umístěným hlavním vchodem. Nejvýrazněji se
uplatňuje rizalit na levém boku, který je završený trojúhelným štítem s jednou okenní osou.
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Hlavní vchod, kterému je předloženo schodiště, se nachází ve středové zasuté části mezi úzkými okny. Ve světlíku má
historizující ornament. Vstup kryje balkon funkcionalistického charakteru, na který se v patře vstupuje francouzskými
dveřmi. Pravý bok je zakončen rizalitem, méně vysunutým, krytým pultovou střechou. Ke střeše je přiřazena nárožní
kruhová věž s lucernou. Věž vrcholí
jehlancovou stříškou s praporcem.
Vertikálně člení dům výrazná patrová a
hlavní římsa. Okna v přízemí jsou
vsazena
do
jednoduchých
obdélníkových pásových šambrán,
všechny pak mají přímé podokenní
římsy. Nejnáročněji je ztvárněno
zahradní průčelí s velkým vysunutým
půlobloukem nízké, děleně prosklené
“apsidy” zimní zahrady, která obíhá
polygonální přízemní rizalit. Ten se stal
základnou pro půlobloukový balkon
prvního patra.

Interiér vily Franke, dobová pohlednice

Celek je zdůrazněn obloukovým
štítem, který vznikl vypnutím
hlavní římsy. V mohutné
profilované
šambráně
se
nachází velký půlkruhový vstup
tvaru termálního okna, který je
dělen na třetiny pilastry
nesoucími malý trojúhelný štít
nad vrcholem oblouku hlavní
římsy. Pod ním je osově
umístěno malé obdélné okno na
šíř. Plochy štítů vyplňuje secesní
florální štuková dekorace.

Riegrova ulice, počátek 20. století, dobová pohlednice

Po stranách balkonu jsou polosloupy, jejichž mohutné hlavice nesou zalomené hlavní římsy. Je dochováno původní
oplocení, má mohutné tvarované zděné pilíře ukončené odstupněným obloukem, na podezdívce s římsou je pak
jednoduchý drátěný plot. Podezdívka má kamenný sokl, který vyrovnává sklon terénu. Střecha je nově pokryta, patrně
keramickou krytinou s glazurou, barva omítky je režná.
45

VILA JAROCHOVA Č. P. 324
Jeden ze souboru tzv. cottagových letohrádků, které byly postaveny podél nově založené Riegrovy ulice na počátku
20. století. Vila je jednou z mála zachovaných téměř v intaktní podobě.
Tišnovský stavitel František Brož společně se stavebním podnikatelem Juliem Koppem přesunuli svoji firmu z východní
Moravy do Tišnova. Zde se neúspěšně účastnili konkurzu na stavbu nové radnice. Zaměřili se na vilové novostavby ve
východní části města a zákazníkům dodávala stavby jako “ stavby na klíč”. Jarochova vila je typickou stavbou firmy
“Technické kanceláře pro stavby všeho druhu František Brož a Julius Kopp”. V žádosti o stavební povolení z května
1906 se projektant Brož zavázal vystavět vilu “ ve slohu cottagovém, jež dle nákresu předloženého, dvojmo sestávati
z kuchyně, kabinetu, 2 světnic a verandy ve zvýšeném přízemí, tří pokojů podkrovních (mansardních) s pavláčkou
dřevěnou, k nimž vedoucí schodiště je umístěno v chodbě”.
Vilu ještě více podtrhuje stavební
úprava, kterou pro vládního radu
a prezidenta poštovní spořitelny
dr. Jana Jarocha provedl přístavbou
verandy v průčelí roku 1939 stavitel
František Vejrosta z Moravských
Knínic. Stylově obdobné stavby
s
poněkud
zjednodušenými
dekoracemi se na Riegrově ulici dají
najít dodnes.
Samostatně stojící vila je na
nepravidelném půdorysu. Základní
hmota je jednopodlažní se zvýšeným
přízemím. Uliční průčelí: po pravé
straně je vysunut dvoupodlažní rizalit
s okosenými nearmovanými rohy, po
levé straně se vypíná arkýřová
polygonální nárožní věžice na
dřevěných krakorcích. Má pravoúhlá
okna s barevnými vitrážemi, její
střecha tvoří prohnutý jehlanec s
makovicí na vrcholu. V přízemí rizalitu
se nachází jediné třídílné okno osazené do vyřezávané dřevěné šambrány, dochovala se i původní dřevěná žaluzie.
Jedno patro zaujímá drobná lodžie členěná dřevěnými pilíři. Dřevěný zavalbený štít je celý bohatě vyřezáván, mj.
motivy srdíček, hvězdiček a kalichem. Zasunutý prostor mezi rizalitem a věžicí vyplňuje přízemní polygon dřevěné
verandy. V dělených segmentových oknech se částečně dochovaly původní barevné secesní vitráže. Nad verandou
vystupuje ze střechy vikýř s půlkruhově ukončeným oknem. Původně byla okna celého přízemí zdobena secesními
barevnými vitrážemi květin, většina vzala za své při bombardování ke konci 2. světové války. Sokl budovy je kamenný,
fasáda zdobená průběžnou rustikou, na nárožích armovaná. Stavba je částečně zdobena nápodobou hrázdění, a to pod
střechou a věží. Celou vilu kryjí valbové střechy, které přesahují obvodové zdivo, střechy spočívají na dřevěných
konzolách. Plot stavby je původní, na kamenném trnoži lícovaném cihlovými tvarovkami jsou mezi sloupky pole
ozdobného drátěného plotu. Vstupní brána a vrátka jsou osazena mezi zděnými pilíři. Zahrádka je okrasně upravena
se stále zelenými soliterami a bazénkem.
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TAJEMSTVÍ 7.KUTHANOVO SANATORIUM - KLIMATICKÉ LÁZNĚ - NEMOCNICE
MUDr. František Kuthan přišel do Tišnova nedlouho po prohlášení města za klimatické místo (1895),
aby vybral místo pro svoje sanatorium a vodoléčebný ústav.
MUDr. František Kuthan, brněnský lékař se narodil 2. března 1862 v Krahulově u Třebíče. Byl z velmi početné rodiny a
dle rodokmenu nejstarší z devíti žijících dětí. Jeho žena, rozená Odstrčilová, byla dcerou advokáta
v Olomouci. Měli dva syny, lékaře, kteří rovněž v sanatoriu pracovali. Doktor Kuthan sanatorium nechal postavit,
postupně ho rozšiřoval a modernizoval. Zemřel v roce 1944. Říká paní José Nakládalová ve druhém čísle Tišnov
Fotorevue.

Rodinná fotografie manželů Kuthanových, reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 2
Starosta Müller roku 1895 dal vyhlásit město Tišnov za klimatické lázně díky své vynikající poloze a krásnému okolí.
To zvýšilo jeho atraktivitu zejména mezi brněnskými návštěvníky, kteří si do Tišnova jezdili odpočinout a načerpat nové
síly. Podnět ke konečnému prosazení varianty rozšiřující Tišnov směrem na východ přineslo až neoficiální jednání
Františka Müllera s doktorem Kuthanem o zřízení sanatoria. Oba pánové si ve svých plánech vhodně notovali, takže
referát pro obecní zastupitelstvo přednesl starosta 22. října 1898 ve značně “lobistickém” duchu. Doktoru Kuthanovi
nabízeli místo pro plánovanou stavbu v Předklášteří a Lomnici, starosta však trval na tom, aby rada přenechala
vyhlédnuté pozemky Na Rybníčku Kuthanovi, a to zdarma. Městští zastupitelé žádosti MUDr. Františka Kuthana o
bezplatném přenechání pozemku na Rybníčku pod Klucaninou o výměře 6 až 7 měřic za účelem vybudování sanatoria
vyhověli. V městské kronice se o této události dále píše: „Obec kladla podmínku, že s umístěným tam vodovodem
nesmí dr. Kuthan nic podniknouti bez souhlasu města.“
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Doktor František Kuthan si k provedení
svých plánů vybral mladého brněnského
architekta Karla Hugo Kepku, který podle
jeho přesných instrukcí vytvořil plány
patrové trojkřídlé budovy, která v sobě
měla propojovat funkčnost, ubytovací
standart, a to i pro velmi dobře situované
pacienty. Kepkův projekt nezapřel
poněkud konzervativního eklektika, jehož
projekty byly
v kontrastu s progresivními formami
vídeňské moderny, které v té době
využívali jeho současníci D. Jurkovič,
H. Gessner nebo L.Bauer.

Dobové pohlednice
Krátce po schválení záměru začala debata
o tom, kudy vést k plánované stavbě cestu. První
varianta předpokládala prodloužení tehdy už
existující cesty ve směru dnešní ulice Svatopluka
Čecha, druhá, poněkud složitější nová cesta
měla vést mezi poli od mostu pod městem. Ani
jedna varianta však nevyhovovala Müllerovi,
kterému se podařilo v dubnu roku 1899 před
radou obhájit návrh vytyčení přímé cesty od
hejtmanství až k bráně sanatoria, dnešní
Riegrovu ulici. Tím současně určil výstavbu nové
vilové čtvrti
Pohled z Květnice, vpravo hejtmanství, vzadu pod lesem sanatorium
Dobová pohlednice

Sanatorium a vodoléčebný ústav byl dostavěn už koncem roku 1899,
o rok později budovu vysvětil brněnský biskup František Saleský Bauer.
Sanatorium obklopoval již od počátku krásný anglický park doplněný
v roce 1903 o malou novogotickou kapli Panny Marie Lurdské v tzv.
“anglickém” stylu, s výrazným stupňovitým štítem, podle projektu tišnovského
stavebního podnikatele Jana Hykrdy. Zasvěcení odpovídá zdejšímu účelu
vodoléčebného ústavu. Léčily se zde choroby nervové, vnitřní a výměny látek.

Kaple Panny Marie Lurdské v parku Kuthanova sanatoria
Dobová pohlednice
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Nově vzniklé
sanatorium si získalo
velkou klientelu,
a proto se v roce 1908
dr. Kuthan rozhodl pro
přístavbu.
Ta navázala na
dosavadní styl budovy.
Autorem přístavby byl
pravděpodobně
architekt
Vladimír Fischer.

Starosta města František Müller vítá MUDr. Kuthana v jeho novém sanatoriu.
Kolem shromáždění čestní hosté a zaměstnanci se svými rodinami.
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 2

Přístavba sanatoria, 1935
Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017
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V sanatoriu pobývalo mnoho významných osobností. Za všechny je možné jmenovat básníka
Františka Halase nebo hudebního skladatele Leoše Janáčka, kteří chodili na zdravotní procházky i na Klucaninu.

Svahy Klucaniny již tenkrát byly propleteny stezkami a na
vrcholovém hřbetě byla postavena rozhledna, na níž při
turistické slavnosti roku 1934 vystoupil i král českých komiků
Vlasta Burian, který byl ubytovaný ve vile Franke.

Po skončení 2. světové války vznikl v Kuthanově sanatoriu
dětský útulek, který dříve sídlil v Katolickém domě a v roce
1947 byl přestěhován.

V květnu 1948 bylo sanatorium MUDr. Kuthana dáno pod
národní správu Svazu nemocenských pojišťoven v Praze
a stalo se později nemocnicí. V roce 1968 prodělala Oblastní
nemocnice v Kuthanově sanatoriu adaptaci.

Vlasta Burian u Vily Franke, 1934
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 1

Po listopadu 1989 byl majetek rodině MUDr. Kuthana navrácen. V roce 1992 byla na hlavní budově na zdi věže
odhalena pamětní deska s nápisem:
“L.P. 1899 založil sanatorium MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fysikální terapie.”
Uvnitř vpravo za vchodem je umístěna deska z narůžovělého mramoru (dílo sochaře Tomoly), která připomíná
vysvěcení sanatoria brněnským biskupem Bauerem.
V roce 2000 byla podepsána smlouva o odkoupení tišnovské nemocnice státem od potomků Dr. Kuthana. Novým
majitelem se stala Česká republika Nemocnice Tišnov. Dnes je v sanatoriu nemocnice zaměřená na následnou
a rehabilitační péči.
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TAJEMSTVÍ 8.
ULICE NA RYBNÍČKU – ZŠ SMÍŠKOVA
ULICE NA RYBNÍČKU

Tišnovem stékala na několika místech povrchová voda. Jedním z míst bylo i na ulici Na Rybníčku. Z Klucaniny stékal
nevelký potok a na úpatí kopce Klucanina napájel malý rybníček. Ten v roce 1564 koupila od měšťana Petra Pšikala
obecní rada a pak jej pronajímala tišnovským měšťanům.
Potůček, který z rybníčku
vytékal, dal název nynější ulici
Na Rybníčku a vznikl
v době první republiky.
Za dnešní nemocnicí byla
tzv. Svatá studánka, ze které
byly vodovodem napájeny kašny
na náměstí.
Další vodovod byl zbudován
v roce 1898 a vedl vodu
z pramene na Klucanině
do Kuthanova sanatoria.
Voda z Květnice tekla
po nynější Dvořáčkově
a Janáčkově ulici ve strouhách.
Její proud ústil do svrateckého
náhonu.
Proud býval tak silný, že bylo
nutné nad ním před masnými
krámy vystavět dřevěný mostek.
Majitel tehdy soukromého
panského domu,
bohatý tišnovský měšťan
Jan Ludvík, dokonce strouhu
využíval k plnění haltýřů nebo-li
sádek na ryby pod domem.
Ulice Na Rybníčku,
40. léta 20. století
Reprofoto z knihy František
Wágner, Spolek Continnum
vitae, 2017
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ŠKOLA SMÍŠKOVA
Budova základní školy na Smíškové ulici
byla postavena v roce 1951 podle
projektu Evžena Škardy z roku 1946.
Ve čtvrtek 29. března 1951 bylo zahájeno
vyučování v nové budově měšťanské
chlapecké školy na Smíškově ulici.
Původní budova chlapecké školy
v Bezručově ulici byla koncem války
značně poškozena bombardováním
a vznikla akutní potřeba nových školních
prostorů.
Stavba školy na Smíškové ulici, konec 40.
let 20. století Reprofoto z knihy František
Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017
S výstavbou bylo započato už v srpnu 1947 a původní projekt byl značně velkorysý, vedle sebe měly stát dvě školy
s tělocvičnami a rozsáhlým sálem. V tomto duchu byly dokonce již vykopány a částečně vyzděny základy, když přišel
příkaz práce zastavit a základy druhé školy zasypat kvůli silným pramenům spodní vody v návaznosti na ulici
Na Rybníčku, které stavbu příliš prodražovaly. Přerušení prací naštěstí netrvalo dlouho a školu se nakonec s velkým
úsilím podařilo dokončit. Den před zahájením výuky byl z původních učeben v Bezručově ulici přestěhován veškerý
potřebný inventář (převážně v rukou, na trakařích či na vozíčcích).
Slavnostní otevření školy s prohlídkou pro veřejnost se uskutečnilo 6. května 1951 za řízení ředitele Jana Tálského.
Za plného vyučování pak byla ještě dokončena tělocvična a provedeny úpravy okolního terénu.
V chlapecké měšťanské škole na Smíškové ulici měla své sídlo Hudební škola, jejímž prvním ředitelem se stal Aleš
Smíšek. (Po zrušení okresu v Tišnově byly prostory hudební školy přesunuty na začátku 60. let 20. století do tří místností
tohoto úřadu do bývalé budovy hejtmanství. Později byly prostory Lidové školy umění školy rozšířeny na celé poschodí
a upraveny pro výuku včetně sálu na vystoupení. V roce 1991 se již Základní umělecká škola přestěhovala na
Dvořáčkovu ulici, kde kdysi sídlila pošta.)
Roku 1953 se devítiletá chlapecká škola mění na osmiletou střední smíšenou školu se čtrnácti třídami,
z toho dvěma tzv. jednoročního učebního kurzu. V dalších letech narůstá počet dětí a vyučování se rozděluje do ranní
a odpolední směny. Mezi léty 1979 a 1980 dochází k plynofikaci budovy s nákladem necelého půl miliónu Kč. Roku
1992 školu navštěvuje delegace japonských učitelů zajímajících se o práci zdejších pedagogů a žáků.
V pondělí 4. září 2006 byla slavnostně otevřena nová tělocvična při Základní škole Smíškova. Práce na stavbě byly
zahájeny v září 2005 a v červenci následujícího roku byl objekt dokončen. Stavbu realizovala firma Stavoprogres Brno
se svými subdodavateli. Celkové náklady činily necelých 16 milionů, z čehož téměř 10 milionů pokryly státní dotace.
Při zahájení zhlédli žáci školy s pozvanými čestnými hosty ukázku sportovní akademie, vzhledem k rozměrům 30 x 20
metrů se s novým prostorem počítalo především pro míčové hry, jako je basketbal či volejbal. Po zrušení ZŠ na Riegrově
ulici sem přichází další žáci. A od školního roku 2015 - 2016 byly uvedeny do provozu nově vybudované prostory
nástavby hlavní budovy a škola tak přestala využívat budovu odloučeného pracoviště na ulici Riegrova.
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TAJEMSTVÍ 9. BRNĚNSKÁ ULICE -TARDYHO VILA Č. P. 305
V dávných dobách byla ulice Brněnská v těchto místech ještě daleko před nebo za městem. Podle toho, kam měl
pocestný zrovna namířeno. Stejně jako dnes, byla kdysi veledůležitou cestou na cestě z Brna do Prahy, po které
jezdívala královna Konstancie.
Přeskočíme-li pár století, ocitáme se ve století 20. a víme, že již existuje ulice Riegrova se svými výstavními vilami,
především vilou Japp - dnes villa Franke nebo vilou Jarochovou, v těchto letech také vyrostly reprezentativní objekty
i na jiných místech Tišnova. Například ulice Janáčkova s hotelem U České koruny, Kothbauerovou vilou, vilou
Ludmilou nebo vilou Vandou. A hlavně k Brnu prodlužující se ulice Brněnská se svojí nádhernou secesní Tardyho vilou.

Nová ulice Brněnská, vila továrníka Vladislava Tardy, dobová pohlednice
Vladislav Tarda byl majitelem továrny na umělý kámen. Byl potomkem vážených protestantských kazatelů toleranční
doby. Autorem projektu Tardyho vily byl stavební podnikatel Jan Hykrda, mj. stavěl i Villu Japp (Franke). Hykrda se
jako stavební mistr podílel na vzniku umělecky patrně nejvýznamnější secesní stavby v Tišnově, která je dnes bohužel
již zcela znehodnocená. Tardy se obrátil na vídeňského architekta Josefa Zlatohlávka, který mu vyprojektoval
pozoruhodně kompaktní stavbu s geometrickými secesními dekoracemi, které se odkazují na moderní proudy tehdejší
vídeňské moderny.
Vilu s efektní věží obklopovala rozsáhlá zahrada, v jejíž zadní části stála malá továrna na cementové zboží a umělý
kámen, kterou Hykrda vyprojektoval v poměrně bizarních neogotických formách.
Protože nebyla vila památkově chráněna a doba historii nepřála, dnes je její historická hodnota bohužel již zcela
bezcenná. V totalitní době byla vila velmi necitlivě přestavěna a dnes v ní sídlí zubní středisko.
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TAJEMSTVÍ 10. HRDELNÍ PRÁVO
Tišnov míval v dobách středověkých svoje hrdelní právo, kterým trestal různé druhy zločinů.
Na úsvitu dějin, tak se jmenuje kapitola Jana Hájka ve Čtení o starém Tišnově, ze které je čerpáno.
„Právo hrdelní při městě Tišnově bylo podmíněno rozhodnutím vyššího hrdelního soudu v Brně. Povinností rychtářů
bylo, aby zločince zatkli, do šatlavy vsadili a právem útrpným vyslýchali. Všechna akta výslechů musela býti dodána
vyššímu hrdelnímu soudu, jenž vynesl rozsudek, od kterého bylo od konce 17. století jediné odvolání k nejvyššímu
apelačnímu soudu v Praze. Nedostal-li provinilec milost, byl rozsudek vykonán.
Obec měla všecka
příslušenství
k utracení zločince.
Ve sklepení starého
radního domu šatlavu
s mučírnou, řetězy,
pouta, kládu, na
náměstí pranýř a za
městem popraviště. Kat
v Tišnově nebýval. V čas
potřeby vyžádali si ho
Tišnovští od města
Brna, kam pro něj
posílali ozbrojené
soudy, aby ho bezpečně
dopravili.

Popravy se konávaly na
tehdy holém návrší lesa
Klucaniny, nad bývalou
Brabcovou pilou, kde
stávala šibenice.“

Mučící nástroje
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STÍNADLO
Zde se nacházíme na místě zvaném Stínadlo – popraviště. Poslední poprava byla vykonána v 17. století.
Po zrušení poprav nechala abatyše Voršila Gambsová na místě stínadla postavit Boží muku s obrazem Krista.
Ve 20. století byla Boží muka stržena a pod základním kamenem, který býval popravním stolem, se našla kostra ženy
s dítětem obětmi poslední popravy v Tišnově. Popravená žena byla Rózina Čermáková sličná to dcera lazebníka ze
sousedství Korábova mlýna, která se zaslíbila Janovi Soběhrdů z gruntu za vodou pod obecním mlýnem. Poprava byla
vykonána v návaznosti na nešťastné události v roce 1620 při bitvě se Švédy v roce 1653. Podrobně se o příběhu
můžeme dočíst v knize Bohuše Sedláka V závětří Květnice.
Na místě byl postavený dům č. p. 275, který patřil Ladislavu Jedonovi. Od 70. let bývala v domě umístěna mateřská
školka. Po zbourání domu byla na zdejším místě v roce 2017 postavena jedna ze stél – zastavení na Cestě hrdelního
práva v Tišnově, která nese název Luxuria versus Pudicita. Cestu nechal vybudovat spolek Continuum Vitae, jehož
zakladatel pan Miloš Sysel je nositelem myšlenky Cestu hrdelního práva vybudovat. Slavnostní otevření proběhlo
v rámci historické trhové slavnosti v červenci roku 2017.
„Nedaleko krčmy Humpolecké, na rohu silnice za Humpolkou, u cesty k Vápenici (nyní ulice Dvořákova), stávala od
nepaměti pěkná barokní boží muka“, jak píše ve své knize Bohuš Sedlák V závětří Květnice, „kde se říkalo U stínadla,
protože se tam kdysi za zlatých starých časů popravovalo mečem. Kamenný popravní stůl stvořil fundament boží muky.
Na bývalém popravišti - stínadle - místo boží muky s obrazem Krista. (Olejomalba památné boží muky od akad. malíře
Norberta Pokorného i starý obraz Krista, jenž byl v roce 1866 zle prostřílen Prušáky při šarvátce, která se v těchto
místech udála, jsou uloženy v depozitáři Podhoráckého muzea)“.
Poslední popravu na stínadle známe podle knížky V závětří Květnice takto:
„Kdo byla ona popravená žena roku 1653? Jak těžkého bylo asi její provinění, že jí nebylo dopřáno věčné odpočinutí
v posvátné zemi hřbitova? Jakou úlohu hrálo ono dítě v tragédii? Na všechny otázky se našla odpověď ve staré
gruntovní knize, kde starý pan Josef Hliněnský podle vyprávění svého otce, kdysi zámečnického mistra, ještě besedníka
černých hodinek v pokštůbně u Šimonů, zapsal:
“Ze vzpomínek své babičky vyprávěl pantáta Šimonů tuto pověst? Smutné časy prožíval Tišnov po bělohorské bitvě.
Poláci zanechali městečko téměř celé v sutinách. Jinověrci nesnášeli kruté protireformační řády, opouštěli pustá
požářište a pro víru prchali ožebračeni do nevlídné emigrace. Skryté semeno čekalo na vysvobození protestantskými
Švédy, k nimž se mnozí z Tišnova utekli. Jedním z nich byl Jeníček Soběhrdů z gruntu za vodou pod obecním mlýnem.
Slíbil se Rozince Čermákové, sličné dcerušce lazebníka ze sousedství z Korábova mlýna, tajné a horlivé vyznavačce
konfese bratrské, že se vrátí a že budou pak spolu šťastni. Přiharcoval od Brna se Švédy v roce 1645. Co bylo Švédům
do románku dvou mladých tišnovských srdcí? Jejich úkolem bylo špizování a výpalné. Přitahoval je bohatý klášter, jeho
zásoby a poklady. Čeští rejtaři švédského regimentu však nezapomněli, kdo kreslil hlinkou červené kříže na vrata gruntů
tišnovských beranů, husitů a Českých bratří, a ukazoval tak Polákům v tom nešťastném roce 1620, kde mají založit
červeného kohouta. Také Jeník Soběhrdů mstil se za své nuzování a strasti v cizích službách, za křivdy a
pronásledování svého otce a za ústrky a za výsměchy své věrné čekající Rózinky. Staří donašeči klášterní i novotní
sousedé katoličtí dočkali se strašné záplaty při popravě Róziny a Primátor Jiřík Mydlář a ti ostatní byli pomstěni.
Tišnovu nastanou zase blahé časy svobody a hojnosti, jak bývaly za starodávna. Blíží se vítězství, mír a s ním svoboda
náboženství, konec otročení klášteru. “Neboj se Rózinko, nikdo ti nesmí ublížit, nezůstaneš sama, brzy přijdu a pak
budeme spolu a šťastni”. Nikdy se již neviděli. Ve Vestfálích na Čechy zapomněli a Jeníček Soběhrdů, poslední toho
tišnovského rodu, svými kořeny tkvícího až v temných dobách Přemyslovců, zapadl kdesi v cizině v zapomnění.
Nezapomněli však Tišnovští a za Švédy a mladého Soběhrda pomstili se krutě na nevinné a opuštěné Rózince
Čermákové, která marně čekala na svého miláčka a na otce svého krásného děcka. Byla vsazena do smrduté díry v
radním domě, mučena jako kacířka, žena z víry zběhla, odsouzena a za městem na stínadle popravena mečem i se
svým nemanželským parchantem.
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Byla to poslední poprava ženy v Tišnově a popravování na stínadle vůbec.” Tak píše Bohuš Sedlák v Závětří Květnice.
Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově uvádí: „Mistr popravčí dostával za popravu 21 zlatých, za jiná vydání
s tím vzešlá, mučení atd. 16 zlatých 48 krejcarů. Tišnovský ras byl katovým pomocníkem. V tišnovském kostele stávala
v levém koutě při vchodě dvoumístná tzv. katovská lavice, v níž sedávali při bohoslužbách lidé bezectní, tj. ras i kat,
když byl povolán za prací do Tišnova. Při přestavbě kostela roku 1838 byla tato lavice odstraněna. Staří Tišnováci dosud
pamatují chaloupku poblíž řeky Svratky v zákoutí Červeného mlýna. Byla to bývalá rasovna. Zde se odbývala dne
11. února 1827 slavná událost. Třicetiletý jihlavský kat Johann Nessl, který podědil svůj neblahý ouřad po svém otci,
ženil se s černookou Lenkou, devatenáctiletou dcerou rasa Ignáce Oberreittera.“, ale to je další příběh.

PRANÝŘ
Pranýř „stával před kostelem a byl místem hanby, ponížení a utrpení. Pranýřováním se trestaly přestupky lehčího
rázu. Pranýř byl jednoduchý kůl zapuštěný do země, k němuž se odsouzenec přivazoval řetězy.
Byl dostupný všem, kdož urážkami, posměchem, pliváním
a někdy i ranami nebo házením shnilých vajec chtěli trápit
pranýřovaného, jenž byl svým tupitelům takto dán na milost
a nemilost. K veřejné hanbě se takto odsuzovaly ponejvíce ženy
hádavé a klepavé, frejířské a také řemeslníci
a obchodníci za drobné podvůdky a nepoctivost.
K pranýři nechal v 60. letech 17. století tišnovský farář Vojtěch
Gams přistavět takzvaný carcer publicum - velkou klec, kde bylo
možno veřejnému posměchu vystavit celou skupinu lidí. Gams byl
bratrem abatyše Voršily Gambsové
z kláštera Porta coeli, která nechala postavit Boží muku na stínadle,
byl arogantní a povýšený, na faře prý dokonce nechal zřídit vězení,
což způsobilo velký odpor městečka, a tak Gams musel po sérii
incidentů odejít zpět do kláštera v Oseku.
Císařským nařízením ze dne 10. června roku 1729 byly zrušeny
menší hrdelní soudy v Doubravníku, v Kuřimi a ve Veverské Bítýšce,
ale v Tišnově soud zůstal. Tímto nařízením byli rovněž za počestné
občany uznáni biřici, soudní sluhové (exekutoři) a jejich rodiny,
nadále však zůstávali bezectnými nejen zločinci, ale i kat, jeho
holomci, ras, výtažný, lehké ženštiny a nemanželské děti.“

Roku 1754 byl tišnovský hrdelní soud v rámci tereziánských reforem úplně zrušen.
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Místo kříže na Horním rynku stával pranýř, dobová pohlednice z konce 19. století

ŠIBENICE
Bohuš Sedlák opět píše: „byla z daleka viditelná a "viselci" na ní byli ponecháváni drahnou dobu, aby naháněli hrůzu
"lapkům a všelikým lotrasům krajem štrafujícím". Z kaple sv. Anny, která stávala proti bývalé tzv. Nové hospodě, na
místě nyní železným křížem označeném, bývalo odsouzenci na poslední cestu zvoněno umíráčkem, "než ze života na
smrt převeden byl". Tato kaple byla z nařízení Josefa II. zbořena a památný zvonek z ní byl tajně v noci převezen do
Lomničky.
Ve středu 1. června 1707 proběhla v Tišnově poprava lupičů a vrahů Františka Grünwalda, řečeného Pekelníka
a Jiřího Kliha alias Búřky. Oba delikventi po předchozích drobných krádežích zavraždili 22. listopadu 1705 na Kukýrně
vdovu Dorotu Sokolovou i její dceru Voršilu a 28. prosince 1706 také v Rohozci ženu šenkýře Jíry Krapky.“ Podrobný
příběh najdete v domě Na Pekle. „Na počátku roku 1707 se mordýře podařilo dopadnout a po 126 dnech vyšetřování
rozhodl apelační soud v Praze o jejich exemplárním potrestání. Výslechy vrahů prováděl pravděpodobně tišnovský
rychtář Kašpar Šudler, rozsudek vykonal popravčí mistr Matěj Salinger z Brna se svými pacholky.“

https://www.tisnov.cz/sibenice-stinadlo-pranyr
https://www.tisnov.cz/search/node/cesta%20hrdeln%C3%ADho%20pr%C3%A1va
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TAJEMSTVÍ 11. BRNĚNSKÁ ULICE - KONEC MĚSTA, DVOREC ZVANÝ VĚŽ,
KRČMA HUMPOLKA
Kdysi ve středověku zde začínal i končil Tišnov. Před krčmou stávala barabizna, které se říkalo „Na pindulce“. Proč se
jí tak říkalo, je záhadou. Snad tam bývala nějaká vykřičená část krčmy, pro „bezectné“ lidi (zločince, ale i kata, jeho
holomky, rasa, výtažného, lehké ženštiny a nemanželské děti). Jisté však je, že zde před popravou vždy nocoval kat,
který byl k vykonání hrdelního práva povolán z Brna.
Již ve druhé polovině 13. století dochází v Tišnově k rozšíření osídlení podle nejdůležitější obchodní stezky.
procházející Tišnovem od Brna ke klášteru a dále na Vysočinu. Domy si začali budovat noví usedlíci, a to v obou
směrech od Dolního náměstí - Obilního - malého rynku. V celé délce se tak dotvořily dodnes charakteristické dlouhé
ulice až po č. p. 80 (dnešní Müllerův dům) v ulice Klášterská (Jungmannova) a ulice Brněnská až po Humpolku.
Původně to byl středověký dvůr - dvorec zvaný Věž, přestavěný 1602 na renesanční šlechtickou rezidenci s rozlehlým
hospodářstvím, zvanou Nový dvůr Jana Jiřího Humpoleckého z Rybenska a následně barokní usedlost Humpoleckého
dvora. Byl též právovárečným domem se zájezdním hostincem později nazvaného U bílého lva. Nyní má jméno
Humpolka.
Zde při jihovýchodním okraji historického jádra města má tedy snad
své počátky osobitá část starého Tišnova, tzv. Věž
či později Humpolka na úpatí svahu nad údolní nivou řeky Svratky. Na
samém konci Brněnské ulice, při křižovatce na Brno, Deblín
a Lomnici na počátku 14. století vyrostl patrně opevněný dvůr s věží.
Tento Panský dvůr byl na konci 60. let 20. století zbořen a zůstal jen
zájezdní hostinec.
Právě zde sídlil tišnovský měšťan Mikuláš z Věže (de Turri),
zmiňovaný roku 1328 jako svědek, který pečetil pořízení abatyše
Anežky. Mikuláš byl Anežkou titulovaný jako „věrný náš Mikuláš
z Věže, měšťan v Tišnově“.
Pečeť tišnovského měšťana Mikuláše z Věže z 8. září 1328
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č.10
V pečetním typáři je osobní erb Mikulášův – štít se znamením věže
Páni z Věže byli jedním z nejstarších tišnovských rodů. Na konci
středověku k majetku patřil i sad a lán polí, les Horka, dva drobní
sedláci (podsedníci) a “krčma nárožní”, předchůdkyně hostince Na
Humpolce. Věž byla samostatnou, od města oddělenou državou, kterou některá z abatyší kláštera Porta coeli
dědičně udělila do užívání měšťanské rodině, která v danou dobu stála pravděpodobně při vzniku města.
Mikuláš pocházel z Brna, kde se významně podílel na rozvoji vrcholně středověkého Brna. V ⅓ 14. století vlastnil
rozsáhlé pozemky na brněnských předměstích, na kterých postupně usazoval poplatné posedníky. Věž zůstala
nezávislým statkem a po smrti Mikuláše z Věže (před rokem 1340 se vrátil opět do Brna)
věžský dvůr s příslušenstvím přešel do rukou několika zemanských rodů z blízkého okolí, kteří měli v erbu raka nebo
račí klepeta. První z nich s rakem v erbu pocházel z Lažánek u Veverské Bítýšky. Z jejich rodu známe z roku 1380 Ješka
(Jana) řečeného Kalda z Lažánek, toho vystřídal asi jeho syn Johánek, Janek či Hánek řečený Křen, v písemných
dokladech uváděný v letech 1390 - 1412 pouze s přídomkem “z Tišnova”.
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Roku 1406 už na Věži sídlil jiný vladyka, Mech, který tenkrát se svojí ženou Zdinkou získal koupí od Jindřicha z Heroltic
také malou ves Hájek u Tišnova. Mech vlastnili lán v Uníně, koupený od svého bratra Ondřeje z Unína v roce 1385. Tím
vytvořil drobné panství, které jeho potomci drželi až do konce 15. století. Erbem těchto druhých vladyků z tišnovské
Věže bylo mlýnské kolo.
Mecha v druhém desetiletí 15. století vystřídal jeho syn Ondřej, který byl výraznou osobností Tišnova za husitských
válek a byl spojen s Pernštejny. Za jeho majitelování se stala níže uvedená skutečnost. „Věž se nevyhnula ani úkrytu
loupežníků, jak vyplývá z popravčích zápisů města Jihlavy z období kolem roku 1419. Siróček, syn Janáče, vůdce
proslulého lapkovského tovaryšstva, totiž tehdy v obsáhlém přiznání vypověděl, že při jedné ze svých loupeživých jízd
měli lapkové zázemí přímo v tišnovské věži. Tehdy krčma a opevněný dvorec patřil zemanovi Ondrovi. Lapkové byli
pod ochranou samotného Viléma I. z Pernštejna, kterému z Věže na Pernštejn vezli kostelní klenoty a sukno coby
významný podíl z loupeže.“ Píše se v knize Tišnov na str. 247. Tento zeman Ondřej z Věže měl pravděpodobně i velký
vliv na správu městečka, neboť byl stoupencem Pernštejnů a již dříve byl pomocníkem Viléma I. z Pernštejna při jeho
kořistnických výpravách. Nabízí se otázka, zda právě Ondřej z Věže nepřispěl k ovládnutí Tišnova Pernštejny. Změněné
poměry v Tišnově potom odráží přerozdělení úřadů a majetků ve městě. Před polovinou 15. stol. se stal tišnovským
farářem Ondřejův bratr Jan. Je možné, že na obročí byl dosazen proti vůli kláštera přímo Janem z Pernštejna. S pomocí
svého bratra Ondřeje pak Jan z Věže volně hospodařil se jměním tišnovského farního kostela i desátky bez ohledu
na samotné cisterciačky. Naposledy Ondřeje z Věže zmiňují písemnosti z roku 1464. Abatyše Alžběta vznesla u papeže
Evžena IV proti bratrům žalobu.
Po Ondřejově smrti ho patrně vystřídal syn Jan Tišnovský z Věže, který na Tišnovsku náležel k váženým osobám a často
vystupoval jako ručitel nebo svědek při převodech nemovitostí i v peněžních úpisech. Podle některých zápisů měl Jan
Tišnovský blíže k pánům z Lomnice. Jeho stejnojmenný syn Jan z Věže je pak poprvé v dochovaných pramenech
jmenován 25. července 1491, kdy tišnovskou Věž a své další majetky prodal abatyši Johance a opatství Porta coeli.
Na prodej byly vystavěny dvě listiny. Na věžský statek jako dědičného léna tišnovského kláštera:” své vlastnie zboži
Věži u městečka Tišnova, s dvořiskem, s sadem, s lánem, s rolí voranú i nevoranú, s pastviščemi, s lesem kterýž slove
Horka, se dvěma podsedky, s krčmú nárožní za 319 uherských zlatých dukátů. Klášteru dal i staré zápisy, kterými
konvent Porta coeli uděloval Věž s příslušenstvím někdy na počátku 14. století v léno držitelův držav z řad měšťanstva
a nižší šlechty. Druhou listinou prodal Jan z Věže cisterciačkám za 115 uherských zlatých dukátů své zděné svobodné
statky: “ Hájek s horou a tři člověky, dva na Hájku, Řehoře a Martina a jednoho na Uníně, jménem Jana z Ježova, s rolí
oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvištěmi, s potoky, s mezemi, s hranicemi i se vším panstvím i
příslušenstvím.” Není jasné, proč vše prodal. Lze jen dodat, že je roku 1465 znám ve vojenské družině knížete Viktorína
z Kunštátu ještě třetí Jan z Věže, snad jediný poslední nemajetný potomek staršího rodu Tišnovských zemanů z Věže.“
Uvádí kniha Tišnov.
Humpolka bývala tedy krčmou, která patřila ke dvoru - původně samostatné tvrzi Věž. Další jméno má po majiteli panu
Janu Jiříku Humpleckém z Rybenska. V roce 1602, jak je psáno v gruntovní knize, nejvyšší písař brněnského menšího
práva, měl v Tišnově usedlost, výsadní dům dodnes zvaný Humpolka měl ještě další rozsáhlý majetek v okolí Brna.
Po třicetileté válce roku 1652 prodával Jan Humpolec grunt v Brněnské ulici, který “ačkolivěk prvotně dražší byl, ale
vše ukazujíce nynější těžkosti a zkázy lidu vojenského švejdského jemu za sumu 100 zlatých.”
V roce 1668 vyhořel dvůr na Humpolce, když z Rašovského gruntu na Kukýrně vyšlehly plameny, které se rozšířily na
celé městečko. Během jednoho dne vyhořel kostel, fara, radnice, šatlava, škola, obecní pastoušky, dva obecní dvory i
panský dům, dále ještě 64 dalších domů.
S postavením nové radnice se v roce 1771 zavedlo i číslování domů (tehdy bylo 184 popisných čísel
a poslední číslo dostala Humpolka).
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Po zrušení kláštera výnosem Josefa II. Byl klášterní majetek rozparcelován, tedy i dvůr s pozemky. Majitelem či
hostinským se stal pravděpodobně Karel Voša, protože na jeho poli za Humpolkou se v roce 1816 našel veliký poklad
mincí a po nějakou dobu se říkalo Cáhlovské ulici Vošova. (Také měla jméno Žabská, možná ve spojitosti potoka a řeky
a množství žab v nich?)
Jak píše Karel Fic v 5. čísle Tišnov Fotorevue: „Zajímavostí je nález velikého pokladu v říjnu roku 1816, kdy při kopání
brambor na poli Jana Voši za Humpolkou, který obsahoval 10 040 mincí vesměs menší hodnoty z konce 16. a počátku
17. století o váze 74 liber. Soudí se, že to byl ukrytý majetek kláštera Porta coeli, dočasně zrušeného moravskými stavy
v roce 1619, nebo nějaká vojenská pokladna. Část mincí byla uložena v muzeu v Brně, část obdržely univerzity v
Olomouci a ve Vídni, avšak drtivá většina jich byla podle tehdejšího zákona zabavena státem a přetavena“.
Cesta na Brněnské se od nepaměti svažovala od Dolního rynku až k Humpolce, kde končila zástavba
a pokračuje silnice na Brno. Okolí Humpolky dominoval barokně přestavěný dvůr s hospodou a křižovala se s již
vzniklou ulicí vedoucí k řece s dřevěným mostkem, za kterým byl Cáhlovský mlýn. Další významnější cesta vedla z
Brněnské ulice pěšina vedoucí od Humpolky ke kostelu Na Hrádku podél níž stékal potok, který pod mostem a dál po
Cáhlovské ulici tekl do řeky Svratky.
V tehdejším hostinci, hostinec
se jmenoval
i po jednom majiteli –
Hostinec U Melicharů,
a také
U bílého lva (Humpolce)
se scházel také spolek
“Vrtáci”, který vznikl
v Tišnově ve dvacátých letech
19. století. „Vrtáci“ měli za cíl
pomáhat nejchudším dětem z
tišnovských rodin.

Dobová pohlednice
Ze svých příspěvků pořádali každý rok Vánoční besídky a obdarovávali děti sladkostmi, ovocem, oblečením a obuví.
Na Humpolce se od roku 1893 scházel i Spolek katolických tovaryšů, než si postavili svůj Katolický dům na Mlýnské
ulici a rovněž Sokolové před postavením sokolovny zde na zahrádce měli svou “cvičebnu”. Po nějakou dobu se
Humpolce také říkalo Hostinec U Melicharů.
Zde končil i začínal Tišnov. O kousek dál bylo již jen popraviště a na kopci Klucanina šibenice.
Za Humpolkou u cesty na Brno naproti tzv. Nové hospodě stávala barokní kaple sv. Anny postavená v roce 1713.
Odsouzencům na smrt oběšením na klucaninské šibenici se zde nechávalo zvonit umíráčkem. Kaple měla jeden oltář
a pravděpodobně se sochou svaté Anny Samotřetí. V roce 1728 byla obnovena zásluhou měšťana Karla Machotského,
který zde nechal zřídit i druhý oltář. Tato kaple byla z nařízení Josefa II. zrušena, zbořena a památný zvonek z ní byl
tajně v noci převezen do Lomničky.
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Humpolka kolem roku 1960
Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continnum
vitae, 2017

Průčelí Humpoleckého dvora před zbořením
Na závěr lze říct. Původně středověký dvůr
zvaný Věž, později renesanční dvůr Jana
Jiřího Humpoleckého z Rybenska a následně
barokní usedlost Humpoleckého dvora, byl
také právovárečným domem
i zájezdním hostincem U bílého lva. Dodnes
se zachoval v podobě téměř poslední
přestavby a je zde zachována i restaurace
dnes - Na Humpolce.

Nechybělo však mnoho a v totalitní době,
kdy bylo zbytečně odstraněno či necitlivě přestavěno mnoho vzácných tišnovských památek a podlehl jim v 60. letech
20. století i Humpolecký dvůr, měla být odstraněna i samotná Humpolka. Díky Františku Trmačovi, který se zasloužil
o zrušení demoličního záměru v roce 1967 se můžeme kochat pohledem na historickou budovu Humpolky.
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Bohužel na místě barokního
dvora Humpolka a
domu č. p. 182
(U Klinkáčků)
vzniklo panelové sídliště.

Klinkáčkův dům vedle Humpolky, 1960
Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017
Původní cesta z Brna do Prahy se vznikem Malýho rynku, rozdělila na dvě. Směrem na klášter - Jumngmanova –
Klášterní a směrem na Brno se jmenovala za první republiky po Humpolku – Šafaříkova, od Humpolky dál Legionářská.
Po 2. sv. válce Rudé armády. Naštěstí se jí však postupem času vrátil původní název Brněnská ulice.
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TAJEMSTVÍ 12. ULICE BRNĚNSKÁ - NEJSTARŠÍ ULICE, ŘEMESLNÍCI
Z doby kamenné jsou na Tišnovsku známé archeologické nálezy zlomků keramiky, dále z doby bronzové např. u
bývalého dvora Humpolka. Pozůstatky keltské a germánské osady byly nalezeny ve středu pozdějšího města (dnešní
ulice Mlýnská, náměstí Míru a náměstí Komenského). Další nálezy poukazují na osídlení ve velkomoravské éře v 8. a 9.
století (na Jungmannově ulici).
Brněnská ulice je v Tišnově jedna
z nejstarších a nejdelších cest
vedoucích z Brna ke klášteru Porta
coeli a odtud dál do Prahy. Kdysi po
ní jezdívala Královna Konstancie,
když cestovala od jednoho syna krále Václava I. za svým druhým
synem Přemyslem markrabětem
moravským. Cesta byla velmi
důležitá i v další historii města.
Ze 7. prosince 1240 je známá
zpráva, že mezi državami kláštera,
které potvrdil král Václav I. figuruje
Tišnov jako trhová ves v rámci
místního či oblastního trhu.
O konání trhů se dozvíme na
Obilním a Koňském rynku.
Zručné řemeslníky v Tišnově
můžeme najít již v onom 13. stol.
Archeology byly nalezeny movité
nálezy - režná keramika hrnčířů,
pozůstatky kovářských
či hutnických provozů - strusky
a trosky tavicích pecí.
Na Brněnské ulici nález licí formy na
odlévání drobných předmětů
z barevných kovů.
„U mlýnského náhonu se usadili
ševci a jircháři a založili ulici
Ševcovskou, koncem 18. století
zvanou Jirchařskou.
Soukeníci a kramáři osadili ulici nad masnými krámy a tkalci a jiní drobní řemeslníci se zabydleli na Kukýrně
a u náhonu ke mlýnu prostřednímu, tj. Korábovu, podle něhož je tato část města pojmenována.“
Píše Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově.
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V jižní části ulice Brněnské byla stálým problémem voda. Cesta byla zabahněná a podmáčená, a tak byla zpevňována
dřevěnými hatěmi, z napříč položených kamenů, prken a neřezaného proutí, později obyvatelé městečka používali
i kamenné záhozy a štěty.
Dnešní vozovka je tak v těchto místech o 1,4 - 1,9 m výše než tomu bylo před sedmisty lety.

Výhodná poloha v bohatém kraji na křižovatce rušných cest, lidnaté, živé a hojně navštěvované trhy, mohovití
měšťané a další okolnosti vedly k rozvinutému tržní prostředí a dávaly velké možnosti pro místní výrobu. Bylo zde
mnoho drobných hospodářů, řemeslníků a podruhů. Celkem sedm řemeslníků, kteří žili
v menších domcích je zmiňováno již roku 1353. Mezi podsedky byli zapsáni - kovář, řezník, švec a pekař.
v 15. století se v Tišnově usadil bohatý kramář. Dále zde byli šenkýři, koželuzi, jircháři, kožešníci, uzdáři, obuvníci,
vozka, šafář, kroječ suken, tkalci, soukeníci, krejčí. Staré zápisy z roku 1551 - 1554 také uvádí šmelcíře (připravovali
rudu k tavbě), ližníka (rozvážel pivo a víno), puškaře, kameníka nebo skláře. V dalších letech přibyli ještě mečíř, puléř
(leštič kovových výrobků zvláště zbraní), varhaník. Nejpočetnější a nejvýznamnější řemesla se sdružovala do cechů.
Nejstarší známý pro Tišnov cechovní řád vydal 11. srpna 1554 Jan z Pernštejna “pro cechmistra a mistry řemesla
krejčovského”. Jeho ustanovení kladla důraz na profesní i lidskou kvalitu členů cechu, upravovala se jimi jakost i
množství produkce a v okruhu jedné míle se na klášterním panství privilegovali tišnovští krejčí před vandrovními
tovaryši, kteří se nestali součástí cechu.
Další artikule potvrdila roku 1589 abatyše Anežka Kutínská a to cechu soukenickému a na společné listině pak cechům
kovářskému, kolářskému, zámečnickému a bednářskému. O rok později se práv dostalo i cechu tkalcovskému
a mezulánickému. Cechy zajišťovaly slušné životní podmínky a zároveň hlídaly dodržování daných pravidel, hlídaly
konkurenci a kvalitu díla. Řemeslníci se v předbělohorské době dostali i do obecní rady. Řemeslník, případně
obchodník, který zasedal v obecní radě, byl zárukou počestnosti, informovanosti i zámožnosti.
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Různé řemeslnické dílny se nacházely nejen na Brněnské ulici, ale i na Kukýrně, podél náhonu byly především
zemědělské usedlosti. Vyloženě řemeslnickou částí by se dala považovat snad jen dnešní Halouzkova ulice, kde se
dochovaly unikátní systém komunikačních a odpadních uliček.
Mezi nejbohatší řemeslníky v předbělohorské době byli i v Tišnově - mlynáři, sládci, pekaři, řezníci, kováři, lazebníci,
mydláři, kameníci, sklenáři, puškaři a mečíři. O něco méně vydělávali hrnčíři, truhláři, zedníci, ševci, zámečníci,
košíkáři, chmelaři, bednáři, perníkáři, provazníci nebo koláři. S rozvojem textilní výroby byl v Tišnově velký počet
řemeslníků - barvířů pláten a soukeníků, krejčích, tkalců, kožešníků, čepičářů a jirchářů. Na spodní hranici sociálního
žebříčku byli nájemní pastýři, uhlíři a zemědělští nádeníci. Poslední skupinou nejubožejší byli v Tišnově žebráci, mrzáci,
nemocní ve špitále, povětrné ženy, tuláci, zloději, vrazi, kumpáni loupeživých band, bezcitní lidé odklízející
a nečistoty a židé.
„V 15. století se v Brněnské ulici usadili hrnčíři, kteří vyráběli hliněné korblíky, z nichž tišnovské pivečko obzvláště
dobře chutnalo“, píše Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově. „Směrem na Klášterské pak bydlili bečváři, jejichž bečky
byly potřebné ku stáčení uvařené mladinky, která se ukládala do sklepů k zaležení v právovárečných domech.“
„Ve druhé polovině 17. století patřilo soukenictví k nejdůležitějším odvětvím. Počátkem 18. století však došlo k
velkému poklesu ve významu tohoto řemesla, patrně v důsledku série epidemií, které pronásledovaly ovčí stáda. Pro
městečko bylo také důležité zpracování lnu a konopí.

Dobová pohlednice
Od roku 1741 měli své vlastní statuty mlynáři celého tišnovského panství, ovčáci byly až na úrovni “krajské”. V roce
1749 bylo v Tišnově 28 ševců, 24 tkalců, 18 krejčích, 17 řezníků, 8 punčochářů, 6 pekařů, 6 kožišníků, 6 zámečníků.
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Po třech zde byli zastoupeni mydláři, truhláři, tesaři, provazníci, bednáři, sládci a tři nádeníci. Dále byli v Tišnově dva
hrnčíři, puškaři, zedníci, kloboučníci, kramáři a dva klášterní sluhové. Po jednom řemeslníku byl potom barvíř, sedlář,
soukeník, jirchář, cihlář, pivovarník, malíř, lazebník, sítař a panský kuchař“.Tak je zapsáno ve 4. č. Fotorevue Tišnov.
V roce 1840 stále
převažoval
řemeslnickozemědělský ráz
města. Uvádí se,
že zde bylo 285
živností a 117
zemědělských
hospodářství.
Postupující průmysl
přivedl do Tišnova
i cizí jircháře,
koželuhy, kupce
i ševce, převážně
Němce.
Z jmen německých
rodin jsou to
zejména Müllerovi,
Hanselovi a další.

Hostinec u Hamingerů
Fotorepro z kniky Předklášteří, Tišnov na dobových fotografiích, Sursum, 2008
Na celém Tišnovsku byly ještě tehdy stále jen dvě silnice. První vedla od císařské cesty u České přes Kuřim a Čebín do
Tišnova a Předklášteří, dále na Nové Město na Moravě až na hranice Čech. Druhá vedlaz Předklášteří údolím Svratky
do Bystřice nad Pernštejnem. Obě byly udržované v dobrém stavu. Ostatní cesty lze charakterizovat jako vozové, různé
úrovně a ani v Tišnově nebyly ještě dlážděné ulice. To se začalo zlepšovat až v osmdesátých létech 19. století s dalším
rozvojem obilných a výročních trhů, které přivedly k vrcholu tradiční formanství. Tehdy byla Brněnská a Klášterská ulice
vydlážděna a na příkaz obce si majitelé pořizovali chodníky vesměs na svoje náklady. Výstavbou železnice v letech
1884 - 85 z Brna do Tišnova, však znamenala konec tišnovských “štelvógnů”- dostavníků jezdícím do Brna.
„Na cestě od Brna, ve 20. století, v ulici Za Humpolkou měl své pekařství František Mašek, Jindřich Melichar měl
řeznictví a uzenářství na Brněnské ul. č.p. 154, dále na Brněnské 232 měl svůj podnik pánský a dámský krejčí František
Musil, obchod s jízdními koly, motocykly, šicími stroji a dětskými vozíky měl Josef Pecka č. p. 156 na Brněnské ul. a sídlil
zde i Štěpán Pokorný s výrobou prádla a obchodem střižním zbožím v č. 121, v Brněnské ulici byl, a ještě je i hostinec
U Hammingrů. Z dalších obchodů, řemesel a živností můžeme jmenovat na Brněnské ulici 153 modistsví Anežky
Malcové, či zlatnictví Antonína Malce v č. 10. Své zámečnictví měl v čísle 157 Karel Polášek, Na Humpolce 184 byl
řezníkem a uzenářem Josef Pokorný.Na tehdejší Šafaříkové ul. 260 (Brněnská ul.) šlo také najít krejčovství Josefa
Strážnického. V průběhu let zde také bývalo v č. 153 cukrářství Josefa Taberyho a stolařství Františka Války v č. 286.“
Rovněž na dalších místech ve městě bylo mnoho obchodníků a řemeslníků, více se dočtete v číslech Tišnov Fotorevue.
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Ještě ale dodejme, že v předválečných letech měl Tišnov i mnoho průmyslové výroby, která byla zastoupena těmito
závody: Müllerova továrna na kůže, sodovkárna Fettrova, Hejlova továrna na hospodářské stroje, Mudrochova továrna
na dozické zámky, Moukova továrna na provazy, Rybovo umělecké zámečnictví, továrna na elektrické motory Fulgur,
továrna na nábytek a pila Brabcova, družstevní lihovar, městská elektrárna, městská jatka, firma Demeter na žitnou
kávu, Bauerův Červený mlýn, obecní mlýn, Řezáčova továrna na šátky, cihelna bratří Bílých a J. Macků, Zichova, později
Občanská záložna a cihelna Dusíkova.
Mnozí z nás pamatují, že v době nedávno minulé byla Brněnská ulice stále centrem Tišnovských obchodníků. Snad se
k nim někdy v původní kráse vrátíme a řemeslo v Tišnově bude mít opět svůj věhlas.
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TAJEMSTVÍ 13. KATOLICKÝ DŮM – MĚKS
Historie katolického domu v Tišnově úzce souvisí s historií místních katolických spolků, které v Tišnově vznikaly stejně
jako jinde na Moravě od poloviny 19. století. U nás byla založena nejprve Jednota katolická za působení faráře Josefa
Fettra, na kterou navázala 31. prosince v roce 1870 Katolická politická beseda. Následně v neděli 3. září 1893 byl
v Tišnově založen Spolek katolických tovaryšů, jehož zakladatelem byl místní kooperátor (jinými slovy farní vikář)
František Koudelka. Pravidelně se scházelo v prvním poschodí hospody U bílého lva (Humpolka). Hned od počátku
měl spolek více než 60 členů z řad významných tišnovských občanů.
Za předsednictví Františka Hály valná hromada v roce 1899 rozhodla o zakoupení vlastního domu na ulici Brněnské
od rodiny Ptačovských, poté nazývaný katolický, který za přispění členů spolku přebudovaly ve spolkový dům s velkým
a malým sálem, jevištěm, výčepem, bytem pro domovníka a kuželnou v zahradě. Společně se sokolovnou se stal
centrem společenského života ve městě.

Spolek provozoval knihovnu, organizoval debatní večery, divadelní a filmová představení, která se odehrávala
v Katolickém domě. V roce 1901 se spolek přejmenoval na Katolickou vzdělávací jednotu pod ochranou sv. Josefa.
Jak napsal svého času do zpravodaje Tišnovsko Miroslav Trmač, stalo se tak „se snahou sdružiti všechny lidi dobré vůle
bez ohledu stavovských rozdílů ku společnému cíli, vzdělání a ušlechtilé zábavě“. Od roku 1908 kdy byl založen
tělocvičný obor Jednoty křesťansko-sociální Orel a v Katolickém domě probíhalo také sportovní cvičení.
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Během 1. sv. války byla činnost utlumena a se vznikem nové samostatné republiky se spolkový život opět rozvinul.
Spolek v roce 1928 požádal o kinematografickou koncesi. Žádost však byla městským zastupitelstvem zamítnuta se
slovy, že potřebám města postačuje sokolské kino. Licenci na promítání získala KVJ až v roce 1930 a zahájila tak provoz
Lidového kina. S činností KVJ byla spojena i činnost Svazu katolických žen a dívek moravských a ve druhé pol. 30. let
i katolických skautů.
Dobrá návštěvnost katolických akcí přispěla k rozhodnutí vybudovat nový moderní spolkový dům.
Původní malý dům byl během roku 1938 nahrazen velkou, dodnes funkční budovou postavenou podle návrhu
architekta Vladimíra Richtra stavitelem Františkem Pisingrem, (dnešní Městské kulturní středisko).

Stavba nového katolického domu v roce 1938
Reprofoto z knih František Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017
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Budova je jednoposchoďová železobetonová stavba s prostornou vstupní halou, balkonem, dvěma sály, jeden byl
užíván jako tělocvična, dále několik menších místností, které sloužily jako klubovny.

Plán na nový Katolický dům
Dobová pohlednice
Provoz nového Katolického domu, jehož výstavba stála 700 000 korun, byl slavnostně zahájen o Vánocích roku 1938
promítáním filmu o svaté Terezii z Lisieux.
Během 2. světové války,
v době, kdy muži odcházeli na
nucené práce do německých
továren a ženy musely
pracovat pro rodinu doma,
nastala
potřeba
organizované péče
o nejmenší děti, a tak se od
března roku 1940 otevřela v
Katolickém domě mateřská
škola. Opatrovnicí v první
tišnovské školce se stala paní
Blažena Zelinková, která
pobírala měsíční odměnu
200 Kč.

Nový katolický dům 1939, Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017
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V letech 2. světové války zde působilo několik dalších spolků a organizací. Hrálo se divadlo a kino dostalo
v roce 1943 nový promítací stroj. Po válce se spolková činnost jednoty opět rozvíjela, avšak udržela se do roku 1951,
kdy byla komunistickým režimem 30. září 1951 zlikvidována. Po komunistickém převratu již další činnost spolku
nebyla možná, veškerý majetek přešel podle stanov na Českou katolickou charitu se sídlem v Brně.
V pátek 12. prosince 1958 bylo po nákladné adaptaci sálu v někdejším katolickém domě slavnostně otevřeno
širokoúhlé kino. Bylo to v té době jedno z nejmodernějších kin v republice. Jako první se zde hrál italský film Otcové
a synové režiséra Maria Monicelliho, z české tvorby byl nejdříve uveden koncem května 1959 film Občan Brych
režírovaný Otakarem Vávrou. Autorem návrhu adaptace sálu byl brněnský architekt Michálek.
K obnovení spolku došlo až po Sametové revoluci v 21. prosince 1990, kdy byla obnovena činnost Katolické
vzdělávací jednoty pod ochranou sv. Josefa v Tišnově.
Ve čtvrtek 3. října 1996 se v Kině Svratka uskutečnilo první filmové představení nově založeného Filmového klubu.
Promítal se psychologický film polského režiséra Krzysztofa Kieślowského Tři barvy: červená. O čtrnáct dní později pak
bylo jako druhé uvedeno kontroverzní dílo britského provokatéra Petera Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její
milenec, které poněkud šokovalo mnohé starší kinofily zvyklé především na klasiku typu Bergmana či Felliniho. Filmový
klub v Tišnově existuje dodnes, je v rámci Asociace českých filmových klubů evidován pod číslem 73 a po většinu
z uplynulých dvaceti let se o jeho činnost zasloužil zejména Aleš Vejvoda.
V roce 1998 byl již v budově Městského kulturního střediska zrekonstruovaný společenský sál
s příslušenstvím. V dalších letech se MěKS dočkal další rekonstrukce.
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TAJEMSTVÍ 14.MLÝNSKÁ ULICE - KORÁB – MLÝNY, MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA
(HORNÍ – OBECNÍ, PROSTŘEDNÍ - ŠPITÁLNÍ NEBO-LI KORÁBŮV,
DOLNÍ - CÁHLŮV NEBO-LI ČERVENÝ MLÝN)
Historický atlas měst ČR svazek č. 15 uvádí: „Kolorit dolní části Tišnova dotvářela dvojice vodních náhonů na Svratce,
na kterých existovaly vedle lázní, tři mlýny: obecní Horní, prostřední Korábův (původně Špitální) a Cáhlovský (později
Červený). Valchu při prostředním - Korábově mlýně, sloužící tišnovským soukeníkům vrchnost po roce 1561 přesunula
k dolnímu Cáhlovskému (Červenému) mlýnu a v roce 1789 byla přenesena od Červeného mlýna na nové místo na
horním úseku městského náhonu.“

HORNÍ - OBECNÍ - MĚSTSKÝ
V gruntovnici se píše, že mlýn je nazýván Horní obecní mlýn tišnovský. Ve středověku byl v soukromých rukách a obec
je se svolením kláštera koupila někdy před rokem 1544 od “poručníků sirotků nebožtíka Jiříka Mydláře“. Mlýn se
natrvalo stal mlýnem Horním obecním - městským. Můžeme ho umístit na Mlýnskou ulici.
Tišnov Fotorevue připomíná zajímavost na nynější Mlýnské ulici: „nález z roku 1958, kdy byl při stavebních pracech na
dvoře starého městského mlýna č. p. 129 objeven poklad stříbrných mincí pražských grošů. Ve hloubce 1,3 - 1,5 m
byl zakopaný hrnec přikrytý plochým kamenem. Poklad obsahoval groše ražené za tří českých králů:
Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. Téměř kompletní nález se podařilo zachránit pro sbírky Podhoráckého
muzea. Lze usuzovat, že poklad zde byl ukryt ještě před vypuknutím husitských válek. Poklad lze přepočítat na tehdejší
dobu na částku přibližně 22 a půl moravských hřiven pražských grošů, což nebyla zanedbatelná částka. Za tuto částku
se dalo pořídit dvě
až tři usedlosti s
polnostmi, stádo
cca dvaceti krav
nebo více než
deset
tažných
koní“.

Budova městského
mlýna, pohled
z ulice Koráb
Reprofoto z knihy
Předklášteří , Tišnov, Sursum 2008
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DOLNÍ - CÁHLŮV NEBO-LI ČERVENÝ MLÝN
Okolnosti vybudování vodního mlýna Dolního mlýna nejsou známy. Dolní mlýn, Cáhlův později Panský nebo Červený
mlýn byl na samostatném krátkém náhonu řeky Svratky, vznikl někdy koncem 15. století v letech 1466 - 1504.
„V pozemkových knihách v roce 1561 zmiňován pod jménem Cáhlovský. Ve druhé polovině 16. století patřil Dolní mlýn
tišnovské rodině Cáhlově neboli Syrovátkově, která v té době na mlýně hospodařila. V roce 1574 se uvádí mlýn Jana
Syrovátka jako Dolní mlýn. V té době byly totiž v Tišnově mlýny tři, dále proti proudu "Valcha" a "U Kláštera". Od
Martina Syrovátky koupil v roce 1607 mlýn za 1800 hřiven Jan Greifenfels, úředník tišnovského kláštera, pocházející z
malého šlechtického rodu z Pilsenburka. Nový majitel mlýn přestavěl, ale dlouho se na něm neudržel. Už v roce 1614
přešel mlýn do vlastnictví kláštera Porta Coeli a zůstal vrchnostenským majetkem až do zrušení kláštera v roce 1782.
Poté se stal mlýn majetkem soukromým a poměrně často měnil majitele. V říjnu 1782 byl mlýn prodán za 1702 zlatých
Jakubu Stangelovi. Od něho pak jej v roce 1786 koupil Tomáš Entner, který v roce 1793 mlýn za 9 tisíc zl. prodal Martinu
Remelovi, ale již v roce 1794 ho opět nabyl zpětnou koupí Entner. V roce 1798 mlýn se vším příslušenstvím pak koupil
svobodný pán Vilém Mundy, majitel předklášterské soukenické manufaktury. Po pěti letech se v roce 1803 jeho
majitelem stal Ignác Rychnovský a po něm v roce 1823 Bartoloměj Cupák. V roce 1825 mlýn přešel svatební smlouvou
do majetku Jiřího Součka a Alžběty, rozené Cupákové, a ti ho prodali v roce 1827 Karlu Offermannovi a Janu Lensenovi.
Od nich mlýn koupili v roce 1836 Ignác a Františka Medkovi a od roku 1849 patřil Tomáši Medkovi.“
Uvádí https://www.mobilniturista.com/bod-zajmu/13337/

Tišnovský Dolní (též Červeny či Panský) mlýn, počátek 20. stol
Reprofoto z Historického atlasu měst ČR, svazek č. 15 – Tišnov, mapový list č. 35
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V 19. století po různých požárech a době průmyslové revoluce se začal i Tišnov opět rozrůstat. Nejprve vzniklo devět
domků v okolí bývalého Humpoleckého dvora, a koncem 20. let 19. století vznikala dělnická kolonie na pozemcích
Červeného mlýna i pozemcích jednotlivých měšťanů na druhém břehu řeky.
Ujal se zde název Troubárna dle starší
výroby vodovodních trub. Nájemci
Červeného mlýna Julius Lensen a Karel
Offermann na vlastní náklady svedli do
strouhy vodu, která přitékala z lesa nad
novými dělnickými domky. Roku 1829 byl
kousek od mlýna postaven nový dřevěný
mostek, který nahradil původní, který byl
poškozen povodní.
Josef Bauer, jakožto další majitel se svého
času nabídl jako dodavatel elektrické
energie.

Červený mlýn, 50. léta 20. století
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
V roce 1967 byl barokní Červený mlýn ve své podobě zlikvidován a podlehl sanačním zásahům totalitní doby.

PROSTŘEDNÍ NEBO–LI ŠPITÁLNÍ NEBO-LI KORÁBŮV
Roku 1353 je doložena první zmínka o tzv. prostředním mlýnu neboli Špitálním, později Korábově. Dle dalších zápisů
byli v červenci 1466 přizváni ke generální revizi vodních děl v Brně i mlynářští mistři Martin z Tišnova a Matěj z Tišnova,
patrně mlynáři na Horním a Špitálním (později
Korábově) mlýně.
S odkoupením dvora Věž v 1491 klášterem možná již
začala vznikat pozdější ulice Koráb, mezi nejstarší
domy, které zde, stojí patří dva domy pod Obecním
mlýnem (č.p. 131, 132) které snad souvisí s
původními lázněmi. Mlýnský náhon se u Ostrovce
vracel zpět do Svratky.

Mlýnský náhon na ulici Koráb
Fotografie: reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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Když klášter koupil roku 1491 pozemky, snažil se je zhodnotit a pravděpodobně to vedlo ke vzniku souvislé zástavby
v ulici Žabské (Vošově neboli Cáhlovské) a ulici Koráb.
Páni z Lomnice v roce 1504 prodali prostřední – Špitální mlýn (patřil k vrchnostenskému špitálu a chudobinci u kostela
sv. Mikuláše u předklášterského mostu) s dalším příslušenstvím špitálu klášteru Porta coeli. Od té doby v roce 1504 byl
Špitální mlýn označen jako prostřední. Roku 1561 ho prodala " abatyše kláštera bohatému měšťanovi Šimonu
Korábovi.“
Příjmy Korábů byly kromě pronájmů nemovitostí a
ze mlýna velmi vysoké.
V dochovaných klenutých prostorách
v přízemí Korábova domu vedle Hvozdy pod
Dolním rynkem (Komenského náměstí)
nasvědčuje přítomnosti kupeckých skladů.
Dostatek hotovosti umožňoval finanční služby
ostatním měšťanům, klášteru a snad
i Pernštejnům, což dokládá zápis z roku 1567, kdy
za Šebestiánem Korábem a jeho synem Janem
přijeli 15x zástupci poddanského městečka
Bystřice nad Pernštejnem a žádali ho o půjčku pro
zadluženého Vratislava Pernštejna. Korábové
zapůjčili 3 000 zlatých, ze kterých se jim měl
vyplácet každoroční vánoční úrok.

Korábův dům na Dolním náměstí,
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008

Rodina Korábů sehrála i jistou úlohu v obecní samosprávě předbělohorského Tišnova. Vše nasvědčuje, že se jí kolem
roku 1600 podařilo získat kontrolu nad celou městskou radou. Jeho potomci zastávali v Tišnově vysoké posty. Jeho
synové propojili majetky sňatkem. Jiřík Koráb získal díky sňatku s dcerou Mikuláše Cymbálka, mající i dům (jak známo
ze zápisů v gruntovnici z roku 1558) koupený “podli rathausu” jeho otcem Štěpánem Cymbálem, velký majetek.
K domu v roce 1603 patřilo několik nemovitostí, téměř 1 000 hřiven v hotovosti, a další:” klinoty, nádobí cínové a šaty
pernatý a truhelný”. Význam rodiny v historii Tišnova byl velký, neboť jméno ulice Koráb se zde zachovalo téměř čtyři
sta let. Po masakru v roku 1620 se z písemných pramenů postupně vytrácela jména starých tišnovských rodů a vytratilo
se i jméno rodiny Korábů, která pravděpodobně vymřela po mužské linii krátce po roce 1620 Šebestiánovým vnukem
Václavem Korábem“ píše se v knize Tišnov, str 312.
Mlýn pojmenovaný po jeho vlastnících Korábův, byl zničen za třicetileté války a zanikl v 17. století. Stával někde
poblíž v místech dnešní Moukovy továrny.
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MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA
V roce 1908 byla k obecnímu mlýnu přidružena městská elektrárna.
V knize Tišnov a kalendáriu Tišnovských novin se dovídáme zajímavost: „Většina měst do 19. století neměla žádné
noční osvětlení. Až roku 1841 v Tišnově z peněz bohatších měšťanů byly pořízeny první olejové pouliční lampy. V roce
1874 měl Tišnov již 19 lamp. V roce 1905 nabídla městu brněnská firma Emanuela Kašeho instalaci acetylenový lamp.
Obecní výbor však rozhodl vyčkat a přejít přímo na moderní osvětlení elektrickými lampami. V době, kdy město mělo
již více než 60 petrolejových svítilen, povolilo roku 1908 lampářům, aby si mohli pořídit k služebním výkonům
nepromokavé pláště. O petrolejové svítilny se starali dva lampáři Karel Paleček a Antonín Bytešník, každý za mzdu
25 korun měsíčně s příplatkem 70 haléřů za každou přibylou lampu.
S velkou
slávou byla v
prosinci roku
1909
v Tišnově
veřejnosti
odevzdána
městská
elektrárna
postavená
nákladem
města k účelu
veřejného
osvětlení.

Městská elektrárna, pohled z ulice Koráb
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008

Pohon zajišťovala nová Francisova turbína, výrobu elektřiny dynamo o výkonu 25 koňských sil. V ulicích bylo celkem
140 žárovek, což byl téměř dvojnásobek počtu předchozích petrolejových svítilen, které město prodalo Deblínu.
Osvětlení bylo poprvé zprovozněno v lednu 1910. Elektrický proud postupně pronikal do domů tišnovských měšťanů
a v chudých chaloupkách se stal symbolem nastupující nové doby.
Roku 1911 Tišnov prodloužil elektrické vedení do Předklášteří. V letech 1931 – 1933 se s modernizací města rozšířila
i městská elektrárna. V říjnu roku 1946 byla městská elektrárna v Tišnově znárodněna a převedena do správy
Západomoravských elektráren. Za pouhé dva roky po znárodnění byla zrušena a později zcela zbořena.
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TAJEMSTVÍ 15. MLÝNSKÁ ULICE – MĚSTSKÝ NÁHON
Řeka Svratka měla pro Tišnov velký význam, jako zdroj vody a obživy. Přibližně v místech dnešního splavu
u Předklášteří se v dávnověku oddělovalo rameno řeky Švarcavy (Svratky) tekoucí přímo na úpatí Květnice. Rameno
bylo postupem doby svedeno do umělého městského náhonu. Náhon potom protékal řemeslnickou částí města do
prostoru dnešní ulice Koráb. Odtud se vléval zpět opět do přirozeného vodního koryta. Náhon byl důležitý nejen pro
jircháře a koželuhy, ale hlavně pro oba mlýny (horní a prostřední) a pro provoz obecních lázní.
S náhonem je spojena zajímavá stavba někdejší valchy u zrušeného náhonu na Trmačově, kruhová vodárna na nádraží
ze čtyřicátých let 20.století a budova bývalé městské elektrárny z roku 1908 u městského mlýna, od které náhon vedl
podél Korábů dolů na Ostrovci do řeky Švarcavy - Svratky. Jednomu místu kolem náhonu se říkalo tišnovské Benátky.

Takzvané koupelky v tišnovských Benátkách,
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 4

Druhý náhon, který poháněl Cáhlův, Panský - Červený mlýn, se z řeky odděloval v místech dnešního splavu a vracel
se do ní u dnešního koupaliště. Ve druhé pol. 20. století byl náhon zasypán a místo bylo v některých místech
navýšeno zeminou o cca 12 m.

77

Náhon přinášel nejen užitek, ale i mnohé potíže. Například když v 50. letech 17. století mlynář Jedlička nerozvážně
zvýšil stav vody, obávali se tišnovští, že se voda vylije z břehů. Nejhorší to bylo v době tání jarních sněhů. Strouhami
z dnešní Dvořáčkovy a Janáčkovy ulice se valila voda z Květnice.

Napravo skrytá strouha tekoucí z Dvořáčkovy ulice
Dobová pohlednice
Její proud ústil do městského náhonu. Proud býval tak silný, že bylo nutné nad ním před masnými krámy vystavět
dřevěný mostek. Majitel tehdy soukromého panského domu, bohatý tišnovský měšťan Jan Ludvík, dokonce strouhu
využíval k plnění haltýřů nebo-li sádek na ryby, které měl pod domem. Potok jasně odděloval prostranství při Klášterské
ulici od Dolního - Obilního rynku. Od roku 1720 byla strouha překlenuta kamenným mostkem, který býval dříve
dřevěný. Ten znemožňoval na dolní části rynku konání trhů, ale na druhé straně přál vzniku řemeslnických dílen, které
byly závislé na vodě. Právě z toho důvodu zde byly soustředěny porážky dobytka a v bezprostřední blízkosti strouhy
byla postavena budova masných krámů.
A tehdy: “jarní voda přichází a kry ledové pro túž vejšku se zastaví, ulice Cáhlovská od vody vystupujíce zpátkem
s nemalým nebezpečenstvím zůstává, a všudy do světnic, komor voda se lije a škody dělá” píše se v knize Tišnov z roku
2013 na 300 straně.
Tišnovský náhon byl v roce 1978 úplně zasypán a vydrénážován.
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TAJEMSTVÍ 16. NÁDRAŽNÍ ULICE – ŠTÉLVÓGNY A NÁDRAŽÍ
Od roku 1804 bylo zřízeno dostavníkové spojení pro poštovní záležitosti mezi Tišnovem a Brnem.
Po tišnovsku řečeno “štelvógnem”. Dostavníky stávaly před Masnými krámy na Malým rynku (Komenském náměstí),
poblíž hotelu “U zlatého jelena” v místech dnešní spořitelny. Dostavníky provozovali tišnovští starousedlíci Kothbauer,
Herlík, Baláš a Kubík. Jak píše Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově: „… Štelvógn často zastavoval, neboť vybíhali z domu
sousedé, kteří svěřovali vozkovi konve s mlékem do Brna nebo žádali o nákup různých věcí, které nebylo možno tehdy
v Tišnově koupit, a také přisedali noví cestující. To se opakovalo také v Hradčanech, Čebíně a dále. V Kuřimi u hospody
U Orátorů, kde dostavník zastavoval denně, nebylo třeba ani říkat prr. Koně zde sami zastavili a šlo se na gáblíček,
rovněž koně dostali obroku. Pak se jelo dále Zinsendorfen nyní Českou, Řečkovicemi, Královým polem a kolem desáté
hodiny se dorazilo v Brně do Minoritské ulice ke “Třem fiřtům”, kde již čekali Brňané na své známé a na konve s
mlékem. Ve tři hodiny odpoledne byla nastoupena zpáteční jízda a asi kolem šesté se stanulo opět u masných krámů.
Tam již netrpělivě čekala drobotina na “brňátko”. Byly to většinou “biřtle”, tj. obyčejné párky a “cukrverky”. Co to bylo
potom doma a v sousedství vyprávění, vždyť do Brna jel skutečně jen ten, kdo tam měl nezbytnou práci.
V tišnovských dostavnících bývaly tříd, i když se místa od sebe nijak nelišila. Udiveným mimo tišnovským cestujícím
starý pantáta Kothbauer vysvětloval: “Poznáte, jaké je rozdíl v třídách, až pojedeme do Čebínke. Cestující z první
klase zustanó sedět, cestující z druhé vystópijó a pudó pěšky a ti ze třetí budó klačit.” Tehdy se také chodívalo z
Tišnova do Brna pěšky. Ale to se šlo z Čebína do Moravských Knínic a do Řečkovic…….”

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
V knize Tišnov, Tišnov Fotorevue i kalendáriu Tišnovských novin lze najít zajímavé události související se vznikem
železniční tratě.
V pondělí 31. října 1864 oznámili radní Diebel a Hansel výboru města, že Tišnov byl vyzván Bystřicí a Novým Městem
apelovat na zemský sněm, „aby se v tom pádu, když se zřízení cestovodu železného z Brna na Jihlavu uzavře, taky
na to ohled bralo, že by ten cestovod přes Pernštýn a Nové Město se vésti měl, co by k prospěchu celé krajiny bylo
a menších nákladů sebou neslo než-li přes Meziříč nebo Třebíč.“ Oba radní se pak zavázali činit v této věci další
potřebné kroky „bez náhrady jakéhokoliv nákladu a bez dietů“.
Tišnovská obec se roku 1884 zavázala Společnosti c.k. rakouské státní dráhy přispět ve lhůtě 15 let částkou 30 tisíc
zlatých na stavbu tratě a nádraží v obvodu města Tišnova. Podmínkou finanční účasti města bylo umístění nádraží
na louce “Ostrovec” zvané, na levém břehu Svratky, s příjezdní cestou z města od Panského domu.
V roce 1884 se postavila železniční dráha a mohlo se začít jezdit neboť 2. července 1885 byla soukromou Rakouskou
společností státní dráhy StEG předána do užívání železniční trať Brno–Tišnov, dodnes nazývaná „stará Tišnovka“.
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Pohled z Květnice na
nádraží, řeku Svratku
s bočním ramenem,
v popředí Müllerův
dům, počátek 20.
století

5. července 1885 byla
trať oficiálně otevřena,
v ten slavný den do
Tišnova krátce po
poledni přijel
slavnostním vlakem
z Brna i rakouský
arcivévoda Salvátor se
ženou.

Původní trať vedla až k předklášterskému cukrovaru, ve všední dny po ní jezdily 3–4 páry vlaků a cesta trvala
přibližně hodinu a půl. Necelých 30 kilometrů dlouhá dráha přišla na tehdejších 1,57 milionu zlatých.
Nádražní budova je rovněž z roku 1885. Ze staré Tišnovky, která sloužila jako vlečka do konce 20. stol. zbyl pouze
úsek Tišnov - Drásov.

Reprofoto z Tišnov Fotorevue
č. 2
Jan Hájek
ve Čtení o starém Tišnově opět
píše: „Protože zboží
k přepravě nebylo mnoho,
jezdily nákladní vlaky pouze
podle potřeby. Na nádraží byl
umístěn zvonec, kterým se
odjezd
vlaku
třikrát
oznamoval. Třetí zvonění bylo
opozdilcům znamením, aby co nejrychleji nastoupii do vozů. Vozy byly zprvu neprůchodné. Průvodčí chodili po
prknech, která byla zvenku k vozům upevněna. Pomalé a často přerušované jízdy vlaku, využívala cestující tovaryšská
chasa k různým kratochvílím. Například tovaryši vystupovali za jízdy z předního vagónu, počkali si na poslední, do něhož
opět v klidu nastoupili. Mezi stanicemi Zinserdorem a Jehnicemi, kde procházela trať okrajem lesa, mnozí tovaryši z
vlaku vystupovali, lesem pobíhali, sbírajíce přitom houby. Později však bylo sbírání hub za jízdy přísně zakázáno.
Stará Tišnovka však tehdy byla po pravdě řečeno, velikým dobrodiním pro Tišnov a jeho široké okolí. Celé Horácko se
svými nespočetnými kopci a kopečky bylo odříznuto od světa, k němuž byl Tišnov jedinou branou…”
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Provoz trati se však neobešel bez ztráty na životech, jelikož 30. prosince 1885 došlo v Tišnově k prvnímu smrtelnému
neštěstí na železnici. Na přejezdu vozovky nedaleko Hradčan došlo ke srážce koňského povozu s jedoucím vlakem.
Kočí Večeřa byl zachumlaný do kožichu a silné čepice, přeslechl pískání přijíždějící lokomotivy a došlo ke střetu. Sám
zůstal jako zázrakem téměř nezraněn, srážku ovšem nepřežil nejen jeho kůň, ale také pasažérka povozu, kterou byla
vdova Marie Šneidrová, po které zůstali čtyři malí sirotci. Kočí byl pro neúmyslný přečin souzen Zemským trestním
soudem v Brně. Drážní společnosti bylo nařízeno, aby od setmění do rozednění při každém přejezdu vlaku stál na místě
železniční zřízenec.
Zastávka Hradčany byla na železniční trati Brno - Tišnov pro dopravu osob zřízena 1. dubna 1888. Moravské noviny
přinesly tuto informaci o dva dny dříve s dovětkem, že „u zastávky není čekárna a lístky vydá konduktér vlaku.“ Osvald
Životský, stavitel železniční tratě Tišnov – Žďár nad Sázavou, realizoval v létech 1903–1905 také zdejší „Horku“, díky
níž došlo k vlakovému propojení Brna s Havlíčkovým (tehdy Německým) Brodem.
Mimořádná podívaná se naskytla 20. července 1904, kdy do Tišnova přijela v salonním voze pravidelného vlaku saská
královna Karola. Panovnice odtud pokračovala v cestě dále na Moravec. Karola Vasa-Holstein-Gottorpská (1833–1907)
byla manželkou krále Alberta Saského z dynastie Wettinovců (její otec Gustav, následník švédského trůnu, byl v létech
1830–1844 majitelem hradu Veveří, v němž dokonce po určitou dobu žil).
V sobotu 8. června 1929 byl na trati Brno–Tišnov zaveden noční motorový vlak. Dá-li se plně důvěřovat textu
uvedenému v městské kronice: „přijížděl do Tišnova přesně o 24. hodině“.

Slavnostně ověnčená
lokomotiva v roce 1934
Tišnov Fotorevue č. 2

Dvoukolejná trať Brno - Havlíčkův Brod, jejíž stavba byla schválena v roce 1938, byla budována od roku 1939. Do roku
1943, kdy byla stavba zastavena. Ve stavbě se pokračovalo od roku 1946 a práce prováděly pražské firmy Ing. Bedřicha
Halva a Ing. Zdeněk Kruliš, které po znárodnění v roce 1948 byly začleněny do Československých stavebních závodů.
V pátek 3. července 1953 vyjel z Tišnova první vlak po nové trati přes Křižanov do Žďáru nad Sázavou. Zpočátku byl
provoz pouze jednokolejný. Později v prosinci téhož roku byla na železnici otevřena nová “dálková” dvoukolejka přes
Křižanov – nejprve v roce 1956 do Řikonína, v roce 1959 pak po celé délce z Brna až do Havlíčkova Brodu.
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První elektrická lokomotiva projela Tišnovem v pátek 4. listopadu 1966. Trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem
byla v polovině 60. let po nákladných úpravách tunelů a silničních nadjezdů elektrifikována a koncem roku 1967 pak
někdejší parní lokomotivy přestaly úplně po této trati jezdit. Chvíli se ještě udržely na staré trati do Žďáru n. Sázavou,
ale brzy byly i zde nahrazeny vozy motorovými – na osobních linkách již v roce 1968 a poté v roce 1971 i u vlaků
nákladních.
K vlakovému nádraží postupem doby přibylo i nádraží autobusové, které se dočkalo rekonstrukce a v sobotu
1. listopadu 2003 bylo uvedeno do provozu rekonstruované autobusové nádraží. Na rozdíl od minulosti, kdy stání
většiny autobusů bylo umístěno šikmo k železniční staniční budově, směrem ke Korábu se ještě nacházela rozlehlá
zahrada, Pak bylo nové nádraží situováno tak, jak je známe dnes. Z obou příjezdových stran již existovaly dva kruhové
objezdy a nově zřízenou ulicí Nádražní bylo vše propojeno s ulicí Cáhlovskou. Další úprava nádraží proběhla v roce
2015, kdy byla všechna nástupiště zastřešena.
V neděli 17. července 2005 byla po rozsáhlé rekonstrukci pro veřejnost znovu otevřena hlavní budova tišnovského
vlakového nádraží, moderní, bezbariérová a prostornější než dříve. Součástí slavnostního zahájení provozu byl i den
otevřených dveří, přehlídka kolejových vozidel a výstavka dětských prací.
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TAJEMSTVÍ 17. JANÁČKOVA ULICE – VILY, HVOZDA
V těchto místech bývala velká louka „Vostrovec“ a do půli kopce stékala strouhou voda z Květnice přes ulici Nad
masnými krámy, pod mostkem na „Malým„ rynku, kolem Panského domu s haltýřem na ryby do tišnovského
náhonu. Tomu se pod obecním mlýnem později říkalo tišnovské Benátky, jak naznačuje jedna ze zdejších ulic Na
loukách.
V roce 1884 došlo k dohodě mezi c. k. rakouskou státní dráhou a Tišnovem ke stavbě železnice. Podmínkou c. k. na
stavbu byl příspěvek Tišnova 30 tis. zlatých. Na oplátku požadoval Tišnov umístit nádraží na louce Ostrovec na levém
břehu s příjezdní cestou od Panského domu. Tím vznikla nová ulice, která se při své vzniku jmenovala Svatopluka
Čecha (v roce 1945 Stalinova) a od roku 1966 podle moravského hudebního skladatele, který Tišnov rád navštěvoval
a byl klientem Kuthanova sanatoria, Ulice Janáčkova.
Na sklonku 19. stol. a počátku 20. století byly na různých místech v Tišnově postaveny nádherné vily.

Vlevo Kothbauerova vila, vpravo Hotel U České koruny
Dobová pohlednice
Na pravém dolním rohu nové ulice byl postaven před rokem 1902 Hotel U České koruny č. p. 287, který byl časem se
přejmenován na Hotel Fuňka a byla zde první kavárna v Tišnově, později měl jméno
Hotel U nádraží a dnes je zde obchod. Naproti němu byla výstavní Kothbauerova vila č. p. 333, společně měly tvořit
reprezentativní bránu do města cestujícím, kteří přijeli po železnici zvaná „Tišnovka“.
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Dobová pohlednice
Po obou stranách směrem nahoru k Panskému domu před r. 1918 vyrostly další reprezentativní objekty: například
dodnes
zachovaná
Vila Ludmila
č.263 nebo
Vila Vanda
č. 102.

Janáčkova ulice,
vpravo vila Vanda
Reprofoto
z Tišnov
Fotorevue č.1
Bohužel mnohé
z krásných a
výstavních domů v totalitní době bohužel vzaly za své a byly necitlivě “opraveny” a oděny do kabřincových a
brizolitových kabátů. Nad Vilou Ludmilou se dostáváme do místa, kudy tekl tišnovský náhon od valchy na Trmačově,
pod uličkou řemeslníků (Halouzkovou) směrem k obecnímu mlýnu s elektrárnou přes tišnovské Benátky
a dále k mlýnu prostřednímu na Korábově ulici, kde se potom dále vléval do řeky Svratky.
84

Vila Ludmila, 2021

Vila Vanda, 2021

Kothbauerova vila

Hotel – obchod Lepo, 2021
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HVOZDA
Nad náhonem se dalo projít z Janáčkovy ulice nebo tišnovskými uličkami do Ševcovské, Müllerovy, (Halouzkovy)
ulice. Na jejím rohu stávala od nepaměti Hvozda (dnes zelený patrový dům), ve které se sušil slad pro právovárečné
domy, kterých bylo v Tišnově mnoho po dlouhá léta již od 14. století. Protože jak uvádí ve 2. čísle Fotorevue Tišnov
Karel Fic: „už v roce 1353 se objevuje stížnost na brněnské sládky, že nevaří tak dobré pivo třeba v Tišnově“.
Od počátku středověkých českých a moravských měst, které zakládal sám panovník, nebo šlechta, patřilo k významným
svobodným městským živnostem pivovarnictví. Tehdy směl vařit pivo každý měšťan, který měl ve městě dům. Proto
se mu říkalo právovárečník. Nevěnoval se však jen vaření piva, ale měl i své řemeslo nebo obchod.
První konkrétní údaje o právovárečných domech ze 17. stol. mluví o 44 domech s právem vařit pivo, na Dolním
a Horním rynku a dolní Kukýrně. K těmto kamenným městským usedlostem patřily větší dvory
s hospodářským zázemím, pivovarnické provozy se sladovnou a hlubokými sklepy.
Ještě v roce 1906 bylo právovárečných domů v Tišnově celkem 66 dle knihovního návrhu vydaného c. k. okresním
soudem dne 10. října 1906, který pro č. 6 Fotorevue Tišnov zapůjčil p. Ladislav Opatrný.
Tišnovská sladovnická hvozda, kde se sušil slad pro právovárečné měšťanstvo, byla v roce 1907 prodána městu za
7000 korun. Obecní zastupitelstvo potom rozhodlo tuto “nevzhlednou” budovu zbourat. Postupně vykoupilo většinu
krámků na rynku. Od roku 1930 mělo „Podrobné upravovací plány“ a počítaloi s výstavbou nového nájemního domu
na místě zbourané pivovarské hvozdy.

Budova
sladovnické
hvozdy, vpravo
Korábův dům,
před
rokem 1918
Reprofoto
z knihy
Předklášteří,
Tišnov, Sursum, 2008
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Dvoupatrový dům postavený na místě sladovnické hvozdy na Janáčkově ulici, 2021
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TAJEMSTVÍ 18. HALOUZKOVA ULICE – TIŠNOVSKÉ ULIČKY
Pravděpodobně ve 14. století mají své počátky ulice Ševcovská, Jirchářská, Koželužská, Müllerova a nyní Halouzkova
ulice. Původně se prakticky jedná o jednu ulici, avšak dnes se prvními třemi jmény nazývají malé uličky mezi domy
směřující k bývalému tišnovskému náhonu. Jak napovídá jejich název ulice, při úpatí Květnice se tu v blízkosti náhonu
usazovali v dávnověku hlavně řemeslníci pracující z kůží. Ševci a jircháři založili ulici Ševcovskou, koncem 18. století
přejmenovanou na Jirchářskou.
V jihozápadní části města (okolo dnešní Halouzkovy ulice) sídlili v dřívějších dobách tedy drobní řemeslníci koželuhové.
Koželuhové se věnovali zpracováním kůží, a to hlavně koňských a hovězích. Jircháři většinou zpracovávali kůži z jehňat,
kůzlat a vysoké zvěře a zpracovaná useň se používala na výrobu rukavic. Někdy se jim říkalo bělokožci. Jelikož se na
Dolním rynku porážela zvířata, byl kůží stále dostatek.
Koželužské řemeslo někdy nazývané “smaďařské” podle způsobu vydělání je měnilo na kůže vydělané tzv. usně
a právě podle vydělání kůží se jednotlivé živnosti rozdělovali na koželužství, jirchářství, zámišnictví
a pergamenářství. Kůže se nejprve máčela
a prala v náhonu. Po změknutí kůže se
odstraňovaly zbytky masa a blan dlouhým
tupým nožem nebo ruční kosou na dřevěném
špalku. Pro odstranění srsti se opět máčela ve
vápenné vodě. Vzniklá ”holina” se loužila
(tehdy v moči). Dále ji jircháři vyčinili
kamencem, semišníci tukem a koželuhové
tříslovinou z dubové nebo bukové kůry. Na
Květnici jí bylo dostatek. To se několikrát podle
síly kůže opakovalo. Vydělané usně se potom
usušily a dále zpracovávaly. Ke své živnosti
využívali vodu z náhonu, ale také nepříliš vonící
moč z blízkých hostinců, kterých bylo v okolí
hned několik (Na Pernštýně, Na Pekle, U Ebnerů
U Hašků U Máců, U bílé růže nebo v Panském
domě) jako činidla - luhovadla.

Tišnovský náhon – strouha
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č.4

Na rozdíl od obyvatel okolních bohatých
právovárečných domů a selských gruntů,
řemeslníci vlastnili jen nevelké domky
s dílnami.
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Mezi domky vedly úzké uličky, které sloužily mimo jiné
k průchodu mezi domy směrem tišnovskému náhonu, ale
hlavně v době jarního tání, k odtékání vody z Květnice.
Uliček bylo ještě v před 2. světovou válkou v těchto místech
víc, ale při bombardování byly i s domy zničeny, a dnes stojí
přímo na úpatí Květnice souvislá zástavba poválečné
výstavby. V informačním letáčku Tišnov středověký –
nejmenší uličky z roku 2006 je uvedeno, že: „do našich časů
se dochovaly tři z nich - Koželužská, Jirchářská a Ševcovská.
Provedou návštěvníka klikatými zákoutími někdejší
řemeslnické čtvrti. Zásluhou milovníků tišnovské historie
byly vydlážděny a opatřeny lampami a v jejich světle ožívá
mnoho starých příběhů.
Jedna z uliček – Koželužská je dlouhá 49 m, část kamenné
zdi se zachovalo v původním stavu. Koželužská byla v sobotu
11. listopadu 2006 přesně
v 11 hodin a 11 minut zapsána do knihy rekordů jako nejužší
ulička v České republice. Z rukou přítomných zástupců
pelhřimovské agentury Dobrý den byl starostou města
převzat certifikát, podle něhož ulička měří v nejužším místě
pouhých 77,5 centimetru. Celá aktivita vzešla z nápadu
Zdeňka Jílka, program akce tvořený mimo jiné vystoupením
skupiny historického šermu moderoval pražský knihkupec a
spisovatel Vratislav Ebr, hlavním motivem všech propagačních předmětů se stal obraz Koželužské uličky vytvořený
malířem Ivanem Svatošem. Dnes už to neplatí, předstihla ji Katova ulička v Kadani, která má v nejužším místě ještě
o 11,4 cm méně.
Jirchářská ulička je za domem Na Pekle, je lomená a dlouhá 54 m.
Ulička
Ševcovská
leží
nedaleko prvních dvou a jak
název napovídá v její blízkosti
bydleli ševci, kteří kůže od
jirchářů
a
koželuhů
zpracovávali.
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Koželužská ulička, 2021

Jirchářská ulička, 2021

Ševcovská ulička, 2021
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TAJEMSTVÍ 19. MÜLLERŮV DŮM
Müllerův dům č. p. 80 stojí na Klášterské - Jungmannově ulici. Patří mezi nejznámější zbarokizované měšťanské domy
z podoby 18. století a je kulturní památkou chráněnou státem. Je to volně stojící dům obdélníkového půdorysu.
Hladkou fasádu má členěnu v přízemí lesénkami. Ta je prolomena třemi pravoúhlými okenními osami se šambránou.
Vchod je asymetricky umístěný a je segmentově zaklenutý, má profilované ostění. Po stranách vchodu jsou podložené
pilastry s římsovou hlavicí. Pilastry nesou úseky segmentově vypjatých křídel. Nad vchodem je pamětní deska. Přízemí
je od prvního patra odděleno jednoduchou kordonovou římsou, je prolomeno sedmi okenními osami. Místnosti v
přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou, v 1. patře jsou plochostropé. Mansardovou střechu nese podstřešní
profilovaná římsa. Na stavbu byl použit: kámen, cihla, omítka, krytina byla použita taška.
Historii domu lze popsat takto: Na zdejším místě stávala v roce 1667 chalupa, která patřila řezníku Crhovi. Dá se
předpokládat, že při požáru roku 1707, kdy při vaření mýdla začal hořet dům dlouholetého tišnovského primátora
Martina Rytíře v Klášterské ulici a oheň přenesl na okolní domy, například na dům Hana Machotského, hejtmana
klášterního panství, tehdy mohl shořet i dům řezníka Crhy. Co se s řezníkem stalo, nevíme. Jisté však je, že roku 1711
byl dům č. p. 80 opraven a v roce 1712 se novým majitelem stal vrchnostenský úředník cisterciáckého kláštera Porta
coeli Antonín Leopold Továrek. Továrek původní chalupu přestavěl na měšťanský dům s právem právovárečným,
provozoval zde zájezdní hostinec a rovněž přikoupil další pozemky. Avšak Továrkovi potomci nadělali dluhy a již v roce
1775 museli dům prodat v dražbě. Od té doby měl právovárečný dům několik majitelů.

Müllerův dům na konci 19. století
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František Müller se ale narodil v tehdejší Jirchářské, dnešní Halouzkově ulici, v dnes již zbouraném domku, na jehož
místě dnes stojí patrový dům č. p. 54. Vyučil se u svého staršího nevlastního bratra Ignáta, který po svém otci zdědil
dům a koželužnu. František se vydal do světa na zkušenou a po návratu pracoval jako podílník v bratrově dílně, ale ve
23. letech se osamostatnil a založil si svoji koželužnu.
Otec Františka, Josef Müller pocházel z Ettenheimu a do Tišnova se dostal v době po napoleonských válkách. Josef
Müller se oženil nejprve s Františkou Spohrovou a po její smrti s její sestrou Antonií. Při prvním sňatku vyženil
koželužnu. František však pocházel z druhého manželství s Antonií.
František Müller se oženil s Eleonorou Kopřivovou v roce 1869. Eleonora byla třetí ze sedmi dětí Karla Maxmiliána
Kopřivy, který byl majitelem předklášterské papírny. Skoro dva roky žili v domě Karla Maxmiliána Kopřivy, ale vzhledem
k tomu, že Eleonora musela vést velkou domácnost a přišla o dva první novorozence, rozhodl se František, že společně
se svou ženou v roce 1870 koupí dům, kterému se dnes říká Müllerův (dnes v něm sídlí Muzeum města Tišnova).
Nejdříve měl malou dílnu. Manželka Eleonora přišla o další dvě děti, ale posléze se jim narodilo do manželství osm dětí
zdravých. V dobrých časech, kdy se řemeslu dařilo, a původní výrobu svrchní kůže rozšířil o výrobu podešví, se
koželužna rozšířila směrem k řece. V roce 1885 postavil novou dílnu.

Pohled z Květnice na Müllerův dům vlevo dole, za ním továrna.
Za čtyři roky pilné práce přešel úspěšný koželuh na tovární výrobu, pracovalo u něho 30 - 35 zaměstnanců a hotové
zboží dodával skoro do celého Rakouska-Uherska. František se vedle úspěšného vedení firmy věnoval i veřejnému
životu. Působil v místní školní radě, silničním výboru, byl členem ředitelství tišnovské spořitelny. Ve Spořitelně se
zasloužil o změnu úředního jazyka na češtinu a stál u zrodu mnoha spolků v Tišnově. V roce 1873 se stal členem
obecního výboru, potom působil jako radní.
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Vedl chudinský odbor a v březnu roku 1893 se stal starostou města. Starostou se stal celkem pětkrát.
Za zásluhy o město a veřejný prospěch mu byl udělen v roce 1899 Řád císaře Františka Josefa I.
Za starostování Františka Müllera se Tišnov povznesl z městečka vesnického charakteru na moderní město.
Spisovatel František Josef Karas líčí své dětství v Knize Tišnov mého dětství a mládí na str. 3, 1981,
v 80. letech 19. století: “Tišnov měl vzhled poněkud větší dědiny. Vypadal starosvětsky: na ulicích dobytek, fůry hnoje,
bečky lužovky, tu a tam před chalupou pluh nebo vůz, brány. Husy se procházely a kejhaly na rynku a obecní pastýř
honil od jara do zimy dobytek na obecní luka pod střelnici.”
Proběhla Národopisná Podhorácká výstava, vznikla zimní hospodářská zimní škola, v Tišnově byl ustaven okresní
soud, založen lihovar se škrobárnou, postavena jatka, koupen obecní mlýn, vydlážděny ulice a chodníky, postaveny
silnice do okolních vsí, postavena sokolovna, vytvořeny podmínky pro stavbu sanatoria Dr. Kuthana, provedena
přestavba radnice a učiněn první pokus o zřízení okresního muzea. V roce 1908, kdy byl starostou naposled, se
obecní výbor zabýval tím, jak připravit stavbu městské elektrárny.
Práci Františka Müllera výstižně vyjadřují slova soudobého tisku takto: “Starostoval se vzácným věhlasem
a snahou o pokrok a rozvoj města”, píše Karel Fic ve 3. č. Fotorevue Tišnov.
František Müller zemřel 8. března 1909. V brožurce „Tišnovští starostové“ z roku 1994 je ještě uvedeno, že šlo o
dobrovolnou smrt a že „ho obtíže v jeho závodě (který patrně neodolal konkurenci a zkrachoval) přivedly k rozhodnutí
ukončit svůj život v tišnovském náhonu.“ Jak ale odhalují rodinné kroniky, skutečnost byla poněkud jiná. Müller patřil
mezi stoupence tzv. Kneippovy otužující a léčebné metody, jejíž součástí bylo v každém ročním období ponoření do
studené vody, v Müllerově konkrétním případě do struhy na zahradě domu. Onoho osudného lednového dne si dal
vysekat otvor do ledu na zamrzlé struze, po vstupu do vody byl zřejmě raněn mrtvicí a později byl nalezen pod ledem
mrtev. Na pohřbu zesnulého starostu zcela přirozeně uctila více než početná veřejnost a Müllerova manželka Eleonora,
která se následně dožila i vzniku Československé republiky, se po celý zbytek života mohla společně se svými dětmi
těšit vědomím, že „tatínek skutečně žil život v každém ohledu vzorný a poctivý…“ Jak píše v Dlouhodobém seriálu o
Čestných občanech města Tišnova - díl 22. Václav Seyfert z Tišnovských novin.
V roce 1937
byl dům vydražen
ve prospěch
Jednoty
hospodářských
družstev v Brně.
Továrna byla
zbořena a na jejím
místě postavena
hospodářská
budova.

Budova Hospodářského družstva postavená na místě zbourané Müllerovy továrny
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Během 2. světové války měl v domě kancelář německý důstojník. V roce 1945 byl dům rodině Müllerů znárodněn.
Další osudy barokního domu byly téměř fatální.
Roku 1960 byl dům převeden na MNV Tišnov, který v roce 1961 požádal o demoliční výměr. Žádost však byla naštěstí
památkovým úřadem zamítnuta, ale byla povolena demolice přístavku při dvorní straně domu. Přístavek byl zbourán
až v roce 1975, dům byl opraven a natřen na okrovo v roce 1980. Jinak dům nebyl udržován, naštěstí barokní dispozice
zůstala zachována stejně tak jako původní členění průčelí. Po roce 1989 byl v restituci vrácen původním majitelům,
od kterých jej v roce 1999 koupilo město Tišnov.
21. století zastihlo Müllerův dům v dezolátním stavu, zachránila jej až zásadní rekonstrukce. Nově opravený Müllerův
dům byl slavnostně otevřen 8. května 2011 a slouží jako Muzeum města Tišnova.
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TAJEMSTVÍ 20. KONEC MĚSTA - KOSTEL SV. MIKULÁŠE – ŠPITÁLEK –
SOUKENICKÁ VALCHA
Druhý konec města, to je místo kde, stávala třetí církevní instituce středověkého Tišnova – kostel
sv. Mikuláše a vrchnostenský špitál. Ve středověku kostel nepatřil klášteru, ale jinému majiteli. Stával v místech u
mostu přes Svratku do Předklášteří, kde dnes silnice protíná železniční trať.
Podle svědectví kronikáře žďárského kláštera Jindřicha založil kostel jeden z nejvýznamnějších moravských velmožů
13. století, Kuna z Kunštátu. Byl na hradě Veveří v letech 1253 - 1262. Pozemek na stavbu kostela a vybavení špitálu
tedy mohl získat za své služby na Veveří možná výsluhou od panovníka či výměnou nebo koupí od cisterciaček, nebo
možná od jiného vlastníka. Kostel v Tišnově postavil někdy v první polovině 90. let 13. století. Byla to poměrně rozlehlá
stavba s podélnou lodí, měla snad 10,8 m a její délka byla 20 m, na jihovýchodní straně byl připojený trojstranný nebo
pětiboký presbytář. Uvnitř byly kamenné žebrové klenby. Obytné místnosti pak byly na severní části špitálního
traktu.
Kuna z Kunštátu měl k Tišnovu blízko, protože jedna z jeho dcer byla v klášteře Porta coeli řádovou sestrou. Vrchní
správu tzv. opravu nad špitálkem měli i Kunovi potomci do roku 1502. Teprve v roce 1504 špitál s celým
příslušenstvím koupila od bratrů Jana a Václava, Pánů z Lomnice tišnovská abatyše Markéta a její konvent.

V roce 1655 abatyše Voršila Gambsová nechala zpustlý Špitálek znovu postavit a kromě útulny zde zřídila nemocnici
pro tišnovské měšťany – tzv. vrchnostenský špitál. U kostela sv. Mikuláše byl tedy špitál i chudobinec a sloužil i jako
útulek pro pocestné, proto byl patronem kostela sv. Mikuláš, opatrovník chudých a nuzných, ve středověku i ochránce
před zlými účinky vody, tedy před řekou Svratkou. Ve městě byl ještě jeden špitál a chudobinec u kostela sv. Václava
(nový chudobinec byl na počátku 20. stol. postaven Na Hrádku).
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Některé prameny udávají, že se snad středověký špitál měl přesunout na nároží Ševcovské, nynější Halouzkovy ulice.
Ke kostelu sv. Mikuláše patřil i Vostrovec a prostřední mlýn (1353 se jmenoval Špitálský – později Korábův, který byl
zničen za třicetileté války). V 19. století pak byly v Tišnově špitály dva, tedy u kostela sv. Václava a na konci Klášterské
ulice stál vrchnostenský špitál i s kaplí. Ten byl v roce 1829 prodán Janu Stallovi, soukenickému mistrovi a podnikateli
z Předklášteří.
Gotický kostel
sv. Mikuláše byl
přestavěn i se
špitální budovou na
obytný dům a při
rozšiřování
drážního tělesa byl
objekt
tzv. Špitálku
v roce 1940 zbořen.

SOUKENICKÁ VALCHA
Voda z řeky Svratky byla využívána nejen jako zdroj obživy
k lovení ryb a raků, ale přibližně zde v místech dnešního
předklášterského splavu se od řeky oddělovalo rameno řeky, které
bylo svedeno do městského náhonu. Ten potom protékal
řemeslnickou částí města do míst dnešního Korábu a tam se opět
vléval do řeky.
Náhon tehdy sloužil pro mlýny a koželuhy a zde u horního náhonu k
provozování soukenické valchy. Valcha původně stávala při
prostředním - Korábově mlýně a sloužila tišnovským soukeníkům.
Vrchnost ji po roce 1561 přesunula k dolnímu Cáhlovskému
(Červenému) mlýnu a v roce 1789 byla valcha přenesena od
Červeného mlýna na nové místo na horním úseku městského
náhonu, kde jsou její pozůstatky dodnes.
Pohled od železničního přejezdu u Trmačova
na dům bývalé valchy, vzadu kopec Květnice, 2021
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Tišnovské tkalce a barvíře poznamenala nastupující manufakturní výroba, už na poč. 19. století si stěžovali na továrnu
v klášteře hlavně tišnovští tkalci a barvíři, že nemůžou v lacinější výrobě obstát. Stalo se totiž, že po rozhodnutí císaře
Josefa II v roce 1782 o zrušení klášterů byly nevyužité budovy zrušeného kláštera za řekou projaty správou komorních
statků brněnskému podnikali, který v roce 1786 jako selfmademan Vilém Mundy zřídil v klášteře soukenickou
manufakturu. Tak se romásnko-gotické prostory proměnily v jednu z prvních továren na Moravě. Téhož roku obdrželi
tišnovští měšťané od Josefa II. nové privilegium, kterým se povolovalo konat v pondělí 8. června po sv. Medardu
a v pondělí 15. října po sv. Terezii trhy na vlnu. Trhy na vlnu byly novou vítanou podporou Mundyho manufaktury.
Roku 1789 byl povýšen Mundy do šlechtického stavu a téhož roku koupil svobodný pán Vilém Mundy Červený mlýn
se vším příslušenstvím. Soukenickou manufakturu koupil roku 1800 za 277 tisíc zlatých.
Manufaktura dávala práci 2 000 - 3 000 dělníkům. Do roku 1816 se zde vyrábělo luxusní sukno” velejemné” jakosti.
Výroba byla provázána i s tišnovským soukenickým cechem. V roce 1810 došlo k hromadnému pochodu postřihačů
předklášterské manufaktury do Brna k poručníkovi Mundyho sirotků a žádali zvýšení platů. Krize v letech 1815 - 1819
však způsobila v roce 1816 uzavření továrny. Výroba byla částečně nahrazena barvírnou bavlny, výrobou olejového
mýdla, lisovnou oleje a valchovnou dle anglického způsobu. V matrikách se lze dočíst: „že po uzavření Mundyho
továrny se ve městě Tišnově rozšířilo tkaní hrubých pláten tzv. mezulánu a domácí výroba punčoch“.
Po smrti Viléma Mundyho přešla továrna na jejich děti a resp. jejich poručníky. Tišnovské panství od Mundyho rodiny
koupil baron Bedřich Wittinghof Schell ze Schellenberka (1786 - 1849), z vestfálské rodiny od Essenu v Porúří, který
založil i cukrovar a snažil se obnovit na svazích Květnice vinice. V roce 1861 se majetek kláštera koupí dostal opět do
rukou cisterciáckého řádu od baronových dědiců za 480 tisíc zlatých.
Krize v padesátých letech 19. století přivedla na mizinu většinu domácích výroben suken tzv. kazamíráky (chodili
oblečeni v černém a s černým šátkem kolem krku - tišnováci jim říkali “kavky”).
Na zdejší tradici textilní výroby navázal až budoucí starosta Tišnova Alois Řezáč, který později vybudoval nedaleko
tišnovského nádraží továrnu na výrobu šátků a šálů.
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TAJEMSTVÍ 21. PRÁVOVÁREČNÉ DOMY
HOSPODA U BÍLÉ RŮŽE
Hospoda U Bílé růže patřila k mnoha tišnovským hostincům své doby. Patřila po řadu generací rodině Zahradníkové,
jejíž potomci Vrzalovi zde bydlí doposud. Zajímavostí zdejšího místa je, že se zde v prvních desetiletích 19. století
“rekrútovalo” - verbovalo na vojnu a prodávaly lístky do lotýnky.

Hospoda U Bílé růže, dům s velkými vraty pod kopcem
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NA PEKLE
Nedaleko od Müllerova domu jsou další tajemné barokní domy. Dům č. p. 70, kde býval hostinec U hradu Pernštýna,
později zkráceně nazvaný Na Pernštýně a dům, ve kterém býval zájezdní hostinec Na Pekle
č- p- 82.
„Jen málokterý z tišnovských domů je opředen tolika pochmurnými pověstmi jako proslulé Peklo. Starobylý
právovárečný dům č. p. 82 na Jungmannově ulici, tradičně zvaný Peklo či Na Pekle, leží pod svahem hory Květnice,
při cestě z města ke klášteru Porta coeli. V dnešní podobě jde o nejzachovalejší barokní měšťanský dům v Tišnově.
Historie domu je velice stará. Výzkum brněnského Archeologického ústavu Akademie věd, který proběhl v letech 1999
- 2000 a 2006 na části nádvorní parcely, prokázal počátky zdejšího osídlení již v období Velké Moravy v 9. století. Od
druhé čtvrtiny 13. století tu pak již trvale existovala měšťanská živnost. Velká parcela byla podle výsledků výzkumu
ve 13. – 16. století opakovaně zastavěna dřevěnými domy s hlubokými sklepy, zachytit se podařilo pec na pečení
chleba, nechyběly ani zajímavé nálezy dokumentující tehdejší život (keramická hračka koníka, bronzové součásti
gotického oděvu, široký sortiment kuchyňské keramiky). Snad někdy za husitských válek zdejší zástavba vyhořela,
podle hojného kuchyňského odpadu a nalezených zlomků skleněných číší mohla být na Pekle hospoda patrně již v
15. století. Možná na přelomu 15. a 16. století nahradila starší dřevěnou zástavbu zděná architektura, po které zůstaly
ve zdivech druhotně užité architektonické detaily (ostění portálu). Dům Peklo býval zájezdním hostincem, dodnes jsou
zde patrné rozlehlé kůlny pro povozy. V současné době je v majetku soukromého vlastníka a je z části opraven. Od
roku 2017 objekt Peklo znovu prochází stavební obnovou. V roce 2018 byla dokončena III. etapa opravy krovu a
výměna krytiny mansardové střechy. V roce 2019 se podařilo opravit zatím 22 metrů ohradní zdi, kdy byla vyspravena
trhlina ve zdivu, doplněny zvětralé části zdiva a na korunu zdi položena krytina – druhotně použitá historická bobrovka
ze střechy Pekla.“
Uvádí http://dumnapekle.cz/?fbclid=IwAR3XctCglehv0bHJx3IOM22rmIG-h40INQrHhnybriCsKZT04AspPtT0TUE
Od roku 1958 je dům památkově chráněn.

Zájezdní
hostinec
Na
Pekle,
Klášterská
ulice.
Reprofoto
z knihy
Předklášteří,
Tišnov,
Sursum 2008
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Jméno dům získal tedy s největší pravděpodobností dle toho, že se tam peklo ve velkém, patrně chléb, jak vyplývá
z výše uvedených nálezů, konkrétně pece na chleba.
Barokní dům Peklo sloužil tedy i jako zájezdní hostinec a je opředen několika pochmurnými pověstmi, které nalezneme
v knize "Čtení o starém Tišnově", sepsané Janem Hájkem a vydané v roce 1986. Autor čerpá ze starých zápisů kronik,
ve kterých se píše, že se „….název domu Na Pekle odvíjí od počátků 17. století, kdy v krčmě šenkoval velmi zbožný,
vážený a opatrný tišnovský měšťan, pan Šimon Pekelník, který se stal dokonce v roce 1616 tišnovským rychtářem.
Stejnou chválou ale neoplýval jeho potomek, který byl pro svou postavu nazýván Pekelníček. Za jeho šenkování bylo
Peklo peleší lotrovskou, protože Pekelník a jeho “čerti”, jak si sami o oblibou říkávali, totiž “čert” Franta F. a “čert”
Johan B., poskytovali úkryt a pohostinství “modrýřům a lotrasům krajem “štráfujícím”. Vskutku ďábelské plány se
rodily pod těžkou klenbou pekelnické piterny, kde se kuly ty nejhorší pikle, krvavé přepady a mordy. Dům měl totiž
podzemní únikovou chodbu, která vycházela v nedaleké chrastině při úpatí hory Květnice, takže lotrasi mohli
nepozorovaně vejít do krčmy a v případě nebezpečí opět z ní uniknout.“ Jak píše Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově.
Archiválie z roku 1707 dávají nahlédnout do nekalé mordýřské činnosti Pekelníka a jeho "čertů". Z vyznání sepsaného
v únoru roku 1707 a začínajícího slovy "Když jsme šli do Rohozce na mord..." dovídáme se o konečném zániku této
rabiácké bandy.
„Zde je však třeba událost zařadit do patřičného rámce tehdejší doby, tj. do počátku 18. století, kdy v Tišnově,
poklidném městě ševců, tkalců a kozičkářů, se také chovaly ovce. Veliká ovčárna byla u Kradlůvky za Červeným
mlýnem, další pak při úpatí hory Květnice. Z kůží ovcí se tehdy šily účelné a pohledné kožíšky.
Zručný krejčík Krabka v nedaleké dědině Rohozci si touto prací hodně vydělával. Také Pekelník si u něj objednal práci,
a když za ni platil a krejčí mu vracel, uviděl, že má krejčí truhličku plnou stříbrňáků. Vypravil se proto k němu v noci se
svými "čerty", když měl předem zjištěno, že budou doma jen ženy.
Franta F. vyznává: "došedše na místo vynesli mě Pekelník a Johan ku střeše chaloupky a já dochy shodiv byl jsem hned
tam, odsunul závoru a oni z venku vešli ..."
Dceři krejčího, která se první probudila, Franta řekl: "Tebe zmordujem, ty bys na nás mluvila ..." A ubil ji sekerou.
Krejčovou, která se hrůzou krčila v koutě, nemluvila a jen kvílela, jal se Pekelník mučit rozpálenou loučí, aby řekla, kde
jsou peníze, a ta, když již téměř na živu nebyla, prozradila, že truhlička je v komoře
v bečici pod hadrem. "Tebe taky zamordujem, už tě nepotřebujem", řekl Franta a podal sekeru Johanovi se slovy: "Bij
zas ty, kdyby na pravdu vyšlo, ať nejsu sám." Ten pak polomrtvou krejčovou dobil.
Když však otevřeli dveře komůrky, "cosi černého na ně vyšlo", takže se polekali a utekli. Jediným jejich lupem byl kus
sukna a prsten. Pekelníkova banda měla své překupnice, které uloupené sukno rozprodávaly. Svědkové jmenují jakousi
Markytu a Rozinu a zejména babu Dorotu, která se pokoušela prodat krejčíkův prsten. Právě tento prsten, který byl
znám jako majetek krejčího Krabky, vydal zločince spravedlnosti.
Byvše dotazováni právem útrpným, přiznali se i k dalším mordům na Kukýrně, plánu na zmordování
a vypálení tišnovského žida a k dalším hrdelním zločinům. Jaký byl jejich konec, o tom nám starý zápis nevypráví, ale
víme, že v té době se na vrcholku lesa Klucaniny posupně tyčila šibenice. Ještě dnes tam sedávají hejna černých
havranů. Tam jistě také dokonali Pekelník a jeho "čerti".
Ze starých zápisů kroniky je čerpáno v červnovém kalendáriu Tišnovských novin z roku 2017, kde se píše, že „ Ve středu
1. června 1707 proběhla v Tišnově poprava lupičů a vrahů Františka Grünwalda, řečeného Pekelníka, a Jiřího Kliha
alias Búřky. Oba delikventi po předchozích drobných krádežích zavraždili 22. listopadu 1705 na Kukýrně vdovu Dorotu
Sokolovou i její dceru Voršilu a 28. prosince 1706 také v Rohozci ženu šenkýře Jíry Krapky. Na počátku roku 1707 se
mordýře podařilo dopadnout a po 126 dnech vyšetřování rozhodl apelační soud v Praze o jejich exemplárním
potrestání. Výslechy vrahů prováděl pravděpodobně tišnovský rychtář Kašpar Šudler, rozsudek vykonal popravčí mistr
Matěj Salinger z Brna se svými pacholky.“
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„Samotný dům Peklo patřil od roku 1661 Justině Barbišovské a dále Hořeckým atd. - dle soupisu majitelů Pekla podle
gruntovních knih. Potomek či příbuzný Šimona Pekelníka, kterému se pro jeho malý vzrůst přezdívalo Pekelníček, se o
století později zapsal nechvalně do historie Tišnova svým hrůzným činem, ale jak to tenkrát doopravdy bylo, můžeme
spekulovat“. Říká nynější majitelka domu paní Hana Rašková.
O další skutečnosti, která se odehrála nedaleko Pekla na Klášterské ulici vypráví Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově,
k události z 11. července 1866 píše: “...Onoho pohnutého roku 1866 vzpomněl předklášterský farář ve své farní
kronice: „…..křivolaté ulice k starobylému domu "Na pekle". Koně tančí po zadních nohách, od hub jim stříká pěna na
zdi nízkých domů, jež vroubí úzkou ulici. Když bitka u domu "Na pekle" trvala již nějakou dobu, otevřelo se v poschodí
okno a bylo z něho na bojující Prusy několikrát vystřeleno. Učinil tak pánský zahradník Karmazin, který v domě
bydlil…“

Pohled na zájezdní hostinec Na Pekle ze severní části, 2021
Jedná se jednopatrový dům půdorysu do písmene “L”, vyplňující čelo rozšířeného prostranství po levé straně ulice,
komponovaný jako solitér. Hlavní průčelí je pětiosé, portál je završený ztlačeným
obloukem, s mělce modelovaným kamenným ostěním a výrazným klenákem. Na vratech
je metličkový motiv. Na líci fasády jsou šestitabulková oka se zalomenými fesetovými
šambránami. V patře jsou nad okny návojové římsy. Rohy budovy jsou konkávně
zaobleny. Čelo hlavního křídla je dvouosé, boční křídlo je čtyřosé se stejnou úpravou oken
jako je v přízemí hlavního průčelí. Osou domu prochází průjezd do dvora, který
je ukončený shodným vratovým portále. V přízemí prostoru jsou hřebínkové klenby, patro
je plochostropé. Krov je Rankovy soustavy. Střecha domu je mansardová, zavalbená s
dřevěnou mezistřešní římsou. Schodiště je do patra tříramenné a je z kamene.
https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=id%3A%28908746%29

Pohled na boční stěnu zájezdního hostince Na Pekle, 2021
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NA PERŠTÝNĚ
“V zájezdním hostinci "U hradu Pernštejna", z jehož přehlubokého sklepení náležitě zaležený mok tak lahodně
chutnával. Této poměrně nedávno zaniklé hospody vzpomíná blaženě nejeden tišnovský milovník piva.” píše Jan
Hájek ve svém Čtení o starém Tišnově.
Jednopatrový barokní měšťanský dům s mansardovou střechou, ve kterém po celé 18. a 19. století sídlil císařský
výběrčí úřad a zároveň sloužil jako zájezdní hostinec. Dnes je ve dvorním traktu vyhlášená kavárna U Place s letní
zahrádkou, kde se pořádají různé kulturní akce.
Klášterská ulice je jednou z nejstarších cest v Tišnově a lze předpokládat, že již za husitských válek v 15. stol. ulice
Klášterská, tedy i domy byly svědky mnohých bojů, vypálení či vyplenění Tišnova. Archeologické nálezy dokládají
jasné stopy velkého požáru u domů v severovýchodní části Dolního - malýho rynku. Domky a usedlosti byly převážně
ze dřeva, a tak lze předpokládat, že i hospoda Na Pernštejně, byla původně dřevěným domem, který byl v průběhu
staletí přestavěn na právovárečný dům dvoupatrový. Možná můžeme hledat i souvislosti jeho názvu s Ondřejem
z Věže (Humpolky), který měl s Pernštejny velmi dobré vztahy. V roce 1496 pak po smrti Vratislava se stal Vilém
z Pernštejna stal jediným pánem rozlehlé domény
Porta coeli, opravní dražba byla přičleněna pod hrad Pernštejn, jeho úředníky a purkrabí. Roku 1507 Vilém dělil své
rodové statky mezi své dva syny a dal Pernštejn i tišnovskou opravu k moravskému dílu, který připadl staršímu synovi
Janovi. Roku 1545 se pak Jan z Pernštejna jmenuje dědičným pánem Tišnovských.
Pro tišnovské to mj. znamenalo i poddanské povinnosti jako například každý rok vyšenkovat šest drajlinků
(cca 68 hektolitrů) panského vína a utržené peníze odvést na hrad Pernštejn. Jan začal dosazovat
a obnovovat v Tišnově a celém panství rychtáře i konšely, kteří mu přísahali poslušnost (člověčenství” coby svému
dědičnému pánu). Jelikož měl i dluhy chtěl zastavit i klášterní opatství, avšak abatyše Barbora Konická ze Švábenic
se rozhodla bránit, postupně dosáhla pro Tišnov nová privilegia a ubránila privilegia stará.
Název dům získal po roce
1597, kdy jej „s pivovarem
a sladovnou, s vařením v něm
pivem a vystavováním jich
a se svobodným šenkem piva,
vína, s děláním sladu
a sumou se všemi požitky jak i
jiní výsadní právo, domové
právo a svobody toho mají“
zakoupila vdova po
pernštejnském hejtmanovi
Mikuláši Kysligovi z Vidolce.

Hostinec U hradu Pernštejna na Klášterské ulici, před rokem 1918
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum, 2008
Třicetiletá válka měla neblahý vliv na Tišnov. V zimě 1621 městečko přepadl a vypálil polský oddíl, od kterého podle
abatyše:“…v ulicích…na 200 lidu zabito…“, mezi nimi i primátor Jiřík Mydlář. V letech 1642 -1645 to byli zase Švédové,
před kterými se Tišnovští dlouhé měsíce skrývali v okolních lesích.
102

V neděli 7. května 1645 začalo dobývání hradu Pernštejna Švédy. O tři dny dříve oblehli Švédové Brno, další den pak
došlo u tišnovského kláštera ke srážce švédských jezdců s císařským oddílem Charvátů. K Pernštejnu vyslali Švédové
18 oddílů a nejprve se pokoušeli slabou posádku hradu přinutit, aby se vzdala. Obhájcům hradu se ale naopak podařil
výpad, při němž několik Švédů zajali. 12. května protivník ostřeloval hrad z děl, ale poškozeny byly jen cihly a střechy.
21. května Švédové odtáhli a už se u hradu neukázali.
Ve středu 11. července 1866 se v rámci války mezi Rakouskem a Pruskem v Tišnově střetl u mostu na Předklášteří
předvoj pruských dragounů s hulánskou škadronou Rakušanů boj se postupně přesunul až na tišnovský rynek.
Při tehdejší krvavé bitce bylo 47 mrtvých, účastníkem byl mladý pruský důstojník Paul von Hindenburg, pozdější druhý
německý prezident v období výmarské republiky. Tři prušští vojáci mají na zdejším hřbitově v Tišnově svůj hrob.
Podrobněji o této významné události v historii města pojednává článek PhDr. Josefa Zacpala z TN, červenec 2016.
Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově k této události píše: „....Onoho pohnutého roku 1866 vzpomněl předklášterský
farář ve své farní kronice zajímavým rýmováním:
"Eis, Maus, Preus und Scheiss!" Toho roku bylo totiž dlouho zima a mnoho ledu, potom se "urodilo" hodně myší
a nakonec přišli Prušáci a s nimi velký průjem - cholera.
Dne 11. července roku 1866 bylo v Tišnově velice živo. Dlouhými pochody unavené ustupující rakouské vojsko
odpočívalo. Vojáci hltavě pojídali ve spěchu uvařenou "manáž", byli nakrmeni koně. Pouze dvě škadrony hulánů byly
v pohotovosti. Nikoho však nenapadlo, že již v nejbližších hodinách zde dojde ke krvavé srážce.
Ulice i obě náměstí byly vojskem přeplněny. Stísněnost však panovala jak v řadách vojska, tak i mezi obyvateli města.
Každý hleděl s obavami vstříc nejisté budoucnosti. Pouze v hospodách panoval čilý ruch. Hlučno bylo v hospodě U
zlatého jelena, kde šenkýř Matěj Hlávka naléval pověstného vínka červeného.
Živo bylo i v piterně krčmy humpolecké i ve starobylé zájezdní hospodě U hradu Pernštejna. Civilní obyvatelé se však
již počali stěhovat do lesů. K této panice došlo proto, že se urychleně z města stěhovaly úřady a 10. červenec byl také
posledním dnem úředním. Téhož dne poděloval také "pán nad arestanty", profous Pokorný, na "Pecírku" některé
bojechtivé sousedy starými "kvéry", které přísnost zákona pobrala za předešlá léta četným "raubšicům" z lesů
deblínských a lomnických.
Kritická chvíle nadešla. Předvoj dragounů se od Louček rychle blížil k Tišnovu a rakouské vojsko pohodlně rozložené, s
neosedlanými koňmi, nebylo na srážku připraveno. V hostinci U hradu Pernštejna právě hodoval u starodávného
dubového stolu jakýsi vysoký důstojník, když náhle vrazil dovnitř tišnovský starousedlík pantáta Kolbábek a téměř
bez dechu zvolal: "Pane komandant, Prajzi só tade!" Důstojník však odpověděl: "Aber was fällt Ihnen nicht ein, wo
sind noch die Preussen." (Ale co vás napadá, kde jsou ještě Prajzi.) V tom však již přiběhl "ordonanc", který tuto
neočekávanou zprávu potvrdil. To již se rozlehl horkým červencovým dnem vřeštvý zvuk polnice. V největším chvatu
chytá se vojsko k odchodu z Tišnova, aby se za městem seřadilo k boji a krylo ustupující mohutné proviantní sbory
dojíždějící k Brnu. Rytmistr Barres vyslal okamžitě k Předklášteří vstříc Prusům polovic hulánské škadrony pod vedením
rytmistra Knesebeka.
K prvnímu střetnutí došlo již u mostu přes Švarcavu na prostranství před Špitálkem, kde nastala pravá řež. Na zemi
se váleli mrtví a ranění. Vítězství se klonilo již k Rakušanům, kteří byli početně silnější. V tom však zavřeští v Předklášteří
polnice. Silný oddíl Prušáků se tryskem blíží od kláštera k mostu. Rytmistr Knesebek, který byl v této šarvátce vzorem
statečnosti, dostává posilu druhé poloviny škadrony pod vedením rytmistra Berrese. Nyní nastala krvavá řež znovu na
ulici Klášterské. Rakušané a Prajzi najížděli na sebe zuřivě – píky
a šavle se mihají v rozpáleném vzduchu. Na krátkém úseku silnice pětkrát Prajzi ustoupili, pětkrát couvli Rakušané, až
se posléze dostali do úzké, křivolaté ulice k starobylému domu "Na pekle". Koně tančí po zadních nohách, od hub jim
stříká pěna na zdi nízkých domů, jež vroubí úzkou ulici. Když bitka u domu "Na pekle" trvala již nějakou dobu, otevřelo
se v poschodí okno a bylo z něho na bojující Prusy několikrát vystřeleno. Učinil tak pánský zahradník Karmazin, který
v domě bydlil.
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Rozzuření Prušáci, kteří měli nyní přesilu, zatlačili rakouské hulány z těsné ulice před Dvořáčkův hostinec
"U hradu Pernštejna", kde boj ještě zesílil. Kromě pík a šavlí dostaly se ke slovu také karabiny. (Několik pruských koulí
trčí dosud v mohutných zdech hostince jako památka na onen červencový den.) Podkovy koní, v boji zdivočelých
a tancujících po hrbolatých kočičích hlavách městského dláždění, se prudkými nárazy utrhovaly a létaly vzduchem.
Pruský major Schak, byv sražen hulánskou píkou s koně, klesá mrtev k zemi. Bitka zuří dále širokou ulicí až k masným
krámům a Panskému domu i na malém náměstí.
Zápal boje činí z bojovníků hrdiny. Zvláště 27letý hulánský rytmistr hrabě Knesebek, rozdává smrtící rány. Válí se tu
v krvi a prachu rakouské čáky vedle pruských přilbic. V blízkém úvoze (nyní silnici k nádraží), kde smrt rovněž krutě
řádila, blýská se mezi mrtvolami a potrhaným koňským řemením množství šavlí, přelomených pík a karabin. Bitva však
zuří dále silou nezmenšenou. Pojednou obklíčilo několik Prajzů rytmistra Knesebeka a on klesá pozpátku s koně
zasažen dvěma sečnými ranami.
Naráží hlavou na kámen a zůstává omráčen ležet. Když boj ustával, přiběhl soused Zenotti a s pomocí přítele Křivánka
odnesli rytmistra do stáje Panského domu. Když se vraceli, stali se svědky krvavé scény. Tři rakouští huláni hnali před
sebou pruského dragouna řvouce naň: "Hund, knie nieder!" (Pse, na kolena!) Dragoun chtěl využít přestávky v boji
a prchnout ke svým. Nacházel se právě se svými pronásledovateli před zadními vraty Panského domu a chystal se
vskočit do dvora, a tak se zachránit, ale v poslední chvíli někdo ze dvora vrata rychle zavřel. Nebohý Prušák byl skolen
devíti bodnými ranami. Krváceje hrozně ze smrtelných ran, dovlékl se ještě, leza po čtyřech až do síně domu č. 84
u Vlčků, kde za hodinu skonal. Mezitím, co se bojovalo, v Tišnově obsadilo rakouské dělostřelectvo výhodné pozice za
městem na hradčanské Horce. Prusové byli zadrženi nenadálým odporem v Tišnově, čímž byly zachráněny ohrožené
rakouské kolony směřující k Brnu a dále k Vídni.
Prusové obsadili 11. července Tišnov a jejich přední
hlídky pronikly toho dne až do Čebína. V pruském
předvoji operujícím v Tišnově sloužil i osmnáctiletý
dragounský kadet Hindenburg, později německý
císařský generalissimus
a prezident Německa. Ztráty na mrtvých, raněných
a zajatých v tišnovské bitce činily na straně
rakouské pět důstojníků, 56 mužů a 45 koní. Pruské
ztráty nebyly menší. Těžce raněný rytmistr hrabě
Knesebek ležel v bezvědomí v Panském domě.
Později byl dopraven do Předklášteří, kde v domě
č. 34 (papírna) dne 22. července 1866 zemřel a byl
pochován na hřbitově v Předklášteří. Zápis o jeho
úmrtí je poznamenán v matrice zemřelých těmito
slovy:
"Julius hrabě z Knesebeku, c. k. rytmistr
v 5. hulánském pluku, z Verdenu v Hanoveránsku,
ve službách rakouských, 27 roků stár,
zemřel na dvě sečné rány, které dostal do hlavy
v bitce tišnovské dne 11. července 1866 za pruské
invaze." Jiní padlí vojíci byli pochováni na hřbitově
v Tišnově, kde lze dodnes spatřit jejich hroby
opatřené náhrobky.”
Hostinec na Pernštýně – Café U Palce, 2021
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V domě č. p. 70 v hostinci Na Pernštýně, působil v 19. století chirurg Karel Linhart z významného tišnovského rodu
lazebníků a chirurgů. Podle verze římského univerzitního profesora Attalia Cattariniho, oznámené roku 1943, kterou
cituje Jan Hájek ve svém Čtení o starém Tišnově, provedl Linhart 18. června 1828 jako chirurg špilberské věznice
amputaci levé nohy zatčeného italského hudebního skladatele Pietra Maroncelliho, který zde byl internován v roce
1822 za velezradu jako člen hnutí karbonářů, vzniklého na jihu Itálie pod vlivem svobodných zednářů. Amputace
Maroncelliho nohy je považována za jeden z prvních odborně provedených zákroků tohoto typu a je podrobně popsána
v knize jeho spoluvězně Silvia Pellica „Mie prigioni“ (Mé žaláře). V internetové encyklopedii dějin Brna ovšem u této
události Linhartovo jméno uvedeno není a jako účastníci zákroku jsou zde kromě pacienta jmenováni Franz a Johann
Clavigerové (ranhojič a jeho pomocník), Ignaz Schlosser (provizorní špilberský lékař) a Joseph Steiner von Pfungen
(protomedik moravskoslezského gubernia).
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TAJEMSTVÍ 22. DOLNÍ - „MALÉ“ - OBILNÍ RYNEK - DOLNÍ NÁMĚSTÍ –
NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO
Místo, kde se nacházíme znali tišnovští měšťané jako Malé – Dolní – obilní rynek. Před 2. světovou válkou bylo
pojmenováno Náměstí Palackého, avšak na příkaz německých úřadů se vrátilo k původnímu názvu Dolní náměstí,
po nějakou dobu bylo patrně spojeno s Horním náměstím. Po roce 1945 jej známe jako Komenského náměstí.
Již před vznikem staroslovanské osady v 7. či 8. st. n. l. bylo v těchto místech nejstarší osídlení pod svahem Květnice
u tehdejšího 1,6 km dlouhého ramene řeky Svratky. Dodnes je údolí kryté úbočím Květnice a Kozí Bradou. Důvodem
k osídlení a založení osady vsi právě na tomto místě byla i velmi kvalitní půda (hnědozem a černozem na spraši). Došlo
k vyklučení dubohabrových hájů, doubrav, nivních luhů a olšin, které rostly na neobdělávané půdě. Tehdejší 1,6 km
dlouhé rameno řeky Svratky teklo přímo pod kopcem, kde se oddělovalo od vlastní řeky Svratky a sloužilo pro nejstarší
osídlení jako zdroj vody a obživy, lovili zde ryby a raky, později bylo rameno řeky svedeno do umělého městského
náhonu.
Osadu založili Slovanští osadníci těsně nad svrateckým ramenem mezi Dolním (Komenským)náměstím zvaným Obilní
nebo též „Malé rynek“ a Mlýnskou ulicí, což je doloženo archeologickými nálezy na parcelách pod domem č.p.145
(nynější Tesco). Postupně během celého 9. stol. docházelo k zalidňování, vznikaly další sídliště v trati Mlýnisko - Trnec
(u potoka Lubě). Původní staroslovanskou ves vzniklou na křižovatce důležitých obchodních cest lze považovat za
předchůdce nynějšího města. Rody žijící na Tišnovsku v 7.-9. století patřily z širší pospolitosti usazené v povodí řeky
Svratky a Jihlavy s centrem Staré Zámky u Líšně.
Od 9. stol. patřila tato oblast pod správu moravské dynastie Mojmírovců. Čas šel dál. Podrobnější informace lze najít
na prvním stanovišti naší stezky. Na konci 13. století krom nejstaršího jádra osídlení na Dolním rynku města vznikla
pravděpodobně i Kukýrna.
Čilému ruchu novější doby
nestačily již chalupy kolem se
klikatící
obchodní
stezky.
Nebylo místa pro četné trhy.
Původní průjezdní ulice se
rozšířila uprostřed v malý neboli
obilní rynek, který pak vytvořil
z jedné ulice dvě - Brněnskou
a Klášterskou.
Postupem času s rostoucí
osadou a díky rušným trhům
bylo třeba jarmareční místo
rozšířit, a tak vznikl nový rynek
Horní, dnešní nám, Míru
a slepičí řádek Na Tržišti (dnešní
Ráboňově ulici).

Dolní rynek – náměstí, v pozadí Panský dům
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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Na rynku jsou jedny z prvních staveb, které svoji podobu v průběhu času změnily z dřevěných chaloupek, přes větší
usedlosti až do dnešní podoby starobylých barokních právovárečných domů.
Cesta vedoucí z dnešního náměstí Komenského do Předklášteří patří k nejstarším ulicím v Tišnově. Podél ní stály
odnepaměti staré výsadní, právovárečné domy, které sloužily jako hostince. Zpravidla jde o šířkový dům
s mansardovou střechou a štítovými vikýři, valenou klenbou, mohutnými kamennými zdmi a průjezdem neboli
mázhauzem, tj. dolní síň, kde se provozovalo řemeslo nebo obchod.
K nejzachovalejším domům patří dům Na Pernštýně, dům Na Pekle, Panský dům, dům U Jana.

Pohled z Dolního rynku – náměstí do Klášterské (Jungmannovy) ulice,
vlevo roh Panského domu, za ním Korábův dům,
vpravo Ebnerův dům, za ním dnes zbořený Hanselův dům.
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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KORÁBŮV DŮM
Na rohu Dolního náměstí vedle bývalé hvozdy stojí dodnes tzv. Korábův dům (jméno rodiny Korábů se vytratilo po
období třicetileté války. Šebestián Koráb, bohatý tišnovský měšťan, koupil Špitální – prostřední mlýn roku 1561 od
abatyše kláštera Porta coeli Ludmily z Dubének. Jenž roku 1504 klášter koupil i s dalším příslušenstvím od pánů
z Lomnice). Korábův dům má dodnes dochované klenuté prostory v přízemí, které nasvědčují dřívější přítomnost
kupeckých skladů. Vedle Korábova domu si v 16. stol. v roce 1587 koupila na Klášterské ulici grunt vdova po někdejším
hejtmanovi pernštejnského panství Mikuláši Kytlicovi z Rudolce, Estera Jankovská z Vlašimi.Korábové z písemných
pramenů zmizely po roce 1620. (více u Tajemství č. 14 - Mlýny)
V první polovině
18. stol. dům koupil
od úředníka
zemských desek
Jiřího Františka
Nabingela, hejtman
říčanského panství
Kouniců, urozený
pán Michal Josef
Khünl. Později zde
bydleli tišnovští židé.
Ve 20. stol. zde
v přízemí byla
„rybárna“, která
využívala klenutých
sklepů, možná je zde
i spojitost s haltýři
a rybami u Panského
domu. Kdo ví?
Korábův dům vpravo, vlevo sladovnická hvozda, konec 19. století
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
Ve 2. pol. 20.stol. v domě měla rodina Příbramských obchod s potravinami. V Korábově domě - později židovském
domě je nyní Restaurace sklep, v jejíž nejspodnější části je zachovaná židovská lázeň - mikve.
V roce 2001 byla na boční stěně restaurace za účasti
starosty města Tišnova a izraelské velvyslankyně Erelly
Hadarové odhalena pamětní deska obětem
holocaustu. Deska s vyobrazením sedmiramenného
svícnu nese český a hebrejský nápis Občané Tišnova
obětem holocaustu 1939-1945.
Bývalý Korábův dům vpravo,
vlevo dům postavený na místě
sladovnické hvozdy, 2021
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DŮM U JANA
K nejpěknějším barokním domům patří dům U Jana s vysokým volutovým štítem a fasádou, která je doplněna dvěma
freskami světců v rokokových štukových rámech. Pověst praví, že se měl právě v tomto domě na konci 14. století
narodit přítel mistra Jana Husa, mistr Karlovy univerzity Šimon z Tišnova, jehož sgrafito je vyobrazeno na průčelí
radnice.
Nedaleko od domu U Jana koupil, jak uvádí gruntovní kniha: „… 1576 koupil “nad masnými krámy”, (v dnešní
Dvořáčkově ulici) grunt Petr Tomšů…“

Dům U Jana, 20. léta 20. století
Reprofoto z knihy František Wágne, Spolek Continnum vitae, 2017

V roce 1720 byl na Dolním rynku kamenný mostek nad strouhou, na něm stála socha sv. Jana
Nepomuckého, nelze vyloučit, že socha ve výklenku domu U Jana je právě ona a že dala domu
své jméno.

Pamětní deska na domě, ale připomíná osobnost dr. Jana Dvořáčka (1808-1865), právníka,
politika, vlastence a účastníka Slovanského sjezdu v Praze v roce 1848, který byl i
velkostatkářem a majitelem panství Maříž u Slavonic. Pocházel z rozvětveného převážně
řeznického rodu.
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Jednopatrový dům se třemi okenními osami, se štítem do ulice a bočními zídkami ukončenými hranou završenou
segmentově vypjatým štítem. Na zídce je kovové zábradlí. Hladká fasáda je v přízemí prolomena jedním pravoúhlým
oknem se šambránou, dále je prolomena jedním pravoúhlým vchodem s nadsvětlíkem
a profilovaným ostěním. Přízemí od 1. patro má dům odděleno kordonovou římsou. První patro má tři pravoúhlé
okenní osy se šambránou. Nároží je členěno lesénami. Mezi okny jsou dva oválné medailony ve štukových rámech,
freskové obrazy sv. Martina a sv. Jiří. Nad přízemím probíhá profilovaná silně vyložená zastřešená římsa. Zvlněný štít
je prolomen dvěma oválnými okny, ve středu má štít pravoúhlý štukový rám. Zavalbenou sedlovou střechu nese
profilovaná podstřešní římsa. Boční brány jsou vyplněny pilastry s římskou hlavicí nesoucí kladí. Kladí nese rozeklaný
štít s medailonem.
Materiál - cihla, omítka, litina, krytina - bobrovka.
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PANSKÝ DŮM
Panský dům se připomíná již v 17. století. Měl v poschodí velký sál, který byl před postavením sokolovny místem
pro setkávání a centrem společenského života v Tišnově.

Panský dům, vpravo
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 4

Kniha Tišnov uvádí: „Nejhorší to bylo v době tání jarních sněhů. Strouhami z ulice nad
masnými krámy (dnešní Dvořáčkovy do Janáčkovy ulice) se valila voda z Květnice. Její
proud ústil do svrateckého náhonu. Proud býval tak silný, že bylo nutné nad ním před
masnými krámy vystavět dřevěný mostek. Majitel tehdy soukromého panského domu,
bohatý tišnovský měšťan Jan Ludvík, dokonce strouhu využíval k plnění haltýřů neboli sádek na ryby pod domem. Potok jasně odděloval prostranství při Klášterské ulici od
Dolního - Obilního rynku a znemožňoval na dolní části rynku konání trhů, mj. i proto
vzniklo tržiště na Horním rynku, ale na druhé straně, rozdělení rynku přálo vzniku
řemeslnických dílen, které byly závislé na vodě. Právě z toho důvodu na „Malé rynek“
byly soustředěny porážky dobytka a v bezprostřední blízkosti strouhy byla postavena
budova masných krámů“.

Od roku 1720 byla strouha překlenuta kamenným mostkem, se sochou sv. Jana
Nepomuckého. Kdo ví? Možná je socha umístěná ve výklenku domu U Jana právě ta
z roku 1720.
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V neděli 21. ledna 1866 uspořádal Slovanský spolek Květnice první společenský ples. Spolek založili v Tišnově v roce
1863 starosta Filip Dvořáček, farář Josef Fetter, učitel Ignác Vlk, obchodník Jan Oderský, tkadlec Antonín Kalendovský,
tesař Jan Pavlů, rolník Josef Dvořáček a koželuhové Ignác Müller a Jan Šlévr. Spolek měl k dispozici sál a přilehlé
místnosti v poschodí Panského domu. Na vzpomínkovém plese se poprvé tančila Hellerova česká beseda. Spolek zanikl
v roce 1882.
Celá ulice od kláštera byla svědky nešťastných bojů 11. července 1866, Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově uvádí: „….
Bitka zuří dále širokou ulicí až k masným krámům a Panskému domu i na malém náměstí….. Zápal boje činí z
bojovníků hrdiny. Zvláště 27letý hulánský rytmistr hrabě Knesebek, rozdává smrtící rány. Válí se tu v krvi a prachu
rakouské čáky vedle pruských přilbic. V blízkém úvoze (nyní silnici k nádraží), kde smrt rovněž krutě řádila, blýská se
mezi mrtvolami a potrhaným koňským řemením množství šavlí, přelomených pík a karabin. Bitva však zuří dále silou
nezmenšenou. Pojednou obklíčilo několik Prajzů rytmistra Knesebeka a on klesá pozpátku s koně zasažen dvěma
sečnými ranami. Naráží hlavou na kámen a zůstává omráčen ležet. Když boj ustával, přiběhl soused Zenotti a s pomocí
přítele Křivánka odnesli rytmistra do stáje Panského domu. Když se vraceli, stali se svědky krvavé scény. Tři rakouští
huláni hnali před sebou pruského dragouna řvouce naň: "Hund, knie nieder!" (Pse, na kolena!) Dragoun chtěl využít
přestávky v boji a prchnout ke svým. Nacházel se právě se svými pronásledovateli před zadními vraty Panského domu
a chystal se vskočit do dvora, a tak se zachránit, ale v poslední chvíli někdo ze dvora vrata rychle zavřel……“
Jednopatrová nárožní budova obdélníkového půdorysu se středním rizalitem vyznačeným pilastry. V jeho ose je
umístěn vstupní portál s profilovaným segmentově zahnutým ostěním, ve vrcholu se nachází volutový klenák. Nad
klenákem je segmentově zaklenutá prázdná deska. Přízemí je prolomeno jednou okenní římsou se šambránou
a nadokenní návojovou římsou. Prolomeno dvěma vchody pravoúhlými s úseky říms
v nadpraží a jedním novodobým výkladkem. Přízemí je od 1. patra odděleno kordonovou římsou, která je nad
portálovou deskou segmentově vypjatá. První patro je prolomeno pěti pravoúhlými okenními osami se šambránou s
ušima. Pod okny jsou rovné úseky návojové parapetní římsy. Na konzolách nad okny se nachází návojová segmentově
vypjatá římsa, pod kterou je lipový dekor. Nároží je členěno pilastry. Mansardovou střechu nese podstřešní profilovaná
římsa. Materiál - cihla, omítka, krytina - bobrovka.
Ve druhé polovině 20. století zde měla svůj obchod s potravinami a mlékárnou rodina Štěrbova.

Komenského náměstí (Dolním rynku), 2021
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TAJEMSTVÍ 23. MASNÉ KRÁMY – DVOŘÁČKOVA ULICE, ULICE NA TRŽIŠTI
Na dolním rynku se také odehrávaly porážky dobytka, jejichž maso se potom prodávalo na trhu a kůže zpracovávali
koželuhové a jircháři, kteří měli své dílny nedaleko. Na tomto místě byly později postaveny masné krámy a ulice nad
nimi dnes Dvořáčkova (pojmenovaná po Janu Dvořáčkovi) se jmenovala Nad masnými krámy. Tehdy po ní stékala ve
strouze voda z Květnice a byl před nimi postaven dřevěný mostek. Roku 1720, již na kamenném mostku a nechal
tišnovský měšťan Ondřej Růžička postavit sochu Jana Nepomuckého, (dnes je pravděpodobně táž socha umístěna ve
výklenku v domě U Jana) o rok později byl v horní části rynku postaven mariánský sloup. V roce 1721 měšťanská obec
zbudovala na Dolním náměstí mariánský sloup s pěti sochami světců – sv. Josefa, sv. Šebestiána. Sv. Rocha, sv. Floriána
a sv. Václava. Později byl původní sloup odstraněn neznámo kam.
Na prostranství před masnými krámy stávaly od roku 1804 Tišnovské štelvógny neboli dostavníky, které zajišťovaly
poštovní spojení Tišnova s Brnem.
Budova masných
krámů na Dolním
rynku, 1929,
reprofoto z knih
Předklášteří, Tišnov,
Sursum 2008,
František Wágner,
Spolek Continnum
vitae 2017
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Stavební plán masných krámů na Dolním (Komenského) náměstí, patrně z 2. poloviny 18. století

ULICE DVOŘÁČKOVA – SLEPIČÍ ŘÁDEK NEBOLI NA TRŽIŠTI – RÁBOŇOVA ULICE
Dvořáčkova ulice se jmenuje po Dr. Janu Dvořáčkovi, který byl právník, politik, vlastenec a účastník Slovanského sjezdu
v Praze v roce 1848. Dříve se jmenovala Nad masnými krámy.
V době od roku 1904 pošta sídlila v domě č. 316 na Dvořáčkově ulici (bývalý Snášelův dům za spořitelnou, dnešní sídlo
ZUŠ).
Do domu č. p. 316 se v roce 1991 přestěhovala ZUŠ, která dříve sídlila jako LŠU – „Liduška“ v bývalé chlapecké
měšťanské škole na Bezručově – dříve Školní ulici a budově nynějšího MěÚ (hejtmanství, okresu Tišnov, později zde
sídlila i VB). Původní název však měla Hudební škola a od poválečných let ve škole na Smíškově ulici.
Za 2. sv. války byl v domě také pracovní úřad, kde pracovala Boženka Škrabálková, která padělala pracovní knížky pro
účastníky zapojené do odboje a partyzány Třetí československé úderné roty. Získávala pro ně také materiální pomoc a
informace. Při zatýkání v únoru 1945 si Gestapo přišlo i pro ni. Spolu s dalšími účastníky odboje byla následně
transportována do Mauthaussenu, kde 10. dubna 1945 zemřela.
V roce 1975 podlehlo 15 horních domů z Dvořáčkovy ulice demoličnímu záměru totalitní doby a místo nich byla
postavena ZŠ 28. října.
Ulice Ráboňova – dříve Na tržišti byla rozšířením trhového místa a prodávala se zde převážně drůbež a jiné drobné
zboží. V jednom ze zápisů se dozvídáme: „…v pondělí 28. října 1918 bylo v Tišnově obyčejným trhovým dnem, ovšem
trhovci zde nebyli, jen na „slepičím řádku“ v Ráboňově ulici byla babka, která nabízela podzimní houby…“
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TAJEMSTVÍ 24. SPOŘITELNA
Dnešní budova Komerční banky stojí na místě masných krámů a hotelu U Zlatého jelena od roku 1933.
Byla postavena pro Spořitelnu města Tišnova podle plánů architektů Bohuslava Fuchse a Jindřicha Kumpošta ve
funkcionalistickém stylu, je státem chráněnou kulturní památkou.
O vznik spořitelny usilovala především hospodářsky silná německá část obyvatelstva. Starosta Hansel v roce 1874, kdy
zasedalo v Tišnově obecní zastupitelstvo, přednesl návrh na zřízení spořitelny. Konkrétně „aby s ohledem na to, že
obecní vydání den ze dne větší jest k zlepšení důchodu městského městská spořitelna se zřídila“. Návrh byl
odsouhlasen a po dalších úředních krocích zahájila spořitelna svoji činnost 1. října 1875. Prameny uvádí v knize Tišnov,
že spořitelna vznikla i z iniciativy okresního soudce Petra Sekory. V té době v Tišnově již 19 let působila Občanská
záložna, která byla ryze česká.
Plných deset let až do roku 1885 byla jednací a úřední řečí němčina. Prvním předsedou výboru i ředitelství spořitelny
se stal Ferdinand Kallab, náměstkem starosta Hansel, členy ředitelství Petr Sekora, Jan Jorda, František Zelinka
a advokát Vitásek.
Městská spořitelna úřadovala v přízemí staré radnice. Úřední
hodiny měla v neděli a v pondělí dopoledne. Spořitelna začínala
skrovně. Uzávěrky za rok za rok 1875 tedy za tři měsíce,
vykazovaly zůstatek vkladů ve výši 4.518,12 zl., první výtěžek
(19,46 zl.) byl přidělen do rezervního fondu. V roce 1885
překročily vklady už 1 milion zl. a toho roku se čeština prosadila
ve spořitelně jako úřední jazyk.
Spořitelna úspěšně prosperovala, protože již 1921 mělo asi
sedm tisíc vkladatelů uloženo přes 17 milionu korun, v roce 1925
to bylo vkladatelů 16 tisíc s vklady přes 40 milionů korun.
Vznikaly nové pobočky v Kuřimi a v Nedvědici. Úřední prostory
zůstávaly ještě na radnici, avšak v prvním poschodí.

Interiér Spořitelny města Tišnova na radnici
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 1

První sídlo Spořitelny města Tišnova v budově radnice
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Dobová pohlednice

Protože místa bylo stále méně, rozhodlo
se, že bude postavená budova nové
spořitelny, na místě bývalého hotelu
U Zlatého jelena.

Bourání hotelu U Zlatého jelena na Dolním náměstí, po roce 1930,
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
Tato funkcionalistická stavba
stojí na Dolním náměstí od roku
1933, byla postavena pro
městskou spořitelnu podle
návrhu architektů Bohuslava
Fuchse a Jindřicha Kumpošta.
Byla realizována nákladem
2,24 miliónu Kč, její řešení
navazovalo na Podrobný
upravovací plán města Tišnova
z roku 1930. Začalo se v ní
úřadovat
1. července 1933 a jako
spořitelna fungovala do roku
1992.

Moderní budova Spořitelny města Tišnova, dláždění Dolního náměstí
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
Majetkovým převodem se budova dostala ze státu na tehdejší oblastní podnik služeb, který jí prodal Komerční bance.
Ta ji nechala opravit a interiér upravila dle své potřeby. Tím se ale výrazně změnil původní stav jejího vybavení.
Česká spořitelna od roku 1992 sídlí v domě č. p. 121 na Komenského náměstí, ve kterém bylo za mého dětství
hračkářství.
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OSTATNÍ PENĚŽNÍ ÚŘADY
Díky přičinění dr. Julia Diebla vznikla a v roce 1865 byl do spolkového katastru zapsán nový tišnovský peněžní ústav Občanská záložna.

Ze zachovalé jednatelské zprávy
výroční schůze 1880 mimo jiné
vyplývá, že záložna měla 510
členů a jednání měla každý den.
V roce 1942 záložna převzala
Spořitelní
a záloženský spolek, v roce 1945
změnila své stanovy i název na
Hospodářská záložna a roce
1948 později byla sloučena se
Spořitelnou města Tišnova.

V úterý 1. července 1919 zahájila činnost tišnovská filiálka Moravské banky, jejíž ústředí bylo v Brně.
A vznikl další peněžní ústav v našem městě vedle již existujících Spořitelny města Tišnova, Kontribučenské záložny
a Občanské záložny.
Později vznikly ještě Spořitelní a záloženský spolek roku 1922 a Živnostensko-obchodnická záložna roku 1933.
18. září. 1972 zemřel v Brně architekt a urbanista Bohuslav Fuchs, který svým moderním dílem zásadně ovlivnil vývoj
české architektury. Narodil se 24. března. 1895 ve Všechovicích na střední Moravě, vystudoval pražskou Akademii
výtvarných umění a poté realizoval řadu staveb, ze kterých především brněnský Hotel Avion, Zemanova kavárna, lázně
Zábrdovice nebo Zelená žába v Trenčianských Teplicích patří mezi významná díla moderní epochy. Podle návrhu,
vytvořeného společně s Jindřichem Kumpoštem, byla v Tišnově postavena v roce 1933 Městská spořitelna – budova,
kde dnes sídlí Komerční banka. Prací, které za první republiky realizoval či alespoň plánoval v našem městě, je ovšem
víc například přístavba levého křídla dívčí měšťanské školy na Riegrově ulici a další. Vysoce je také hodnocený jeho
projekt továrního sídliště rodinných domů v nedalekých Skryjích.
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TAJEMSTVÍ 25. MARIÁNSKÝ SLOUP PANNY MARIE
V roce 1721 měšťanská obec zbudovala na Dolním náměstí mariánský sloup s pěti sochami světců –
sv. Josefa, sv. Šebestiána. Sv. Rocha, sv. Floriána a sv. Václava. Později byl původní sloup odstraněn neznámo kam.
Nynější Mariánský sloup zde stojí od roku 1863, a to na místě staršího barokního sloupu a barokní sochy Piety, která
je nyní u kostela sv. Václava.
Mariánský sloup navrhl sochař Josef Břenek k příležitosti 1000. letého výročí příchodu věrozvěstů Cyrila
(Konstantina) a Metoděje na Moravu v roce 863.
Statue (po tišnovsku štátva) je
ozdobena sochami Cyrila, Metoděje,
Václava
a Floriána. Nápisy na všech čtyřech
stranách obsahují chronogram
s letopočtem 1863.
U sloupu ve druhé pol. 18 stol. každou
sobotu kolem čtvrté hodiny odpolední
zpíval dětský sbor loretánské litanie
a další písně, jak vyplývá ze zápisů
tišnovského kantora Václava Karmáška.
Statue stojí ve čtvercové, železným
zábradlím obehnané ohrádce,
přístupné třemi stupni schodiště.
Masivní hranolový sokl je na nároží
členěn pilastry, ve vpadlinách mezi
pilastry jsou ryté rámy s ujmutými rohy.
Na přední straně je malý výklenek
nepravidelného tvaru,
který napodobuje skálu.
Ve skále je postavička sv. Rozálie, ležící
s rukou opřenou pod hlavou, u lokte je
lebka. Sokl je ukončený vyloženou
profilovanou římsou, nároží má
hranolové podsadce s rytými rámy
s dekorem penízků.
Podstavce jsou ukončeny římsou, na
které jsou na podnožích sochy světců.
Mariánský sloup
Dobová pohlednice
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Uprostřed soklu je hranolový nádstavek, který se
k hornímu okraji mírně zužuje a má vpadlé profilované
rámy. V rámech jsou majuskulní nápisy. Na přední
straně je kartuš se znakem lva a koruna zdobená
akantovým dekorem. Nádstavek je ukončený
vyloženou profilovanou římsou na kterém je sloup,
ukončený kompositní hlavicí.
Na sloupu, na podnoži ve tvaru zeměkoule obtočené
hadem stojí socha Immaculaty, oděné do bohatě
zřaseného roucha s pláštěm přehozeným přes
rameno. Ruce Madony jsou sepjaty na hrudi. Plášť
splývá s ramene a je přetažen z pravé strany pod levou
paži. Levá ruka je pokrčena a drží stvol lilie.
Na čtyřech nárožních pilířích, které vybíhají
z pilastrů jsou podstavce s čtvercovými podnožemi, na
kterých stojí sochy.

Sv. Metoděj
Sv. Metoděj - světec v životní velikosti s nakročenou levou
nohou, stojí na hlavě ďábla, je oděn do kněžského
roucha, na hlavě má mitru, v levé ruce drží desku písma
a hůl. Pravou ruku má pokrčenou a ukazuje na desku
s písmem.
Tvář má mírně nakloněnou dopředu.

Sv. Cyril - světec v životní velikosti je v kontrapostu
s nakročenou pravou nohou, oděný ve zřaseném
kněžském rouchu, v levé ruce drží hůl s křížem a v náručí
přidržuje zavřenou knihu. Pravou ruku má pokrčenou
a položenou na desku knihy.

Sv. Cyril
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Vzadu jsou sochy sv. Floriána. Socha je opět v životní velikosti s nakročenou pravou
nohou a je oděný do šatu římského vojína s pláštěm přehozeným přes pravé rameno,
rozevlátým a svázaným u levého boku. Pokrčená pravice drží vědro s vodou, kterou leje
na hořící dům před jeho pravou nohou. Levice je pokrčena a drží žerď praporce. Na hlavě
má vojenskou přilbu s chocholem.

Sv. Václav - socha v životní velikosti v mírném
kontrapostu s nakročenou levou nohou. Světec má na
sobě knížecí roucho se splývajícím řetězem na hrudi.
V pokrčené pravici drží žerď praporce, levici má
poodtaženu od těla, opírá se o štít s reliéfem orlice.
Hlavu má pootočenou a skloněnou k levému rameni, na
hlavě má knížecí korunu.

Sv. Florián

Sv. Václav
Majuskulní nápisy jsou: na severní straně: K poctě Panna Marie a drahých patronů postavila obec Tišnovská (1863),
na jižní straně: Tisíctý rok úvodu Zákona křesťanského celé krajině Moravské a České (1863), na východní straně: K
této stavbě přispěli P.T. Gabriela abatyše Mařidodská co patronka též i farníci zbožní (1863).

Postava sv. Rozálie v přední části Mariánského sloupu
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„V neděli 28. dubna 1878 zemřel v Předklášteří brněnský sochař Josef Břenek, autor Mariánského sloupu na zdejším
Komenského náměstí. Narodil se 4. března 1820 v Hranicích na Moravě jako syn soukeníka, v létech 1837-42 se učil v
dílně sochaře Benedikta Edeleho v Brně, později byl soukromým žákem profesora Bauera ve Vídni. V červnu 1844 se
oženil s dcerou brněnského obuvníka Jakuba Willmayera a koncem téhož roku se i on sám stal „měšťanem brněnským“.
Syn Antonín, narozený 23. 10. 1848, byl u nás i v Rakousku rovněž uznávaným sochařem. Kromě Mariánského sloupu
z roku 1863 vytvořil Josef Břenek na Tišnovsku řadu dalších drobných prací (křížů, reliéfů), ale je také autorem štukové
skupiny Božího hrobu v kapli chrámu v Lomnici, pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého u silnice z Lomnice do Řepky
nebo plastiky Gambrina ve výklenku bývalého lomnického panského pivovaru. Od roku 1872 žil stárnoucí umělec v
budově proboštství v Předklášteří, kde mimo jiné opravoval křížovou chodbu a vstupní portál kostela v Porta coeli.
Zemřel na vodnatelnost a je pochován na předklášterském hřbitově“, píše tišnovské kalendárium.

Mariánský sloup na Palackého (Komenského) náměstí ve 30. letech 20. století
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TAJEMSTVÍ 26. TABERNA – HOTEL KVĚTNICE
Nejstarší zájezdní krčmou v Tišnově byla „Taberna“ či „Taberna U Drbalů“. V sousedství bylo Mánkovo řeznictví a ve
dvoře „šlachta“ – jatka. Taberna stávala v místech nynějšího hotelu Květnice. Taberna nebo taverna se říkávalo
krčmám, které již odpradávna sloužily cizím kupcům na tehdejších obchodních cestách. Protože se na rynku pořádaly
různé trhy byla krčma samozřejmostí. Majitelé taberen většinou také směňovali peníze a vybírali poplatky a cla. V
Tišnově poplatky vybírali po založení kláštera pro abatyši. Z taberen se stávaly později rychty. Možná i tišnovská rychta
nedaleko Korábova mlýna měla svůj úkol. Kdo ví?
Taberna byla v roce 1908 zbořená a na jejím místě v roce 1909 byla postavena budova, jak ji známe dnes.
Kontribučenská záložna nechala postavit secesní budovu na Horním náměstí, kde měla své sídlo a budova sloužila
zároveň jako hotel s restaurací zvaný „Záložna“.
V roce 1918
přebrala
budovu
agrární
strana
a sídlilo,
proto se jí
později
říkalo
„Agrárna“,
“Na
agrárně”.

Od roku 1927 do 1937 se jmenovala Hotel Franke
podle svého nájemce pana Antonína Franke. Slávu
tehdejšího lázeňského města s významnými jmény
dokládá hotelová kniha. Dalšími nájemci byly
E. Dubanský a od roku 1948 Karel Vachek.
V padesátých letech byl provoz restaurace a hotelu
zrušen a budova byla sídlem politických
a společenských organizací okresu Tišnov
(Komunistické strany Československa (KSČ), Svazu
československo-sovětského přátelství (SČSP) a jiných
společenských organizací).
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Protože město začalo brzy postrádat vhodný objekt
k ubytování hostů, bylo rozhodnuto vrátit budovu dřívějším
účelům a opravit ji. V roce 1959, u příležitosti oslav 700 let
města Tišnova, byl hotel s restaurací znovu otevřen.
V prosinci roku 1978 byla provozovatelem „RaJ Brnovenkov“ zahájena rozsáhlejší přestavba budovy, která
skončila v říjnu 1981, další proběhla 1994. Rekonstrukce
hotelu v roce 1994 byla provedena na typ garni nájemcem
Ekostavby. Ve čtvrtek 2. června 1994 byl po kompletní
rekonstrukci znovu otevřen hotel Květnice. Novým
provozovatelem se stala akciová společnost Ekostavby,
odpovědným vedoucím Josef Vitula. Hotel nabízel
52 lůžek, restauraci s kapacitou 90 míst, vinárnu pro
30 návštěvníků, bistro se širokým sortimentem pro rychlé
občerstvení a také možnost závodního stravování.
Poslední opravou hotelu byla v roce 2018 oprava fasády,
jelikož je památkově chráněná, využilo město na
spolufinancování dotace od Ministerstva kultury ČR.
V současné době je hotel zavřený.

Hotel Květnice, 2021
Secesní rohový třípodlažní dům na půdorysu písmene L s propojenými valbovými střechami. Hlavní fasáda má parter
se čtyřmi okenními osami s hlavním vstupem. Otvory jsou zaklenuty půlobloukem (dole je okno rámováno vystupujícím
obloukovou profilací, nahoře je archivolta profilovaná do výžlabku). Ve druhém podlaží je v šambránách pět
pravoúhlých okenních os. Nad rovnou římsou oken jsou rostlinné dekorace se vsazenými zvířecími motivy, nářadím a
džbány. Parapety dvou krajních oken jsou také reliéfně dekorovány rostlinnými a figurálními motivy. Pod třemi
středními okny je na plochém pruhu omítky proveden secesní nápis Hotel Květnice. Ve třetí podlaží jsou okna osazena
do profilovaných šambrán. Štít budovy má kruhový secesní otvor, boční, nepatrně odsazené křídlo budovy má středový
náročně bosovaný rizalit o třech okenních osách. Boky jsou flankované průběžnými pilastry se vpadlou výplní a mají
po jedné okenní ose. Původní vybavení interiéru není zachováno, zbylo jen litinové jednoduché zábradlí na hlavním
schodišti.

123

TAJEMSTVÍ 27. HORNÍ RYNEK - KOŇSKÝ – NÁMĚSTÍ MÍRU
Z rynku vybíhala ulice nahoru Kukýrna, která se pojmenovala podle dřevěné obecní hlásky. Rynek vznikl brzo po
založení městečka, jako nutné rozšíření místa pro konání trhů.

Trh před radnicí na Horním náměstí, 30. léta 20. století
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum, 2008
Náměstí Míru je hlavní tišnovské náměstí a má jméno od roku 1961. Původně se mu říkalo Horní neboli Velké koňské rynek. V roce 1892 bylo pojmenováno po Janu Amosu Komenském.

Trh na Horním náměstí, 30. léta 20. století
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Po 2. světové válce neslo jméno Dr. Edvarda Beneše, druhého československého prezidenta, avšak v roce 1950 bylo
přejmenováno na Stalingradské náměstí.
Náměstí Komenského (Horní),
30. léta 20. století

UDÁLOSTI NA HORNÍM RYNKU
•
1416 - dosáhl Tišnov významného
ekonomického privilegia, kdy král Václav IV.
udělil „obyvatelům a vší obci městečka
Tišnova, věrným našim milým“ osmidenní
výroční trh. Jarmark měl začínat nejbližší
neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie
(tedy po 15. srpnu) a měl se odehrávat podle
vzoru výročních trhů brněnských. Latinsky psaná listina dále nařizovala obyvatelům všech Václavových zemí,
aby zájemcům, stojícím pod panovníkovou ochranou, nijak nebránili v příchodu, návštěvě trhu a cestě zpět,
stejně jako v samotném jeho konání. Později Tišnov získal od dalších panovníků ještě tři stejně významné
osmidenní trhy – nejprve od Vladislava Jagellonského jarní, pak od Ferdinanda I. zimní a nakonec od Rudolfa
II. podzimní.
•

mezi lety 1453 a 1523 město obdrželo privilegium na konání druhého výročního trhu, který se konal vždy na
jaře po 1. květnu.

•

1537 udělil král Ferdinand I. Tišnovu povolení konat třetí osmidenní výroční trh. Jednalo se o trh podzimní,
jehož termín každoročně souvisel se svátkem sv. Ondřeje. Společně s Tišnovem obdržely toto právo současně
i Nové Město na Moravě a Jimramov v rámci plánovitého posilování ekonomiky městských obcí na
pernštejnských statcích.

•

1809 se uskutečnila na tišnovském rynku vojenská přehlídka („mustruňk“) zemské domobrany jako akt
protinapoleonského státního vlastenectví. Kromě místních se tu sešli muži z panství lomnického, lysického,
černohorského, kunštátského a pernštejnského. Druhý den pak následovala společná slavnostní přísaha v
bývalém klášterním kostele. Události podrobně popisuje Pamětní knížka měšťana Petra Svobody z Tišnova.

•

1928 navštívil Tišnov prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Návštěva Tišnova se
uskutečnila v době jeho letního pobytu v Židlochovicích a byla součástí cesty na Horácko.

•

1933 proběhlo na tišnovském náměstí shromáždění sokolů, kteří před radnicí manifestovali svoji pohotovost.
Jednalo se o reakci na lednový pokus o fašistický puč v židenických kasárnách, po němž byli vzati do vazby
někteří tišnovští členové Národní obce fašistické. Téhož dne byla také odhalena pamětní deska Vladimíru
Josefu Procházkovi na jeho rodném domě na Brněnské ulici, a to u příležitosti 20. výročí jeho úmrtí.
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TAJEMSTVÍ 28. RADNICE
Městečko je doloženo už ve 13. století. Městem byl Tišnov pravděpodobně od 10. července 1788.
Už jako městečko užíval nejpozději od 16. stol znak lva, někdy s korunou jindy bez ní a podobně někdy s jedním ocasem
a jindy se dvěma, tak jak to vídáváme na pečetích města.

Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 10

Vlevo: Typ pečeti města Tišnova z poloviny 15. století z 9.května 1659
Uprostřed: Pečeť tišnovského měšťana Mikuláše z Věže z 8. září 1328
Vpravo: Pečeť panoše Jana z Věže z 25. července 1491
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č. 10
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Na malbě z 18. století v archivu města Brna od Hofferiana má lev korunu, dva ocasy a v pravé tlapě zlatou lilii. Jde
patrně o symbol cisterciáckého řádu, který se však v tlapě objevuje jen přechodně. Tento znak je malován s bílým
lvem na zeleném štítě. Barva se však považuje jen jako vybledlá modrá barva.
26. října 1905 požádal Tišnov ministerstvo vnitra ve Vídni o
zjištění, zda byl Tišnov povýšen na město a kdy dostal znak.
Pátrání v archivech nevedlo k žádnému výsledku, proto byl roku
1908 rakouským ministerstvem vnitra potvrzen městu znak s
modrým štítem se zlatým dvouocasým nekorunovaným lvem
ve skoku vpravo. Rakouské ministerstvo jej v duchu dobové
módy upravilo a štít je vrouben ornamentální
obrubou bronzové barvy a na jeho horním okraji spočívá
stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými zuby,
tak jak jej známe dodnes.

RADNICE MĚSTA NEBO-LI DŮM RADNÍ - RATHAUS

PÁNI RADNÍ
Tišnovskými městskými orgány byly již od 14. století rychtář a dvanáctičlenný sbor přísežných občanů. Nejstarší
známý představitel tišnovské městské samosprávy byl v prosinci 1353 svědkem při prodeji zemanských majetků zdejší
rychtář Vítek se svými bratry Budkem a Vršem. Rozrůstající se písemná agenda městečka si vyžadovala rutinní chod
městské kanceláře a její fungování zajišťoval vzdělaný městský písař - notář. Dalšími důležitými osobami v chodu
radnice byl rathauský neboli správce radnice, trubač, vodák, který se staral o obecní vodovod, zvoník, obecní posel
a sezónní nádeníci, jako byli kominík, pastýř a vandrovní trubač.
Ve čtvrtek 10. července 1788 byl v Tišnově zřízen regulovaný magistrát. Do té doby spravovala městečko městská
rada, tvořená muži z předních tišnovských rodin v čele s primátorem a každý měsíc obměňovaným purkmistrem.
Funkce primátora byla zrušena a v čele magistrátu stanul purkmistr. Prvním radním byl syndik, který v radě současně
zastupoval stát. Magistrát byl pro obyvatele města rovněž první soudní instancí. Státní správu i soudní agendu
vykonávali nově dosazení placení úředníci, teprve ostatní, hlavně záležitosti řešili zástupci obce. Prvním purkmistrem
se stal Ondřej Vašinec, který na tomto postu působil do roku 1805.Teprve tímto dnem se Tišnov stal skutečným
městem, do té doby si tak sice říkal, ale de facto jím ještě nebyl.
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Následovala éra Tišnovských starostů z nichž nejvýznamnější byl František Müller.V sobotu 22. září 1906 proběhlo
první jednání obecního zastupitelstva v nové zasedací síni po dostavění nové radnice.
Na podzim roku 1918 vstoupila “revoluce do Tišnova. Pražský prozatímní výbor přikázal tehdejšímu starostovi
Řezáčovi, aby se ujal vytvoření okresního národního výboru. Na okrese se utvářely národní gardy. Byly uděleny
amnestie zběhům, odstranění rakousko – uherských symbolů, rakouských horlivých četníků a školní inspektor
Nápravník, jako symbol nejaktivnější prorakouské loajality v Tišnově byl propuštěn z arestu. Zajišťovaly se také
potraviny pro hladovějící.
Na Kukýrně byly 17. listopadu 1918 zasazeny dvě lípy Svobody, jako symbol zrodu svobodné Československé
republiky.
V červnu 1943 bylo rozhodnutím úřadujícího moravskoslezského zemského prezidenta Karla Schwabeho rozpuštěno
městské zastupitelstvo v Tišnově. O devět dní později pak správu města převzal vládní komisař Erich Binar, dosavadní
účetní ve firmě starosty Antonína Mouky a současně vedoucí tišnovské NSDAP (Nazionalsocialistische Deutsche
Arbeiterpartei). Binar, který se do Tišnova přistěhoval z Olomouce v roce 1934, na místě vládního komisaře setrval až
do konce druhé světové války. V létě 1945 vypracovali poválečný předseda místního národního výboru Alois Kubáček
společně s dr. Janem Ramplem a dr. Karlem Krejčím na Ericha Binara obžalobu, ten byl americkou vojenskou správou
v Německu vydán brněnskému Městskému lidovému soudu a následně odsouzen na doživotí. Jeho trest byl později
snížen na 20 let. V roce 1956 bylo nakonec vyhověno jeho žádosti o prominutí zbytku trestu a Binar se vrátil do
Německa k rodině.
V úterý 16. června 1964 se usnesením Jihomoravského krajského národního výboru změnil status dosavadního
místního národního výboru na Městský národní výbor v Tišnově. Stalo se tak na základě § 13, odst. 3 tehdejšího zákona
o národních výborech z roku 1960, podle kterého „městské národní výbory působí ve městech, která jsou sídly krajů
a okresů, a v ostatních velkých obcích městského charakteru, které určí krajský národní výbor“.
Po Sametové revoluci v roce 1989 se na radnici vrátili opět páni radní a starosta, zastupitelé a budově starobylého
rathausu se dnes říká Městský úřad Tišnov.
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RATHAUS
Původní stavby v Tišnově byly stavěny převážně ze dřeva, hlíny nebo kamene spojovaného hliněným pojivem, a tak
to bylo i s tišnovským rathausem.
Radnice, stejně jako většina města několikrát vyhořela. Od konce 15. století hlavně kvůli mnoha požárům (např. ve
starých zápisech lze najít zmínku o ničivém velkém ohni z roku 1546, kdy celé městečko vyhořelo do základů) byly
nahrazovány zděnou architekturou v pozdně gotických nebo renesančních podobách. Nejprve byla dominantou města
roku 1543 dostavěná kostelní věž a někdy v těch letech byla postavena
i radnice, protože roku 1558 koupil grunt „podli rathausu“ Štěpán Cymbálek, jak uvádí zápisy v gruntovnice z let 1550
až do poč. 17. století. Vyhořelou radnici tišnovští měšťané opravili.
Po požáru v 16. stol. byla pořízena nová okovaná truhlice na obecní listiny a pořízena nová rychtářská pečeť v roce
1588. První dochovaná pečeť města je přivěšena na listině o rodu tišnovského měšťana Vavřince Siegla z roku 1659.
Má průměr 44 mm. Mimo uvedené listiny se zachovala i na plášti hodinového zvonu
z roku 1666 na věži farního kostela svatého Václava. V kruhovém pečetním poli členěném pletencovým triquetrem a
vyplněném řadou drobných křížků je umístěn pozdně gotický štít s korunovaným dvouocasým lvem ve skoku. Existuje
sice písemný doklad o ještě starší pečeti města již z 2. srpna 1367, ale tato zmíněná pečeť ani její vyobrazení se
nedochovaly.
Po požárech byla radnice postavena znovu, pravděpodobně opět v kombinaci dřeva a kamenného základu, ale v
průběhu let ji červený kohout zachvátil znova (bylo to 27. března 1668, kdy vyhořelo při velkém požáru více než půl
Tišnova. Plameny vyšlehly z Rašovského gruntu na Kukýrně a záhy se rozšířily na celé městečko. Rozsáhlému ohni padlo
za oběť více než šedesát domů, Panský Humpolecký dvůr, kostel, fara, šatlava, škola, obecní pastoušky i tehdy ještě
dřevěná radnice s celým archivem).
Tišnov měl i svoje hrdelní právo, kromě šatlavy a mučírny v rathausu, stával na Horním rynku pranýř, určený pro
potupné trestání lehčích zločinů. K pranýři nechal v 60. letech 17. století tišnovský farář Vojtěch Gams přistavět
takzvaný carcer publicum - velkou klec, kde bylo možno veřejnému posměchu vystavit celou skupinu lidí. Gams byl
bratrem abatyše Voršily Gambsové z kláštera Porta coeli, byl arogantní a povýšený, na faře prý dokonce nechal zřídit
vězení, což způsobilo velký odpor městečka a Gams musel po sérii incidentů odejít zpět do kláštera v Oseku. Roku 1754
byl tišnovský hrdelní soud v rámci tereziánských reforem úplně zrušen.
Ve čtvrtek 16. září 1728 poslali purkmistr a rada městečka Tišnova moravskému dějepisci
Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi barevné vyobrazení městského znaku včetně pojednání o dějinách Tišnova. Znak je
dodnes uložen v Archivu města Brna – jedná se o zelený štít s dvouocasým stříbrným lvem ve skoku korunovaným
zlatou korunkou, který drží v pravé
zdvižené tlapě zlatou lilii. O tom, jak
vypadal Tišnov na počátku 18.
století, se zasloužil rovněž Dismas
Josef Hynek Hoffer dle jehož přání
si tehdy obecní rada objednala u
městského písaře Karla Josefa
Vokouna vyobrazení Tišnova. Tato
lavírovaná kresba z roku 1727 - 1728
je známá jako tzv. Vokounova
Veduta městečka Tišnova, kláštera
Porta coeli a vsi Předklášteří.

129

Podle nepřímých zmínek byl v
80. letech 16. století dokončen
opět nový rathaus na Horním
tzv.” Koňským - velkým rynku”
tentokrát v renesanční podobě
(1771).
„Až teprve v roce 1771 byla
radnice vystavěná celá
z kamene“, píše Jan Hájek ve
Čtení o starém Tišnově:
„...Ve starém kamenném
rathause s klenutými šatlavami
a tmavými mázhausy byla
i sklepení
s kruhy ve stropě, bývalé to
mučírny. Ve věži radniční
budovy byl zavěšen zvonec,
jímž se “šturmovalo”, usedl-li
červený kohout na střechy
města-což se často stávalo
či hnali-li se velká voda. “Chlívky
plavou, rejtuj se,
kdo můžeš!” - píše tišnovský
rodák, spisovatel J.F. Karas.

Dobová pohlednice
S postavením nové radnice se v roce 1771 zavedlo i číslování domů (tehdy bylo 184 popisných čísel a poslední číslo
dostala Humpolka).
Tišnov postihly během krátké doby opět požáry, a to v letech 1805, 1821 a 1822. Velkou ztrátou pro budoucí generace
bylo především zničení dalších cenných písemností na radnici i ve farním archivu.
V úterý 15. března 1898 převzal Tišnov do své správy okresní muzeum. Podle dalšího znění zápisu v městské kronice
„bylo museum obci odevzdáno Okresní národopisnou výstavou. Obec se zavázala toto museum nezkrácené zachovati,
o rozmnožení jeho sbírek se starati a vůbec o zvelebení jeho pečovati… Sbírky musejní spravuje kuratorium,
pozůstávající ze čtyřech členů, volených obecním výborem tišnovským na 3 roky, pátým členem a zároveň předsedou
kuratoria jest vždy bez volby starosta města.“ Muzeu byla přidělena jedna místnost na radnici. Nevyvíjelo ovšem
prakticky žádnou činnost a stalo se jen skladištěm archivních materiálů, které při svém založení v roce 1929 převzalo
už skutečně (a dodnes) fungující muzeum – Podhorácké v Předklášteří.
František Müller, který byl starostou a velmi se zasloužil o zvelebení města. Brněnského architekta Vladimíra
Fischera pověřil roku 1903 výstavbou obecné a dívčí školy na dnešní Riegrově ulici, a právě Fischer starosty
přesvědčil o nutnosti přestavby radnice. Stavitel Hykrda byl rozhořčen, že o připravované akci neví se slovy: “ jen
jednomu se tady nevěří..” Roku 1904 starosta zastupitelstvu navrhl přestavbu radnice.
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Sešlo se pět projektů. Místní stavitel Valenta vyhotovil projekt na přestavbu i novostavbu, další plán dodal
tišnovský zednický mistr Josef Vykouřil a do soutěže dorazili i dva anonymní návrhy pod názvy “Na rynku” a “Praha”.
Byly vybrány dva projekty. “Na rynku”, “neboť zachovává starobylý ráz radnice, prakticky rozděluje a účelně umísťuje
místnosti, při tom vyznamenává se laciným rozpočtem a vkusným zevnějškem”. Valentův projekt se naproti tomu
zamlouval.” Svým zdařilým rozvržením chodeb, které zachovávají pravý úhel, přitom má pěknou fasádu s ozdobnou
věží.”
Nakonec vybrali
“Na rynku”, ale projekt
byl ještě upraven.
V průběhu roku 1905
bylo rozhodnuto
o zbourání stávající
radnice, ze které zůstalo
zachováno pouze
sklepení, na jehož
základech byla
postavena nová radnice
podle plánů architekta
Vladimíra Fischera s
nákladem
70 000 korun.
Práce byly zadány Josefu Vykouřilovi a Janu Hykrdovi z Tišnova, kteří slevili 15 % z původně rozpočtovaných nákladů
ve výši 55 tisíc korun.
Starosta František Müller na tomto jednání ve svém úvodním projevu mimo jiné řekl: „… důstojná je tato nová
budova naší radnice. Stavba její
zdařila se úplně, takže musí
všem nám činiti radost velikou,
neboť ona odpovídá všem
intencím obecního
zastupitelstva, kterými nová
radnice měla se honositi, aby
totiž byla důstojná
a reprezentativní, aby byla
účelná
s místnostmi dobře rozdělenými
a aby, přihlížejíc na finanční stav
našeho města, byla také levná…“
Původní kamenný erb z průčelí
staré radnice je nyní uložen
v
Podhoráckém muzeu.
Dobová pohlednice
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Páni radní chtěli zachytit významné historické události města a také vyjádřit hrdost nad krásou a hodnotou svého
domova. Pro dílo pozvali slováckého malíře Janko Köhlera a ten vyzdobil venkovní zdi sgrafity.
Tematicky nejstarší sgrafito
z nich zachycuje univerzitního mistra z doby husitské Šimona z Tišnova. Šimon studoval na pražské univerzitě, roku
1395 dosáhl nižší akademické hodnosti bakaláře, poté se v roce 1398 zapsal na teologickou fakultu a roku 1401 dosáhl
nejvyšší akademické hodnosti - mistr svobodných umění. Horlivě se účastnil bojů mezi Čechy a Němci o ráz univerzity
(vítězství Čechů se odrazilo v Kutnohorském dekretu krále Václava IV).
Rektorem univerzity byl tehdy Jan Hus a roku 1411 byl zvolen do čela univerzity i Šimon z Tišnova. Vystupoval i jako
svědek v Husově procesu. Katolíci ho tenkrát označovali za arcikacíře. Šimonův myšlenkový vývoj je v mnoha rysech
typický pro celou řadu univerzitních
mistrů a kněží té doby. Totiž odklon od
husitského radikalismu
a přechod až k jeho krajním odpůrcům.

Druhé sgrafito zobrazuje abatyši
kláštera Porta coeli Barboru Konickou
ze Švábenic, jak dne 18. dubna 1554
daruje Tišnovu městská privilegia,
která se stala základem dalšího
rozvoje města, potvrzení dosud
získaných svobod a obyčejů, kdy byli
Tišnovští měšťané i další lidé kláštera
propuštění ze závazků vůči pánům z
Pernštejna. Osvobození tišnovských od
veškerých robot zachovala jejich právo
lovit vždy dopoledne ve středu a v
pátek v řece Svratce a v mlýnském
náhonu ryby se sakem, čeřenem nebo
udicí, lovit ale nesměli podruzi, tedy
zřejmě obyvatelé Horní Kukýrny
a Cáhlovské ulice. I za své nástupkyně
slíbila, že klášter nikdy nebude usilovat
o získání městského Horního mlýna,
potvrdila svobodné a bezplatné užívání
obecního lesa Klucanina
i zemědělských pozemků zakoupených
mezi klášterními polnostmi.

132

Stejně tak zůstávalo v platnosti starodávné osvobození Tišnovských od šenkování panského vína a mnoho dalších
výhod.

Třetí ze sgrafit ukazuje pověst o nešťastných Vánocích 24. prosince 1620, kdy polští žoldnéři, vracející se z bitvy na
Bílé hoře pobili představitele městečka v čele s primátorem Jiříkem Mydlářem.
Tišnovští jim vycházeli údajně vstříc s nabídkou pohostinství. Na nosném sloupu uprostřed zasedací síně radnice je
umístěn náhrobní kámen primátora Mydláře.

Jinou verzi nabízí Bohuš Sedlák v knize V závětří Květnice, kdy píše: “ … Poláci (Lisowštíci, rejtaři Alexandra
Lisowského), pomocníci císaře Ferdinada v bitvě na Bílé hoře, vybírali si na zpáteční cestě do rodné Mazurie žold ve
způsobu výpalného a rekvizic. Zvláště nespoutaně se chovali v městech a vesnicích s konfesí nekatolickou,
ultrakvistickou a reformační vůbec, mezi něž se tenkrát řadil i Tišnov. Tišnovský krčmář Cupák sešikoval z klášterních
poddaných a z Perštejna houf záškodníků a již od Posázaví napadal a pobíjel harcující rejtary Lisowštíků, působě jim
škody nemalé. Na Vánoce 1620 dorazili Poláci do Tišnova. Od měšťanů té doby blahobytného městečka dostalo se jim
nejen žádaného proviantu pro mužstvo i pro koně, ale i značně vysokého výpalného.
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Zdálo se, že Tišnov v pokoji zažehnal hrůzy jiných měst, Poláky způsobených. Těm se asi v závětří Květnice zamlouvalo,
zvláště odtud mohli pohodlně pořádat přepadné zájezdy na zboží sousedních nekatolických pánů: Kouniců na Lomnici,
Šrámů z Deblína, Perků z Vohančic, na zboží pánů na Lysicích i na Černé Hoře.
Na štědrý den roku 1620 vyslal hejtman Lisowský dva rejtary s cedulí, určující výpalné pánům z Kounic na zámku
lomnickém. Nedojeli. V bukové chrastině za Kukýrnou přepadla je Cupákova rota, jednoho rejtara zastřelili z bambitky
a druhý zraněn pobouřil Poláky proti městečku, které pak vytrpělo kruté represálie. Téměř celé městečko bylo
vypáleno, několik čelných sousedů zamordováno a sám primátor Jiřík Mydlář
z rodu lazebníků tak zle byl pošavlován, že za několik dní nato zemřel. Zastřelený šlechtic, rejtar byl pochován na místě
přepadu a druhové jeho vsadili mu na hrob kámen s primitivně vytesaným mečem a křížem, jak byly označovány hroby
rytířů již od dob výprav křižáckých……”
Nápis „Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava“ je umístěn u krumpáče horníka v dolní části jednoho
sgrafita, jako připomínka hornictví v Tišnově.
Na
východní
straně
radniční
budovy byl
vyryt nápis:
“Tento
dům ať
potrvá do
konce
světa,
Tišnováci
zůstanou
po něm
čtyři léta.”

Podoba dnešní radnice je dle Seznamu nemovitých kulturních památek v okrese Brno-venkov z roku 1996
charakterizována takto:” Jednopatrová rohová budova obdélníkového půdorysu. Průčelí s představenou čtyřbokou
věží. Nároží je členěno armováním. Přízemí je prolomeno 2+2 okenními osami pravoúhlými
s bohatě profilovanými šambránami s ušima. První parto je s arkýřem v západní části. Je prolomeno šesti okenními
osami pravoúhlými profilovanou šambránou s ušima s návojovou parapetní římsou. Pod kterou je dekorativní
klasicistní erb. V druhé polovině domu probíhá kordonová parapetní římsa. Nad okny 1. patra jsou trojúhelníkovité
frontony.”
Ve středu 27. září 2000 bylo schodištní okno tišnovské radnice nahrazeno vitráží, kterou dle požadavků vedení města
navrhlo a zhotovilo brněnské Studio A Typ. Oslovenými autory byli Aleš Hlávka a Hana Daňková. Cena díla, oficiálně
představeného v předvečer svátku české státnosti,
činila 214 400 Kč.

134

V pátek 26. září 2003 byla jako součást Václavských hodů slavnostně otevřena nová přístavba tišnovské radnice.
Návrh vypracoval Alfred Knopp, autorem realizační dokumentace dostavby byl Jaroslav Kratochvíl. Práce byly zahájeny
v červenci 2001 a dokončeny v témže měsíci roku 2003. Dodavatelem vrchní stavby byla firma Kaláb, s.r.o. z Brna, cena
celého díla činila 24,5 miliónu korun. Mezi hosty slavnostního otevření byl
i tehdejší jihomoravský hejtman.

Reprofoto z Tišnov foterevue č. 9
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TAJEMSTVÍ 29. KAŠNY
Od kdy jsou v Tišnově kašny není doloženo. Kronikář Jan Hájek uvádí, že od nepaměti.
Původní kašny byly dřevěné, jejich bednění propouštělo vodu a kašny “....svinily celé horní rynk…”jak je uváděno v
zápisech. V suchých létech však voda nebyla, a tak ze zápisu z roku 1756: že “v žádné kašni voda néni” nařídil primátor
radnímu Maxi Šimonovi a Janu Růžičkovi, aby stav zkontrolovali a vodákovi, synovi se přísně nařídilo” aby na všechny
způsoby zvizitýrovali studánku, ze kterej po troubách do kašní voda se vede, a zdali tam voda v té studánce jest.
Přitom skrze všecky trouby, kde se voda ztratila, vyšetřili a náležitá zpráva se počestnému ouřadu dala..”
Kašny byly v Tišnově tři. Na nejstarší kamenné Na Kukýrně je uveden letopočet 1714 a dnes již funkční.
Na Kukýrně se do kašny přiváděla voda z farského pole pod Květnicí tzv. farským vodovodem, napájela se jím také
studánka u Crhových (zbytek studánky byl u pomníku padlých na nám. 28. října.), u bývalých masných krámů (dnes
pod Komerční bankou) a u statue P. Marie na dnešním nám. Komenského. Farský vodovod byl roku 1860 obnovený a
v roce 1892 rozšířený dál do města. Rozšířením vodovodu se napájely další čtyři studánky ve městě.

Kamenná kašna z roku 1714 na Kukýrně, reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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Kašny na Horním náměstí byly v polovině 19. století napájeny z tzv. Svaté studánky pod Klucaninou za sanatoriem
Dr. Kuthana. Městský vodovod byl v Tišnově zaveden až ve 30. letech 20. století.
Prostřední kašnu, původně dřevěnou před domem č. p. 24 v horní části Horního náměstí (před poliklinikou – okresním
soudem – odbornou školou živnostenskou) nahradila od poloviny 19. stol. cenná barokní kašna, kterou město levně
koupilo z Brna a původně se nacházela na Zelném rynku (na místě dnešního Parnasu).
Ovšem v roce 1936 byla kašna odstraněna, aby nebránila pěším na chodníku. Byla sice uschována s úmyslem ji
instalovat později na jiné místo, avšak v 50. letech 20. stol, kdy totalitní doba nepřála historii a město přišlo o mnoho
cenných památek, byly díly rozbity a použity jako stavební materiál pro základy rodinného domu.

Kašna na Horním náměstí, před postavením budovy Živnostenské školy,před rokem 1928.
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008, Tišnov Foterevue č. 3.
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V roce 1855 zadala radnice kameníku Josefu Pelánovi zakázku z velkomeziříčské kamenické firmy, aby zhotovil třetí
kamennou kašnu místo další dřevěné na náměstí - na Horním rynku.
Ke dvěma horním (Na Kukýrně a před poliklinikou - okresním soudem) přibyla třetí kamenná kašna.
Kašna s vázou na náměstí je státem chráněnou kulturní památkou.

Horní náměstí, třetí nejmladší tišnovská kašna. Před rokem 1928.
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č.3.

Kašna na náměstí Míru,
druhá polovina 20. století.
Reprofoto ze soukromé sbírky
dobových pohlednic.
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O tišnovské kašně je i jedna pověst, která vypráví: “že kdysi v dávných dobách bylo málo vody a v Tišnově se rozhodli
postavit na rynku kašnu. Voda v ní ale nebyla. Proto nechal rychtář vyhlásit, že kdo vodou do městečka přivede,
dostane jeho dceru za ženu a stane se novým rychtářem. Tehdy se přihlásil jeden chudý mládenec Václav z nedaleké
vesnice Sentice. Nejprve se vypravil na kopec Klucanina za kouzelníkem pro radu. Ten přislíbil mládenci pomoc, ale
když splní tři úkoly: Najít kouzelníkům zlatý kámen, uhlídat jeho toulavou dceru a přinést tři zlaté pruty. Mládenec
Václav všechny úkoly splnil a kouzelník mu poradil, aby se vydal za královnou všech vod a že když ji rozveselí, dá mu
zlatý klíč, kterým pramen otevře. Václav královnu rozveselil, dostal zlatý klíč a spěchal s ním k pramenu potůčku na
horu Květnici k Velké skále.
Před skálou se zastavil a požádal: “ Skálo, otevři se, pusť pramínek na svobodu, ať mají tišnovští dobrou vodu” a hned
bylo vody dost. Václav se oženil s rychtářovou dcerou, stal se novým rychtářem, a tak se podle pověsti dostala voda
Tišnova.” Ovšem je to jenom pověst, jak to bylo doopravdy, je záhadou.
V září 1992 byla při rekonstrukci rakousko-pruské bitky poškozena
kašna na náměstí Míru. Bitvu v Tišnově předváděli členové klubů
vojenské historie z celé republiky. Po řadu měsíců pak byla kašna v péči
restaurátorů a její oprava stála několik set tisíc korun. Na své místo se
opravená kašna dostala teprve na podzim 1995.
Další opravy dvou památkově chráněných
objektů proběhlo roku 2013, a to kašny na
nám. Míru a staré hřbitovní zdi. V květnu
2013 byla provedena konzervace kašny a
litinových prvků. Celá kašna byla očištěna
metodou mikrotryskání. Vnitřní stěny byly
naštokovány a litinové chrliče byly
demontovány, opískovány a pozinkovány.
Touto technologií byly také konzervovány
kovové spony.
Pískovcová váza byla po očištění barevně
retušována. Spáry mezi 24 žulovými
segmenty byly vysekány a obnoveny
minerální směsí, vnitřní prostor spár byl vyplněn pružným tmelem. Tmely a spáry byly
následně opracovány pemrlicí. Řasy na povrchu kašny byly sanovány biocidním přípravkem. Nakonec byla provedena
hydrofobní úprava ploch vnitřního bazénu. Cena rekonstrukce činila 146 625 Kč, z toho 101 000 Kč pokryla dotace z
Ministerstva kultury.
V 8. č. Fotorevue Tišnov se o vodě u nás také píše: “ Nejstarším vodovodním potrubím v Tišnově a okolí je bezpochyby
doklad o vodovodu pro klášter Porta coeli z roku 1539. V urbáři kláštera tišnovského je mezi povinnostmi obyvatel
Tišnova doslova uvedeno: “Poddaní z Tišnova jsou povinni každoročně na trouby vodní, co potřebí do kláštera, dáti
nasekati.” Potrubí se v té době dělalo z kmenů stromů. Starý název na Kozí bradě je Troubná. Na Za mlýně v domě č.
p.174 (u Michálků) se kmeny vrtaly nebozezy, a tak vznikaly vodovodní trouby. Tento dům je ve starých záznamech
označen jako Troubárna, která byla jedna z dílen kláštera.
1931 jmenovalo tišnovské zastupitelstvo „městským vodákem“ Tomáše Knechta. Tento akt souvisel s výstavbou
vodovodu od Rohozce-Jamného, kterou v průběhu roku 1931 realizovaly firmy Rošický & Šindler a Antonín Kunz a která
byla ukončena v létě provedením instalace vodovodu v jednotlivých domech. Vodovod z Rohozce zásoboval Tišnov až
do roku 1945, po válce bylo z důvodu nedostatku pitné vody přistoupeno k rozšíření stávající vodovodní sítě, a to z
Předklášteří, trati Niva.
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TAJEMSTVÍ 30. PECÍREK – OKRESNÍ SOUD - POŠTA - Č. P. 22
OKRESNÍ SOUD
V českých zemích od 13. století byla uplatňována městská, církevní a vrchnostenská správa. V Tišnově byla tehdy
zrušena i patrimoniální neboli vrchnostenská správu, což bývala veřejná správa, kterou vrchnost vykonávala na svých
panstvích. Byla to správa jak majetku, tak i soudní a správní oprávnění vůči poddaným.
Revoluční změny po roce 1848 přinesly Tišnovu mj. rozhodnutí, že tišnovští “vlastenci” zřídili revoluční gardu.
V roce 1850 kdy se Tišnov stal centrem státní správy a dostal c. k. notarial a otevřeli si zde kancelář advokát a notář,
bylo nutné zajistit úřadu vhodné místo. Město tehdy koupilo dům č. p. 22, který má tuto historii: Dům byl v roce 1674
veden jako „pustina“. V druhé pol. 18. stol. v něm hospodařila rodina Chrdlických a poté sládek Josef Pettera, jehož
pivo prý bylo chutnější než v Čechách vyhlášené pivo rakovnické (Petterovi mají hrob na tišnovském hřbitově, první
vpravo u hlavní cesty). V roce 1850 kdy se Tišnov stal centrem státní správy, město tento velký patrový právovárečný
dům č. 22 od Josefa Petery na Horním rynku koupilo za 8.300 zlatých. Rodina Petterů má hrob na tišnovském hřbitově.
Do koupeného domu byly přestěhovány z předklášterského “zámku” bývalé úřady, z chlévů město nechalo udělat
šatlavu pro zloděje, kteří kradli na trzích. Domu se říkalo „Pecírek“ (zkomolením německého výrazu Bezirk).

Budova „Pecírku“ na Horním náměstí, přelom 19. a 20. století.
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Pecírek, před
zbořením
v roce 1928.
Reprofoto
z knihy
Předklášteří,
Tišnov,
Sursum 2008

V době rakousko – pruské války byl 10. červenec 1866 posledním dnem úředním. Téhož dne poděloval také "pán nad
arestanty", profous Pokorný, na "Pecírku" některé bojechtivé sousedy starými "kvéry", které přísnost zákona pobrala
za předešlá léta četným "raubšicům" z lesů deblínských a lomnických.
Po nové správní reformě v roce 1868 zůstala v Tišnově pouze soudní správa a sídlo okresního soudu v domě
„Pecírek“.
Roku 1928 byl dům předán Justiční
správě československého státu
a byl zbourán. Na jeho místě byla
postavena nová budova okresního
soudu, věznice
a pošty, ve které se začalo
úřadovat v roce 1929.
Vedlejší budova živnostenské školy
pokračovací byla dokončena 1933
(nynější poliklinika).
Stavba nové budovy Okresního
soudu na Horním náměstí, konec 20.
let 20. století. Reprofoto z knihy
Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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Na sklonku 20. století mělo velký dosah pro Tišnov a Tišnovsko ustanovení okresního úřadu v roce 1896. Soudní okres
Tišnov se vydělil z politického okresu Brno-okolí a Tišnov se stal i sídlem okresního hejtmanství.

V Tišnově v poválečných letech sídlil v těchto prostorách Okresní lidový soud a Okresní oddělení ministerstva vnitra.

Horní náměstí, budovy od spodu soudní budova, živnostenská škola, hejtmanství, kolem roku 1936.
Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017

Dvorní trakt okresního soudu s věznicí.
Reprofota z Tišnov Fotorevue č.8.

Rok 1945

142

POŠTA
Pošta obecně byla v Tišnově od roku 1840. Nejprve jako sběrna dopisů při „Lékárně u nejsvětější Trojice“ patřící
Georgu Johannu Holzknechtovi. Lékárna byla tehdy v domě č. 70. Dům byl později známý jako hostinec Na Pernštejně,
dnes je tu Café U Palce.
Lékárna i s poštou se v roce 1856 přestěhovaly do domu č. 123, v němž je lékárna dodnes. Pošta zajišťovala také od
roku 1872 telegrafní stanici.
Pošta se od lékárny oddělila až v roce 1902.
Prvním působištěm samostatné pošty byly prostory
hotelu U České koruna u současného nádraží.

V době od roku 1904 pošta
sídlila v domě č. 316 na
Dvořáčkově
ulici
(bývalý
Snášelův dům za spořitelnou,
dnešní sídlo ZUŠ). A telefonní
ústředna pro spojení mezi
Brnem a Tišnovem byla na zdejší
poště zřízena v roce 1907.

Dnešní sídlo pošty je tedy až z roku 1929, kdy byla postavena nová budova společně s okresním soudem.
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TAJEMSTVÍ 31. ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA A POLIKLINIKA - Č.P. 24
Živnostenská škola pokračovací neboli Odborná škola živnostenská byla založena roku 1893 a v polovině 30. let 20.
století dostala budovu na náměstí (dnes poliklinika) pod hejtmanstvím (nyní MěÚ). Dnes je jejím pokračovatelem
odborné zemědělské učiliště založené v roce 1960 v budově bývalého okresního soudu na náměstí.
Léta 1885 - 1920 byla pro město významná v historii místního školství. JUDr. Šílený se tehdy pokusil získat pro naše
město nějakou odbornou školu, uvažoval o škole keramické nebo košíkářské, avšak po jeho odchodu do Brna nebyl
záměr realizován. V roce 1893 - 94 však
v Tišnově vznikla Zimní hospodářská škola –
Živnostenská pokračovací škola, která byla
velmi důležitá při vzdělání rolnického dorostu a
svou úrovní si právem zasloužila dobrý ohlas v
širokém kraji. Její význam byl hlavně v tom, že
přispěla k prosazování nových metod při práci na
polích i pěstování dobytka. O její založení se
zasloužil tehdejší Okresní hospodářsko-lesnický
spolek. Škola začala vyučovat v roce 1894
v zapůjčených prostorách. Výstavba nové
budovy pro školu začala v roce 1896 na
pozemku na rohu Riegrovy ulice a ulice Na
Hrádku.

Zimní hospodářská škola na Riegrově ulici, 20.léta 20. století
Reprofoto z Tišnov Fotorevue č.1
Do roku 1910 byla Zimní
hospodářská
škola
školou
soukromou. Kromě výuky chlapců,
pořádala
i
tříměsíční
letní
hospodyňské
kurzy,
kurzy
konzervace ovoce, zeleniny a masa
pro venkovské ženy a dívky. První
kurz byl již v roce 1893. V době, kdy
měla škola svůj největší rozvoj byla
postavena nová budova v roce 1933
(dnes poliklinika)
a byly zde další učebny pro Odborné
školy živnostenské.

Nová budova Živnostenské školy
na Horním náměstí, rok 1936
Reprofoto z knihy František Wágner, Spolek Continnum vitae, 2017
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V letech 1939 - 1940 byla škola na Riegrově modernizována a přistavěna. V roce 1943 povolilo ministerstvo školství
otevřít stálé dívčí oddělení.
Školní ročenka uvádí: „Ve školním roce 1947 - 48 byl název zimní školy změněn na zimní rolnicko-ovocnickou školu.
Při ní byla zřízena ještě základní odborná rolnická škola V roce 1955 - 56 při ní vznikla zimní škola zemědělské mládeže
a v roce 1960 zemědělská mistrovská škola. Ministerstvo školství nepovolilo pro rok 1976 - 77 nabírat další nové
studenty. Téhož roku slavnostně ukončili své studium poslední absolventi a původní zemědělská škola v Tišnově tím
zanikla. Školské reformy a nastupující totalitní doba situaci zcela zamotala. Vzniklo zemědělské učiliště“. Učilišti byla
přidělena budova Okresního lidového soudu a Okresního oddělení ministerstva vnitra na tišnovském náměstí na místě
bývalého Pecírku. Na tradici zemědělského školství v Tišnově ale navázalo nové Zemědělské odborné učiliště, a to již
v roce 1960.
Roku 1977 došlo ke zrušení střední zemědělsko-technické školy a její budova na rohu Riegrovy ulice byla předána do
užívání gymnáziu.

POLIKLINIKA
Původní budova Zimní hospodářské školy, která měla více sídel mj. jednu z dnešních budov gymnázia, byla
přebudována na OÚNZ - poliklinika Okresního ústavu národního zdraví v 50. letech 20. století.
U zrodu polikliniky stál tehdy MUDr. Stanislav Sedláček.
V roce 1991 došlo k rozdělení někdejšího Okresního ústavu národního zdraví Brno-venkov na šest nástupnických
organizací, z nichž se jednou stala Nemocnice s poliklinikou Tišnov. Do této organizace byla kromě nemocnice
a polikliniky v Tišnově zařazena i poliklinika v Kuřimi. Do konce listopadu 1991 pak likvidační komise řešila majetkové
záležitosti vyplývající z převodu na jednotlivá nově vzniklá zařízení.
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TAJEMSTVÍ 32. HEJTMANSTVÍ – LŠU, VB – MĚÚ
V letech 1855 - 1869 byl Tišnov krátce politickým okresem. Soudní okres Tišnov se po čase vydělil
z politického okresu Brno-okolí a v roce 1896 se Tišnov stal i sídlem okresního hejtmanství v rámci rakousko-uherské
monarchie. Pro nově vzniklé hejtmanství bylo třeba najít vhodné místo.
Město nejprve koupilo od soukromníků domy č. p. 26 a č.p. 27, potom ale poskytlo na výstavbu reprezentativní budovy
úřadu pozemek na zahradě bývalého domu č. p. 25 (na opačné straně byl již postaven městský chudobinec a mezi
nimi byla později postavena měšťanská dívčí škola na Riegrově ulici – dnešní ZŠ.)
Na tomto místě tedy byla v letech 1895 – 1896 postavena zcela nová budova Hejtmanství. Okresní hejtman začal
úřadovat v listopadu téhož roku. Soudní okres Tišnov byl vyčleněn z politického okresu brněnského
a vznikl nový administrativní útvar – politický okres tišnovský.

Pohled na hejtmanství z Kukýrny.
Reprofoto ze soukromé sbírky dobových pohlednic.
Jednou z prvních vyhlášek vydaných c. k. okresním hejtmanstvím v Tišnově byla roku 1902 vyhláška, kterou se
zakazovalo dosud povinné líbání rukou osobám učitelským, „… poněvadž se takovýmto způsobem nakažlivé nemoci
přenášeti mohou“. Což ovšem neplatilo vůči osobám církevním, kterým se takto vzdávat úctu nezakazovalo…”

H
Prvním okresním hejtmanem byl Alois Jelínek,
který zastával zdejší hejtmanský post až do roku 1913
Stav z monarchie byl převzat i po vzniku republiky
a poté došlo k přejmenování Hejtmanství
na Okresní správu politickou roku 1919
a na Okresní úřad roku 1927, který fungoval
do 28. května 1942,
kdy byl za Protektorátu Čechy a Morava zrušen
a obnoven v roce 1945.
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Tišnovský okres fungoval až do správní reformy v roce 1960, kdy bylo jeho původní území rozděleno mezi nové
okresy Žďár n. Sázavou, Brno-venkov a Blansko.

Ke zrušení okresu Tišnov došlo v dubnu 1960. Stalo se tak na základě zákona o územním členění státu, který toho dne
přijalo Národní shromáždění Československé republiky. Tak se píše v kalendáriu TN.
Po zrušení okresu v Tišnově byly do budovy přesunuty prostory Hudební školy ze školy na Smíškové ulici. K přesunutí
došlo na začátku 60. let 20. století nejprve do tří místností tohoto úřadu (bývalého hejtmanství).
Později byly prostory Lidové
školy umění školy „Lidušky“
rozšířeny na celé poschodí
a upraveny
pro výuku
včetně sálu
pro vystoupení.
V roce 1991
se již Základní umělecká škola
přestěhovala
na Dvořáčkovu ulici,
kde kdysi sídlila pošta.

V domě též měla svoje sídlo veřejná bezpečnost.
Dnes patří celá budova Městskému úřadu v Tišnově.
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Nutno ještě poznamenat, že tehdejší rakouská byrokracie na hejtmanství národní snahy nepodporovala
a spíše je brzdila. Pozitivem však bylo, že statutem okresního města Tišnov získal a mělo to dobrý vliv na rozvoj města
i novou výstavbu. Tišnov tímto krokem začal vystupovat ze své středověké podoby na počátku 20.století. V tuto chvíli
si připomeňme významného tišnovského rodáka, továrníka a starostu Františka Müllera, neboť jeho zásluhou se od
roku 1893 začal Tišnov z městečka vesnického rázu přeměňovat na „moderní“ město s klimatickými lázněmi,
novými vydlážděnými ulicemi, vilami, novou sokolovnou, přestavěnou radnicí, založenou hospodářskou školou,
novým hejtmanstvím. Dochází k propojení Tišnova s Brnem železnicí, vzniká nová vilová čtvrť, vznikají nové
výrobní podniky (např. továrna na hospodářské stroje Hejl, Fetterova sodovkárna, tkalcovna a výrobna popruhů
Mouka atd.).
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TAJEMSTVÍ 33. MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA – ZDŠ GOTTWALDOVA – ZŠ RIEGROVA
Zemská školní rada roku 1903 povolila založení měšťanské dívčí školy. Před tím byla ve společné budově na Školní
(Bezručově) ulici s měšťanskou chlapeckou školou.
Ve školním roce 1903 - 1904 byla otevřena 1. třída dívčí měšťanské školy v Tišnově.
V městské kronice se o tom píše: “ Obec měla postaviti buď novou školu, nebo adaptovati obecní dům č. 24. Protože
rozpočet postavení nové školy činil 86 000 korun, kdežto adaptace domu č.24 činila 110 000 korun, rozhodl výbor
postaviti školu novou v zahradě domu č. 25 vedle hejtmanství na Riegrově třídě.” Podle plánů se začala stavět nová
budova této školy v Riegrově ulici u hejtmanství.
Školní budova na Riegrově
ulici je z roku 1904.
V pondělí
12.prosince 1904 byla
otevřena nová školní budova
na Riegrově ulici
č. 312. Realizovalo ji město
Tišnov předpokládaným
nákladem
cca 90 tisíc zlatých podle
plánu brněnského
architekta Vladimíra
Fischera. Stavbu provedli
architekt František Valenta a
zednický mistr Josef
Vykouřil.
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Riegrova
ulice,
v popředí
budova dívčí
obecné
a měšťanské
školy, kolem
roku 1920

Brána do dvora dívčí obecné a měšťanské školy
Reprofoto z knihy Předklášteří, Tišnov, Sursum 2008
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Dívčí škola obecná a měšťanská a, 1927
Reprofoto z Tišnov revue č. 6

Škola se dočkala rozšíření a podle projektu
architekta Bohuslava Fuchse bylo dokončeno
v roce 1934 její západní křídlo.

Správou byl nejprve pověřen ředitel chlapecké
měšťanky Karel Mašek, zvláštní ředitelské
místo bylo zřízeno až v roce 1909 a obsadil je
Josef Teplý. Provozovaná v této podobě byla
plných padesát let.

Od roku 1948 byla přeměněna na jednotnou školu druhého stupně s národní a střední školou. Následná školská
reforma v roce 1953 školu pod vedením ředitele A. Stejskala spojila s místním gymnáziem do jedenáctileté střední
školy. Do roku 1953 v budově kromě dívčí měšťanské školy sídlila škola obecná.
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Základní škola (další jména ulice byla Masarykova a Gottwaldova) vznikla po druhé světové válce v nejméně
poškozené budově měšťanské dívčí školy s tím, že část bude sloužit pro kanceláře Okresního národního výboru
sídlícího v Tišnově.
Školský zákon roku 1960 zavedl devítiletou povinnou docházku, proto se obě školy zase rozdělily. Škola se jmenovala
ZDŠ (Základní devítiletá škola) Gottwaldova. V dalších letech přibývalo žáků a muselo se vyučovat na dvě směny.
Nastala opět změna a byla zavedena docházka osmiletá. Dnešní „Husákovy děti“ tedy chodily do Základní školy
Gottwaldova, která se po Sametové revoluci v roce 1989 přejmenovala na Základní školu Riegrova.
V červnu 1993 byla zrušena základní škola na Riegrově ulici.
Řediteli školy byli v tomto posledním období postupně František Hédl, Milan Novotný, Marie Dozbabová, Ludomír Sigl
a Miloš Buček. Po roce 1993 se ve školní budově odehrávala výuka některých dalších tišnovských škol, potýkajících se
s nedostatkem učeben. Děje se tak dodnes, sídlí tu například některé třídy nižšího gymnázia, část oborů základní
umělecké školy, komunitní základní škola ZaHRAda nebo středisko volného času Inspiro.
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ZKRÁCENÉ INFORMACE K NAUČNÉ STEZCE TAJEMSTVÍ TIŠNOVA

TAJEMSTVÍ 1. VYHLÍDKA U KOSTELA SV. VÁCLAVA

V dávnověku vládla tišnovské kotlině i zalesněná a kopcovitá krajina plná zvěře, ta se
proháněla po Květnici, Klucanině, Výrovce, Čihadle, Kozí Bradě, Čepičce, Dranči, anebo
Dřínové. Chodila pít do čtyř vodních toků - Švarcavy neboli Svratky, Loučky, Besénku a Lubě.
Takové místo skýtalo výhodné místo pro pravěké lovce. V mladší době kamenné v 6.tis. př.n.l.
následovalo osídlení krajiny nejstaršími zemědělci. Z doby mladšího paleolitu to dokládají
archeologické nálezy štípaných nástrojů z rohovce a křemene ze severní části Hradčan (Horka),
z jižního úpatí Klucaniny nálezy listových hrotů. Z doby pozdního paleolitu byly v 60. letech 20.
století objeveny nálezy na jižním úpatí Dřínové mezi Svratkou a Besénkem. Lokalita byla prozkoumána a jedna z kultur
pozdního paleolitu se podle lokality jmenuje - tišnovien. Naleziště bylo zničeno výstavbou lomu. Pozůstatky z doby
bronzové byly nalezeny v oblasti Mlýniska, na Poloudílech a při stavbě železnice a ulice Dlouhé. Doba železná
zanechala své stopy Keltů na náměstí Komenského a Porta coeli, Germánů na náměstí, u Hradčan a Drásova.

Název kopce Klucanina vypovídá o tom, že i dříve nebyl vrch zarostlý, ale vyklučený. Sloveso klučit znamená mýtit
(staré slovo klč označovalo pařez). Příbuzné podstatné jméno klučenina označovalo tedy vyklučenou mýtinu (tedy
mýtinu zbavenou pařezů). Na osídlení v době Velkomoravské říše ukazují nálezy pod domem č. 145 (Tesco). Tehdy byla
založena slovanská osada na úpatí Květnice těsně nad Svrateckým ramenem v místech Komenského náměstí – dolního
– obilného rynku a Mlýnskou ulicí. Původní staroslovanskou ves lze považovat za předchůdce našeho města. Poslední
archeologický nález byl objeven v roce 2018 při stavbě domu u nádraží, jedná se o zbytky dřevěného mostku z roku
1191–1192. Ve 2. polovině 12. stol. byla vybudována pravděpodobně místě zvaném Hrádek tvrz se svatyní – kostelem.
Osada, která se stala vsí, ležela na důležité cestě z Brna na Vysočinu a dál přes Libici ku Praze. Říkalo se jí cesta Libická.
Tehdy se stalo, že královna Konstancie Uherská často cestovala po libické cestě ke svým synům z Prahy od českého
krále Václava I. a do Brna k moravskému markraběti Přemyslu. Aby si matka mohla při cestě odpočinout, dal v roce
1232 Přemysl matce Thussnowicze a mnoho pozemků. V roce 1233 tedy nechala královna Konstancie Uherská (vdova
po králi Přemyslu Otakarovi I.) postavit Královský klášter pro řeholi cisterciaček a nazvala jej Porta coeli – brána nebes.

Původ jména města není jednoznačně vyložen, pochází zřejmě od staroslovanského osobního jména Tušen (Tušeň),
sídlo rodu Tušenoviců – Tušeňovců, Tišenoviců - „ves Tušenova nebo lidí Tušenových“ -Tišnovice – Tušoňovice –
Tušňovice – Tišnov 1/3 13.st. Tušenov, Tušnov, Tušnův, Tušeňův majetekm Tišňov, kdysi se nazýval Thussnowich,
Thussnowicze, psáno také jako Tissniow, Tišnov (1400), Tischnowitz (15.st.).
V jeho znaku hrdě stojí dvouocasý lev na modrém poli.

Ve kterém období byla založena slovanská osada?
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TAJEMSTVÍ 2. KOSTEL, HŘBITOV, CHUDOBINEC, ŠKOLA

První zmínka o původním dřevěném kostele je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku
1239, „eccelsia sancti Wencezlai in Thussnowiz“, že ke kostelu patří jednotlivé lány, luka,
lesy i celé vsi.
O kostele sv. Václava jako nejstarším v Tišnově se v písemných pramenech poprvé
dozvídáme v souvislosti s udělením patronátního práva nad ním, a to klášteru cisterciaček
Porta coeli (13 století).

Kostel sv. Václava byl pravděpodobně dřevěný a možná vznikl snad již před rokem 1232 jako svatyně, (v souvislostí
se starou osadou se jménem pocházející ze staroslovanského osobního jména Tušen (Tušeň), sídlo rodu Tušenoviců
(Tušeňoviců). Kostel je zasvěcen sv. Václavu, protože jej pravděpodobně nechal vybudovat sám král Václav I., syn
královny Konstancie Uherské.

Dřevěný kostel byl přestavěn ve 2/2 15.stol. na jednolodní pozdně gotickou stavbu, její součástí se stala při stavebních
úpravách hláska čtvercového půdorysu (kostelní věž).
O dokončení díla vypovídá nad západním průčelím nápis: „Hoc opusfinitum est post assumtionis Marie an(n)o
d(omi)ni 1543“ (toto dílo skončeno jest po (svátku) Nanebevzetí (Panny) Marie léta Páně 1543), který dokládá
pozdněgotickou obnovu kostela. Věž zakončila polygonální zděná helmice s ochozem a hodinami. Stavba o výšce 42
m. Celková výška kostelní věže i s křížkem činí 51 m.

Kostel byl několikrát svědkem velkých požárů, při kterých vyhořel společně s farou a farní školou. Kolem se nacházel
hřbitov, který měl dvě úrovně a kostel i hřbitov byl obehnán obrannou zdí dlouhou cca 200 m, která byla zbourána
roku 1893. Původní oltář byl dřevěný, od roku 1801 byl používán jako hlavní oltář náhrobek královny Konstancie z Porta
coeli. V roce 1848 nechal Jan Dvořáček namalovat nový oltářní obraz vídeňským malířem Ignazem Döllingerem.
Přestavba chrámové lodě, přistavění mariánské kaple a další úpravy proběhly v letech 1846 – 1853. Varhany, které
daroval kostelu měšťan František Bílý, postavil mistr Josef Svítil, pochází z roku 1885. Roku 1917 byly z věže odebrány
dva zvony pro válečné účely.
Socha „Pieta“ stávala dříve na Dolním rynku – Komenského náměstí. Na jejím místě byl kdysi postaven městský špitál
či chudobinec zvaný „Špitálek“ (druhý vrchnostenský „Špitálek“ stával u kostela sv. Mikuláše u mostu na Předklášteří
blízko řeky Svratky).
Ke kostelu patřila farní škola. Postupem času byla založena Obecní farní škola na Školní – Bezručově ulici a v roku 1884
k ní přibyla Chlapecká měšťanská škola.

Napiš rok dokončení pozdně gotické přestavby kostela.
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TAJEMSTVÍ 3. ULICE NA HRÁDKU, HŘBITOV

V době založení kláštera Porta coeli měla ves ležící na místě dnešního Tišnova asi podobu,
jako každá jiná osada v dané době. Někdy se uvádí, že zde bývalo hrazené místo,
pravděpodobně někde v blízkosti kostela, o kterém prý svědčí jméno Hrádek. Název ulice
Na Hrádku je možná tedy spojen se sídlem - Hrádkem jednoho z původních pánů a
majitelů trhové vsi Tušnovice. Ovšem podklady potvrzující tuto domněnku, prozatím
chybí a bylo by třeba domněnku doložit archeologickými nálezy.
Původní hřbitov, který se nacházel kolem kostela sv. Václava, byl roku 1830 -1831 hřbitov
přeložen na nové místo. Nový hřbitov vznikl na Hrádku, nedaleko původního místa u kostela. Na novém hřbitově se
pohřbívá od roku 1836. Později se hřbitov na jižní části roku 1871 rozšířil. U spodní brány vlevo je na hrob, do kterého
byly uloženy ostatky pohřbené na původním hřbitově do roku 1842. Původní hřbitov u kostela byl roku 1892
proměněný v park. Roku 1893 byla zeď kolem starého hřbitova zbořena. Ohrazení hřbitova a kostela podléhalo
různým změnám a demolicím. Do dnešních dob se uchovala západní část hřbitovní zdi, která tvoří opěrnou zeď a je
z ní vyhlídka do Farské zahrady s parkem a část obranné zdi před kostelem.
Na zdejším hřbitově odpočívají např. Josef Jambor, František Müller, Hynek Bím, Alois Král
a další známé osobnosti zejména a regionálního významu. Od roku 1991 se pohřbívá též na novém hřbitově
vybudovaném na sklonku osmdesátých let v Šatanech.
V blízkosti hřbitova se nachází rovněž památná lipová alej vyhlášená roku 2004 Městským úřadem, který nechal tuto
skutečnost zapsat do ústředního seznamu ochrany přírody. Stromořadí, vysázené koncem 19. století, původně
zahrnovalo 24 lip, po bouřkách v květnu 2009 a červenci 2013 ale dvě lípy padly, takže v současnosti je tu 22 stromů s
obvodem kmenů v rozmezí 1,13 až 2,53 m. Druhově jsou zde zastoupeny jak lípa malolistá (srdčitá) a velkolistá.

Kde se nacházel původní hřbitov?
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TAJEMSTVÍ 4. ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM

V roce 1894 vznikla v Tišnově Zimní hospodářská škola, která byla velmi důležitá při
vzdělání rolnického dorostu. Škola od roku 1896 sídlila na rohu Riegrovy ulice a ulice Na
Hrádku. V letech 1939-1940 byla modernizována a rozšířena podle projektu Ing. arch,
Stanislava Kučery z Brna. Po zrušení zemědělské školy v roce 1977 využívá budovu Zimní
hospodářské školy gymnázium.

Gymnázium

Městské reformní reálné gymnázium v Tišnově bylo založeno roku 1920 a sídlilo v Měšťanské dívčí škole na Riegrově
ulici. Nová budova gymnázia byla vystavěna v letech 1924-1925 na zakoupeném pozemku. V letech 1936 -1937 bylo
gymnázium přístavbou rozšířeno do míst po zbořeném chudobinci. V lednu roku 1942 došlo k zastavení výuky
dějepisu a dějin české literatury. Rozšířil se počet hodin němčiny. Vybavení školy bylo za války zničeno německými
vojáky. Po osvobození gymnázium sloužilo do 1. června 1945 potřebám Rudé armády. Po 2. světové válce mělo své
učebny i ve vile Franke. Školským zákonem z roku 1948 zaniklo osmileté gymnázium. Nižší ročníky přešly na ZŠ a
zůstalo pouze čtyřleté studium. V roce 1953 bylo zrušeno úplně a spojeno s dívčí měšťanskou školou na Riegrově ulici
do jedenáctileté SŠ. V roce 1960 byla jednotná škola zrušena a vznikla tříletá střední všeobecně vzdělávací škola. K
datu 1. září 1963 došlo k dovršení reorganizace jedenáctileté střední školy, která byla organizačně i finančně rozdělena
na základní devítiletou školu (ZDŠ) a střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). Po roce 1968 se opět zavádělo čtyřleté
gymnázium. Po zrušení střední zemědělsko-technické školy (bývalá národohospodářská škola) se gymnázium se
nastěhovalo do jejího horního patra. Přízemí využívala mateřská škola a ZŠ Gottwaldova pro pracovní výchovu.
Po sametové revoluci v roce 1989 nastává návrat k „prvorepublikovým tradicím“. Od roku 1990 čtyřleté a sedmileté,
které se v roce 1995 změnilo na osmileté studium. Budovu bývalé národohospodářské školy získalo gymnázium celou.
A v současné době využívá od roku 1993 pro nižší ročníky i horní patro bývalé Měšťanské dívčí školy (ZDŠ Gottwaldova,
ZŠ Riegrova) na Riegrově ulici.

Ve kterých letech byla postavena budova gymnázia?
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TAJEMSTÍ 5. RIEGROVA ULICE – CHUDOBINEC,
HASIČSKÁ ZBROJNICE

Na přelomu 19. a 20. století s výstavbou vil a sanatoria začala vznikat Riegrova ulice. Jméno
dostala v roce 1904 po předním politikovi Františku Ladislavu Riegrovi. V roce 1945 byla
přejmenována na Masarykovu třídu, ale již v roce 1950 změnila jméno na třídu Klementa
Gottwalda, později Gottwaldovu ulici a po sametové revoluci v roce 1989 se jí vrátilo původní
jméno Riegrova.

Chudobinec – Hasičská zbrojnice – DDM- Inspiro

Ano, jedná se o jednu budovu. Starý chudobinec či městský špitál zvaný Špitálek stával nad kostelem na místě dnešní
sochy „Pieta“. Roku 1888 rozhodl obecní výbor při příležitosti čtyřicátého výročí panování císaře Františka Josefa I.,
zřídit novou útulnu pro chudé, ale až v roce 1893 odkoupilo město dům č. p. 25 za 7 600 zlatých (na jehož zahradě
postavili i měšťanskou dívčí školu a hejtmanství). Rozhodlo se dům přebudovat na útulnu pro chudé -obecní
chudobinec. Městský chudobinec měl i svoji kapli sv. Kříže. Budova byla postavena roku 1895 a prý zde po jistou dobu
sídlilo Okresní hejtmanství, než mělo postavenu svoji vlastní budovu. Před rokem 1920 měl být chudobinec přesunut
do míst k městským jatkám. Později se však změnily plány městy a místo chudobince byl postaven městský obytný
dům na tzv. farském poli za kostelem. Chudobinec byl zrušen. Se stavbou gymnázia došlo ke zbourání části chudobince.
Na jeho místě v letech 1924 - 1925 vyrostla přístavba gymnázia. Ve zbytku budovy, měl své zázemí po zrušení
chudobince i hasičský sbor, později obchod s potravinami, Tišnovská televize, Mateřské centrum, Dům dětí a mládeže
nyní Inspiro SVČ. O Václavských hodech roku 2017 byla slavnostně odhalena pamětní deska se jmény mužů, kteří
budovu nové útulny pro chudé tzv. chudobince nechali na sklonku 19. století postavit.

Hasiči

V Tišnově nesčetněkrát hořelo. Roku 1668 lehlo popelem půl města včetně fary, kostela, školy i dřevěné radnice.
Červený kohout řádil dál roku 1702, 1704, 1707. Prozíravá abatyše Benniga z Deblína vydala roku 1725 protipožární
řád. Roku 1822 však opět vyhořel kostel a mnoho domů lehlo popelem. Tehdejší hasičská zbrojnice bývala v pravém
křídle rathausu. Roku 1876 bylo uskupení hasičů ustanoveno jako Tělocvično-hasičský sbor a roku 1882 V Tišnově
založili první hasičkou župu na Moravě. Hasiči se zasloužili o spolkový život a jejich zásluhou vznikly parčíky u kostela a
u Humpolky. Rovněž upravily cesty Na Hrádku a Klucanině. Před prázdninami 1908 byla tehdejšímu tišnovskému sboru
dobrovolných hasičů předána nová požární zbrojnice na Riegrově ulici.

Ve kterém roce byl postaven chudobinec?
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TAJEMSTVÍ 6. RIEGROVA ULICE – SOKOLOVNA, VILY

Sokolovna

První sídlo tišnovského Sokola bylo v roce 1872 v předklášterském hostinci Na Špitálku.
Později v roce 1890 se studenti spolku Barák sešli v hostinci u Salaquardů - U Zlatého jelena
s Dr. Šíleným a založili nový spolek sokolů. V roce 1892 Dr. Josef Drbal předložil návrh na
založení Sokola a jeho zásluhou byla Jednota založena na schůzi v hostinci U Pokorů. Jednota
podnikala pravidelně divadla, koncerty, přednášky a výlety.
Místo pro scházení spolku se střídalo v místních hostincích či sálech - Na Panském domě, na Humpolce, u Borovičků, a
Salaqurdů - U Zlatého jelena nebo u Prokopů. Muži cvičívali v ohradě na Humpolce, později všechny složky v letech
1893 -1898 v ponuré tělocvičně chlapecké měšťanské školy na Školní (Bezručově) ulici. Roku 1893 se rozhodli pro
svatbu vlastní budovy. Roku 1897 byl položen základní kámen ke stavbě nové budovy pro Sokoly. Nová sokolovna byla
slavnostně otevřena 7. srpna 1898 provedením Smetanovy opery Prodaná nevěsta.
Město Tišnov v roce 1916 sokolovnu koupilo, protože hrozilo, že v době 1. světové války sokolovna neudrží svůj
majetek, a koupilo kinematograf. Po 1. sv. válce pak sokolům budovu vrátilo zpět. Po vzniku nové republiky a rozvojem
aktivit, sokolská valná hromada rozhodla o rozšíření sokolovny, v roce 1926 byla její přístavba nového sálu slavnostně
otevřena. Bohužel již roku 1929 po zásahu bleskem vyhořela, ale již v roce 1930 se v sále sokolovny již opět konaly
plesy.
Válečná léta zanechala na budově i Sokolu velké šrámy. V roce 1939 němečtí vojáci téměř zdemolovali zákulisí a v roce
1941 byla obsazena německým vojskem, činnost sokola byla zcela zakázána a po 2. světové válce obnovena. Rok 1948
však byl opět pro mnoho Sokolů osudný, protože „důvěrná“ schůze začala vylučovat „nepohodlné“ členy. Sokol mohl
pokračovat do roku 1952, kdy byla jeho činnost komunistickými zákony zrušena. V letech 1978-1983 byla budova
sokolovny rozšířena o sportovní halu podle projektu arch. Krumla. K obnovení činnosti spolku Sokola došlo až po
Sametové revoluci v roce 1989.
Z posledního desetiletí je sokolovna známa jako místo, kde se každoročně na jaře a na podzim konají mezinárodní
expozice minerálů.

Kdy a čím byla slavnostně otevřena nová sokolovna?
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TAJEMSTVÍ 6.A VILA FRANKE Č. P. 281

V roce 1895 byl Tišnov vyhlášen díky starostovi Františku Müllerovi klimatickými lázněmi.
Sledem událostí byla iniciována i výstavba vilové čtvrti směrem ke Kuthanově sanatoriu na
promenádní Riegrově ulici. Z vil vyniká pozdně secesní vila Franke, obklopená parkem s
několika vzácnými dřevinami, v její blízkosti stojí půvabně mnohotvárná Jarochova vila s
převzatými secesními prvky i z oblíbených anglických „cottage“.

Vila Franke byla postavena v letech 1898 – 1899. Patří mezi chráněné architektonické památky v secesním stylu.
Stavebníkem vily byl Rudolf Japp. Vzhledem k načasování stavby i dalším projektům lze usuzovat, že autorem projektu
Jappovy vily byl Jan Hykrda. Sládek z pivovaru Rudolf Japp se však dostal do finančních obtíží a vilu prodal v roce 1932
manželům Antonínu a Marii Frankeovým. Ti vilu upravili na penzion se zahradní kavárnou. Mezi tehdejšími hosty je
např. Jiří Voskovec a Jan Werich, Vlasta Burian, Bohuslav Fuchs, Eliška Junková nebo Gustav Frištenský. Antonínu
Frankemu patřil tehdy i Hotel na Horním náměstí (hotel Květnice).
Bombardování na konci války vilu vážně poškodilo, byla provizorně opravena a byly v ní umístěny učebny gymnázia.
Po Sametové revoluci byla vila vrácena rodině původních majitelů. V letech 1990-1992 proběhla její komplexní obnova
včetně náročné úpravy zahrady. Manželé Antonín Franke ml. a Petra Frankeová vrátili vile někdejší noblesu a lesk. Vila
se stala opět místem, které láká návštěvníky. K nejvýznamnějším patří holywoodské hvězdy Sigourney Weaverová a
Sam Neil. Natáčel se zde také oblíbený televizní seriál Četnické humoresky. Dnes je možné po domluvě s majitelkou
domu paní Petrou Frankeovou navštívit zahradu nebo v ní uspořádat koncert či výstavu.
Je dochováno původní oplocení - mohutné tvarované zděné pilíře ukončené odstupněným obloukem, na podezdívce
s římsou je pak jednoduchý drátěný plot. Podezdívka má kamenný sokl, který vyrovnává sklon terénu. Střecha je nově
pokryta, keramickou krytinou s glazurou, barva omítky je režná.

Kdo je autorem projektu Jappovy vily?
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TAJEMSTVÍ 6.B VILA JAROCHOVA Č. P. 324

Dr. Jan Jaroch byl vládní rada a prezident poštovní spořitelny. Jarochova vila je typickou
stavbu firmy “Technické kanceláře pro stavby všeho druhu František Brož a Julius Kopp”,
která prováděla na začátku 20. století tzv. stavby na klíč. V žádosti o stavební povolení
z května 1906 se projektant Brož zavázal vystavět vilu “ ve slohu cottagovém, jež dle
nákresu předloženého, dvojmo sestávati z kuchyně, kabinetu, 2 světnic a verandy ve
zvýšeném přízemí, tří pokojů podkrovních (mansardních) s pavláčkou dřevěnou, k nimž
vedoucí schodiště je umístěno v chodbě”.
Přístavbou verandy v průčelí roku 1939 provedl stavitel František Vejrosta.

Plot stavby je původní - na kamenném trnoži lícovaném cihlovými tvarovkami jsou mezi sloupky pole ozdobného
drátěného plotu. Vstupní brána a vrátka jsou osazena mezi zděnými pilíři. Zahrádka je okrasně upravena se stále
zelenými solitérami a bazénkem.

Čím byl Dr. Jan Jaroch?
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TAJEMSTVÍ 7. KUTHANOVO SANATORIUM, NEMOCNICE

MUDr. František Kuthan přišel do Tišnova nedlouho po prohlášení města za klimatické
místo (1895), aby vybral místo pro svoje sanatorium a vodoléčebný ústav. Společně tedy
se starostou Františkem Müllerem jednali. Kuthanovi bylo nabídnuto místo v Předklášteří
a v Lomnici, ale starosta trval na místě na pozemcích Na Rybníčku pod Klucaninou. Podle
návrhů Kuthana pak architekt Karel Hugo Kepku vytvořil plány. V roce 1899 bylo
sanatorium postaveno a o rok později vysvěceno brněnským biskupem Františkem
Saleským Bauerem. Uvnitř vpravo za vchodem je umístěna deska z narůžovělého
mramoru (dílo sochaře Tomoly), která toto vysvěcení sanatoria připomíná. Park obklopoval sanatorium již od počátku.
V roce 1903 byl doplněn o malou novogotickou kapli p. Marie Lurdské v tzv. “anglickém” stylu, s výrazným
stupňovitým štítem, podle projektu tišnovského stavebního podnikatele Jana Hykrdy. Zasvěcení odpovídá zdejšímu
účelu vodoléčebného ústavu. Léčily se zde choroby nervové, vnitřní a výměny látek. Pomocí metod slavného faráře a
léčitele Sebastiána Kneippa. Dalšími léčebnými prostředky však zůstaly - slunce, voda, vzduch, za kterými se chodilo
nejen do překrásného anglického parku, ale především do lesů na Klucanině.
V roce 1908 díky rozrůstající se klientele (např. Leoš Janáček – podle něhož je pojmenována dnešní Janáčkova ulice)
Dr. Kuthan sanatorium rozšířil a přestavěl. Autorem přestavby byl pravděpodobně architekt Vladimír Fischer.
Za 2. světové války zde byl dětský útulek. V roce 1948 bylo sanatorium dáno pod národní správu Svazu
nemocenských pojišťoven. Stalo se nemocnicí. V roce 1968 jako Oblastní nemocnice prodělala různé úpravy. Po
listopadu 1989 bylo sanatorium vráceno rodině MUDr. Kuthana, která ji v roce 2000 prodala státu. Donedávna zde
sídlila Nemocnice Tišnov a dnes je zaměřena na následnou a rehabilitační péči.
Vzpomínka na zakladatele sanatoria je na hlavní budově na zdi věže - jedná se o pamětní desku s “L.P. 1899 založil
sanatorium MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fysikální terapie.”

Co bylo v Kuthanově sanatoriu za 2. světové války?
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TAJEMSTVÍ 8. ULICE NA RYBNÍČKU, ZŠ SMÍŠKOVA

Tišnovem stékala na několika místech povrchová voda. Jedním z míst bylo i na ulici Na
Rybníčku. Z Klucaniny stékal nevelký potok a na jejím úpatí napájel malý rybníček.
Ten v roce 1564 koupila od měšťana Petra Pšikala obecní rada a pak jej pronajímala
tišnovským měšťanům. Potůček, který z rybníčku vytékal dal název nynější ulici Na
Rybníčku vznikl v době první republiky. Za dnešní nemocnicí byla tzv. Svatá studánka, ze
které byly vodovodem napájeny kašny na náměstí. Další vodovod byl zbudován v roce
1898 a vedl vodu z pramene na Klucanině do Kuthanova sanatoria. Voda z Květnice tekla
po nynější Dvořáčkově a Janáčkově ulici ve strouhách. Její proud ústil do svrateckého náhonu. Proud býval tak silný, že
bylo nutné nad ním před masnými krámy vystavět dřevěný mostek. Majitel tehdy soukromého panského domu, bohatý
tišnovský měšťan Jan Ludvík, dokonce strouhu využíval k plnění haltýřů - sádek na ryby - pod domem.

Škola na Smíškové ulici

Budova základní školy na Smíškové ulici byla postavena v roce 1951 podle projektu Evžena Škardy z roku 1946 jako
nová budova měšťanské chlapecké školy. Původní místo na Školní – Bezručově ulici bylo totiž bombardováním za
války poškozeno a bylo potřeba postavit novou chlapeckou školu. Stavba začala již v roce 1947, ale silné prameny
spodní vody v ulici Na Rybníčku práci zastavily. Po čase se ve stavbě pokračovalo a budova byla slavnostně pro
veřejnost otevřena v květnu 1951. V nové chlapecké měšťanské škole na Smíškové ulici měla své sídlo Hudební škola.
Roku 1953 se devítiletá chlapecká škola změnila na osmiletou střední smíšenou školu. Mezi léty 1979 a 1980 dochází
k plynofikaci budovy.
V pondělí 4. září 2006 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Po zrušení ZŠ na Riegrově ulici sem přecházejí další
žáci. A od školního roku 2015-2016 byly uvedeny do provozu nově vybudované prostory nástavby hlavní budovy a
škola tak přestala využívat budovu odloučeného pracoviště na ulici Riegrova.

Kdy koupila obecní rada malý rybníček na úpatí Klucaniny?
Proč byla postavena škola na Smíškové ulici?
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TAJEMSTVÍ 9. BRNĚNSKÁ ULICE – TARDYHO VILA Č. P. 305

V dávných dobách byla ulice Brněnská v těchto místech ještě daleko před nebo za
městem. Podle toho, kam měl pocestný zrovna namířeno. Stejně jako dnes byla kdysi
veledůležitou cestou na cestě z Brna do Prahy, po které jezdívala královna Konstancie.

Přeskočíme-li pár století, ocitáme se ve 20. stol. Již existuje ulice Riegrova se svými
výstavními vilami především vilou Japp - dnes villa Franke nebo vilou Jarochovou a před
rokem 1918 také vyrostly v Tišnově reprezentativní objekty, například na ulici Janáčkova Hotel U České koruny,
Kothbauerova vila, vila Ludmila nebo vila Vanda. A hlavně na ulici prodlužující se k Brnu, nové ulici Brněnská, nádherná
secesní Tardyho vila.
Vladimír Tarda byl majitelem továrny na umělý kámen. Vilu s efektní věží obklopovala rozsáhlá zahrada,
v jejíž zadní části stála malá továrna na cementové zboží a umělý kámen. Vídeňský architekt Josef Zlatohlávek, vilu
vyprojektoval. A stavbu provedl stavební podnikatel Jan Hykrda.
V totalitní době byla vila necitlivě přestavena a zmodernizována. Dnes v ní najdeme zubní středisko.

Co stálo v zahradě Tardyho vily?
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TAJEMSTVÍ 10. DVOŘÁKOVA ULICE – HRDELNÍ PRÁVO

Tišnov míval v dobách středověkých svoje hrdelní právo, kterým trestal různé druhy
zločinů.
Nacházíme se na místě zvaném Stínadlo – popraviště. Roku 1754 byl tišnovský hrdelní
soud v rámci tereziánských reforem úplně zrušen. Poslední poprava byla vykonána
v 17. století v roce 1653.
Po zrušení poprav nechala abatyše Voršila Gambsová na místě stínadla postavit Boží
muku s obrazem Krista. Ve 20. století byla Boží muka stržena a pod základním kamenem,
který býval popravním stolem se našla kostra ženy s dítětem obětmi poslední popravy v Tišnově. Popravená žena byla
Rózina Čermáková sličná to dcera lazebníka ze sousedství Korábova mlýna, která se zaslíbila Janovi Soběhrdů z gruntu
za vodou pod obecním mlýnem. Poprava byla vykonána v návaznosti na nešťastné události v roce 1620 při bitvě se
Švédy. Podrobně se o příběhu můžeme dočíst v knize Bohuše Sedláka V závětří Květnice.
Na místě stínadla byl postavený dům č. p. 275, který patřil Ladislavu Jedonovi. Od 70. let bývala v domě umístěna
mateřská školka. Po zbourání mateřské školy byla na zdejším místě postavena jedna ze stél – zastavení na Cestě
hrdelního práva v Tišnově, která nese název Luxuria versus Pudicita. Cestu nechal vybudovat spolek Continuum Vitae,
jehož zakladatel pan Miloš Sysel je nositelem myšlenky Cestu vybudovat. Její slavnostní otevření proběhlo v rámci
historické trhové slavnosti v červenci roku 2017.

Kdy byla na stínadle poslední poprava a jak se jmenovala popravená žena?
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TAJEMSTVÍ 11. BRNĚNSKÁ ULICE – KONEC MĚSTA,
DVOREC VĚŽ, HUMPOLKA

Kdysi ve středověku zde začínal i končil Tišnov. Vedla tudy cesta z Brna směrem na Vysočinu
a ku Praze přes Libice, někdy se jí také proto říkalo cesta libická. Před krčmou stávala
barabizna, které se říkalo „Na pindulce“. Proč se jí tak říkalo, je záhadou. Snad tam bývala
nějaká vykřičená část krčmy, pro „nečisté“ lidi. Jisté však je, že zde před popravou vždy
nocoval kat, který byl k vykonání hrdelního práva povolán z Brna.

Původně středověký dvůr - dvorec zvaný Věž, přestavěný 1602 na renesanční šlechtickou rezidenci s rozlehlým
hospodářstvím – zvanou Nový dvůr Jana Jiřího Humpoleckého z Rybenska a následně barokní usedlost Humpoleckého
dvora. Byl též právovárečným domem se zájezdním hostincem později nazvaného U bílého lva. Nyní má jméno
Humpolka.
Věž nechal postavit pán Mikuláš z Věže (deTurri) ve 13. století. Věž byla samostatnou, od města Tišnova oddělenou
državou, kterou některá z abatyší kláštera Porta coeli dědičně udělila do užívání měšťanské rodině, která v danou
dobu stála pravděpodobně při vzniku města. Dalšími majiteli Věžského dvora byl Ješek řečený Kalda, poté Janek
řečený Křen. Roku 1406 sídlil na Věži vladyka Mech, který měl v erbu mlýnské kolo. Jeho syn Ondřej byl výraznou
osobností husitských válek v Tišnově a měl blízko k pánům z Pernštejna. Po jeho smrti měl dvůr Věž pod správou jeho
syn Jan Tišnovský z Věže, který měl zase blíže k pánům z Lomnice. Stenojmenný syn Jan z Věže poté v roce 1491 prodal
Věž a další majetky abatyši Johance a opatství Porta coeli. Na konci středověku k majetku patřil i sad a lán polí, les
Horka, dva drobní sedláci (podsedníci) a “krčma nárožní”. Věž získal do majetku pan Jan Jiří Humpolecký z Rybenska
neboť ze zápisu v gruntovní knize z roku 1602 stojí psáno: “ nejvyšší písař brněnského menšího práva, měl v Tišnově
usedlost, výsadní dům dodnes zvaný Humpolka..“ Po třicetileté válce roku 1652 jej prodal neznámo komu. V roce 1668
dvůr vyhořel. V roce 1771 se zavedlo v Tišnově číslování domu a Humpolka dostala poslední č.p. 184. Po zrušení
kláštera výnosem Josefa II. Byl klášterní majetek rozparcelován, tedy i dvůr s pozemky a majitelem či hostinským se
v roce pravděpodobně Karel Voša, protože na jeho poli za Humpolkou se v roce 1816 našel veliký poklad mincí a po
nějakou dobu se říkalo Cáhlovské ulici Vošova.
V 19. století se na Humpolce říkalo hostinec U Melicharů a U bílého lva a scházely se zde různé spolky (Vrtáci, Spolek
katolických tovaryšů, Sokolové). V 60. letech 20. století podlehl tehdejším demoličním výměrům totalitní doby Panský
– Humpolecký dvůr a na jeho místě vyrostlo sídliště. Nárožní krčma – zájezdní hostinec Humploka byla naštěstí
zachráněna. Dnes se nachází v mohutném dvoupodlažním barokním domě s mansardovou střechou v přízemní části
Restaurace Na Humpolce, v patře jsou kanceláře advokátů.

Kdo byl Mikuláš z Věže?
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TAJEMSTVÍ 12. BRNĚNSKÁ ULICE – NEJSTARŠÍ ULICE,
ŘEMESLNÍCI

Brněnská ulice je jedna z nejstarších cest vedoucích z Brna ke klášteru Porta coeli a odtud
dál do Prahy. Kdysi po ní jezdívala Královna Konstancie. Již z doby bronzové jsou známy
archeologické nálezy u Humpoleckého dvora. Zruční řemeslníci na zdejší ulici byly již v
onom 13. století, protože se zde našly licí formy na odlévání drobných předmětů z
barevných kovů. Jelikož byla cesta stále podmáčená vodou, bývala zpevněná dřevěnými
hatěmi a později kamennými záhozy a štěrkem. Drobní řemeslníci zde měli své domy a
dílny. Můžeme jmenovat například kováře, řezníka, pekaře, šenkýře, krejčí a hrnčíře, „kteří vyráběli hliněné korblíky,
z nichž tišnovské pivečko obzvláště dobře chutnalo“ píše Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově.
V 19. stol. byla Šafaříkova třída čili Brněnská ulice stejně jako mnoho dalších vydlážděna, avšak chodníky si obyvatelé
pořizovali na své náklady.
Ve 20. stol. zde měl své pekařství František Mašek, Jindřich Melichar měl řeznictví a uzenářství na Brněnské ul. č.p.
154, dále na Brněnské č. p. 232 měl svůj podnik pánský a dámský krejčí František Musil, obchod s jízdními koly,
motocykly, šicími stroji a dětskými vozíky měl Josef Pecka v č. p. 156 na Brněnské ul. a sídlil zde i Štěpán Pokorný
s výrobou prádla a obchodem střižním zbožím v č.121. V Brněnské ulici byl a stále je hostinecU Hammingrů. Z dalších
obchodů, řemesel a živností můžeme jmenovat na Brněnské ulici č. p. 153 modistsví Anežky Malcové, či zlatnictví
Antonína Malce, v č.p. 10. Své zámečnictví tu měl v č. p. 157 Karel Polášek, Na Humpolce č. p. 184 byl řezníkem
a uzenářem Josef Pokorný. Na tehdejší Šafaříkové ul. 260 (Brněnská ul.) šlo také najít krejčovství Josefa Strážnického.
V průběhu let zde také bývalo v č. 153 cukrářství Josefa Taberyho a stolařství Františka Války v č. 286.
Mnozí z nás pamatují, že i v době nedávno minulé byla Brněnská ulice centrem Tišnovských obchodníků. Snad se k
nim někdy v původní kráse vrátíme a řemeslo v Tišnově bude mít opět svůj věhlas.

Jaký nález byl objeven ze 13. století na Brněnské ulici?
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TAJEMSTVÍ 13. KATOLICKÝ DŮM, MĚKS

Historie katolického domu v Tišnově úzce souvisí s historií místních katolických spolků,
které v Tišnově vznikaly stejně jako jinde na Moravě od poloviny 19. století. Za působení
faráře Josefa Fettra byla v Tišnově založena nejprve Jednota katolická, na kterou navázala
31. prosince v roce 1870 v Tišnově Katolická politická beseda. Následně v neděli 3. září
1893 byl v Tišnově založen Spolek katolických tovaryšů, jehož zakladatelem byl místní
kooperátor (jinými slovy farní vikář) František Koudelka. Pravidelně se scházelo v prvním
poschodí hospody Humpolka.

Valná hromada rozhodla zakoupení v roce 1899 vlastního domu na ulici Brněnské od rodiny Ptačovských poté se
dům nazýval katolický. Dům za přispění členů spolku přebudovaly ve spolkový, a to s velkým a malým sálem,
jevištěm, výčepem, bytem pro domovníka a kuželnou v zahradě. Stal se společně se sokolovnou centrem
společenského života ve městě. V roce 1901 se spolek přejmenoval na Katolickou vzdělávací jednotu pod ochranou
sv. Josefa. Od roku 1908 kdy byl založen tělocvičný obor Jednoty křesťansko-sociální Orel a v Katolickém domě
probíhalo také sportovní cvičení. Během první sv. války byla činnost utlumena a se vznikem nové samostatné republiky
se spolkový život opět rozvinul. V roce 1930 a zahájila provoz Lidového kina. S činností KVJ byla spojena i činnost Svazu
katolických žen
a dívek moravských a ve druhé pol. 30. let i katolických skautů.
Původní malý dům byl během roku 1938 nahrazen velkou, dodnes funkční budovou postavenou podle návrhu
architekta Vladimíra Richtra stavitelem Františkem Pisingrem. Od března roku 1940 se otevřela v Katolickém domě
mateřská škola.
Spolková činnost byla komunistickým režimem zlikvidována 30. září 1951 a veškerý majetek přešel podle stanov na
Českou katolickou charitu se sídlem v Brně. 1958 bylo po nákladné adaptaci sálu v někdejším katolickém domě
slavnostně otevřeno širokoúhlé kino. Bylo to v té době jedno z nejmodernějších kin v republice.
K obnovení spolku došlo až po Sametové revoluci v 21. prosince 1990, kdy byla obnovena činnost Katolické vzdělávací
jednoty pod ochranou sv. Josefa v Tišnově.
V roce 1998 byl již v budově Městského kulturního střediska zrekonstruovaný společenský sál s příslušenstvím.
V následujících letech se MěKS dočkal další rekonstrukce.

Ve kterém roce byl postaven nový Katolický dům?
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TAJEMSTVÍ 14. MLÝNSKÁ ULICE – KORÁB - MLÝNY ELEKTRÁRNA

Historický atlas měst ČR svazek č. 15 uvádí: „Kolorit dolní části Tišnova dotvářela dvojice
vodních náhonů na Svratce, na kterých existovaly valcha, lázně, tři mlýny obecní Horní,
prostřední Korábův (původně Špitální) a Cáhlovský (později Červený). Valchu při
prostředním - Korábově mlýně, sloužící tišnovským soukeníkům vrchnost po roce 1561
přesunula k dolnímu Cáhlovskému (Červenému) mlýnu a v roce 1789 byla přenesena od
Červeného mlýna na nové místo na horním úseku městského náhonu.“

Nejstarším mlýnem byl tzv. prostřední neboli Špitální později Korábův. První zmínka o něm je z roku 1353. Mlýn roku
1504 koupil s dalším příslušenstvím špitálu klášter Porta coeli od pánů z Lomnice a od té doby v roce 1504 byl Špitální
mlýn označen jako prostřední. Roku 1561 ho prodala abatyše Ludmila z Dubének bohatému tišnovskému měšťanovi
Šebestiánu Korábovi. Rodina Korábů zastávala v Tišnově vysoké postavení. Po masakru v roku 1620 se z pramenů
postupně vytrácela jména starých tišnovských rodů a vytratilo se i jméno rodiny Korábů, která pravděpodobně vymřela
po mužské linii krátce po roce 1620 Šebestiánovým vnukem Václavem Korábem. Po vlastnících se jmenoval mlýn
Korábův, byl zničen za třicetileté války a zanikl v 17. století. Stával někde poblíž v místech dnešní Moukovy továrny
a kousek za ním se vléval městský náhon zpět do řeky Svratky.
Okolnosti vybudování mlýna Dolního mlýna nejsou známy. Známo je, že Dolní mlýn, Cáhlův později Panský, Červený
mlýn byl na samostatném krátkém náhonu řeky Svratky a vznikl někdy koncem 15. století v letech 1466-1504.
V 16. století patřil rodině Cáhlově neboli Syrovátkově, která zde hospodařila. Později byl několikrát prodán. Například
v roce 1798 koupil celý mlýn Vilém Mundy, majitel soukenické manufaktury v Předklášteří. Koncem 20. let 19. století
vznikala dělnická kolonie na pozemcích Červeného mlýna a jednotlivých měšťanů na druhém břehu řeky.
V roce 1967 v Tišnově začala rozsáhlá demolice historických objektů a jako první byl zbořen Červený mlýn.
V gruntovnici se píše, že třetí mlýn je nazýván Horní obecní mlýn tišnovský. Ve středověku byl v soukromých rukách
a obec je se svolením kláštera koupila někdy před rokem 1544 od “poručníků sirotků nebožtíka Jiříka Mydláře. Mlýn
se natrvalo stal mlýnem obecním, městským. Můžeme ho umístit na Mlýnskou ulici. V roce 1908 byla prostřednímu
mlýnu přidružena městská elektrárna postavená za účelem veřejného osvětlení. Roku 1911 Tišnov prodloužil
elektrické vedení do Předklášteří. V letech 1931 – 1933 se s modernizací města rozšířila i městská elektrárna. V říjnu
roku 1946 byla městská elektrárna v Tišnově znárodněna a převedena do správy Západomoravských elektráren. Za
pouhé dva roky po znárodnění byla zrušena a později zcela zbořena. V roce 1958, byl při stavebních pracech na dvoře
starého městského mlýna č. p. 129 objeven poklad stříbrných mincí pražských grošů.

Kdy byl zničen Korábův mlýn?
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TAJEMSTVÍ 15. MLÝNSKÁ ULICE – MĚSTSKÝ NÁHON

Řeka Svratka měla pro Tišnov velký význam, jako zdroj vody a obživy.
Přibližně v místech dnešního splavu u Předklášteří se v dávnověku oddělovalo rameno
řeky Švarcavy (Svratky) tekoucí přímo na úpatí Květnice. Rameno bylo postupem doby
svedeno do umělého městského náhonu. Náhon potom protékal řemeslnickou částí
města do prostoru dnešní ulice Koráb. Odtud se vléval zpět opět do přirozeného
vodního koryta.

Náhon byl důležitý nejen pro jircháře a koželuhy, ale hlavně pro oba mlýny (horní a prostřední), valchu i elektrárnu
a provoz obecních lázní. S náhonem je spojena zajímavá stavba někdejší valchy u zrušeného náhonu na Trmačově,
kruhová vodárna na nádraží ze čtyřicátých let 20. století a budova bývalé městské elektrárny z roku 1908 u městského
mlýna, od které náhon vedl podél Korábů dolů na Ostrovci do řeky Švarcavy - Svratky. Jednomu místu kolem náhonu
se říkalo tišnovské Benátky. Druhý náhon, který poháněl Cáhlův, Panský - Červený mlýn, se z řeky odděloval v místech
dnešního splavu a vracel se do ní u dnešního koupaliště. Ve druhé pol. 20. století byl náhon zasypán a místo bylo
v některých místech navýšeno zeminou o cca 12 m. Náhon přinášel nejen užitek, ale i mnohé potíže. Tišnovem
protékala ve strouhách voda z Květnice a vlévala se do městského náhonu v místech dnešní Janáčkovy ulice. Když v 50.
letech 17. století mlynář Jedlička nerozvážně zvýšil stav vody, obávali se tišnovští, že se voda vylije z břehů. Nejhorší to
bylo v době tání jarních sněhů.
Městský náhon byl v roce 1978 úplně zasypán a vydrenážován.

Pro koho byl důležitý městský náhon?
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TAJEMSTVÍ 16. NÁDRAŽNÍ ULICE – „ŠTÉLVÓGNY“ A NÁDRAŽÍ

Původní spojení mezi Tišnovem a Brnem obstarávaly „Štélvógny“ – dostavníky, které měli
svoje stanoviště na Dolním rynku (Komenského náměstí) poblíž hotelu U Zlatého jelena.
Dnes zde stojí budova Komerční banky (dříve Spořitelny města Tišnova). Krásně jsou
popsány ve Čtení o starém Tišnově od Jana Hájka.

V pondělí 31. října 1864 oznámili radní Diebel a Hansel výboru města, že Tišnov byl vyzván
Bystřicí a Novým Městem apelovat na zemský sněm, „aby se v tom pádu, když se zřízení cestovodu železného z Brna
na Jihlavu uzavře, taky na to ohled bralo, že by ten cestovod přes Pernštýn a Nové Město se vésti měl, co by k prospěchu
celé krajiny bylo a menších nákladů sebou neslo nežli přes Meziříč nebo Třebíč.“ Oba radní se pak zavázali činit v této
věci další potřebné kroky „bez náhrady jakéhokoliv nákladu a bez dietů“. Kalendárium Tišnovských novin píše.
Tišnovská obec se tedy roku 1884 zavázala Společnosti c.k. rakouské státní dráhy přispět ve lhůtě 15 let částkou 30
tisíc zlatých na stavbu tratě a nádraží v obvodu města Tišnova. I postavila se železniční dráha a mohlo se začít jezdit
neboť 2. července 1885 byla soukromou Rakouskou společností státní dráhy StEG předána do užívání železniční trať
Brno–Tišnov, dodnes nazývaná „stará Tišnovka“.
Zastávka Hradčany byla na železniční trati Brno - Tišnov pro dopravu osob zřízena 1. dubna 1888. Mimořádná
podívaná se naskytla 20. července 1904, kdy do Tišnova přijela v salonním voze pravidelného vlaku saská královna
Karola, panovnice odtud pokračovala v cestě dále na Moravec. Osvald Životský realizoval pak v letech 1903 – 1905
zdejší „Horku“, díky níž došlo k vlakovému propojení Brna s Havlíčkovým (tehdy Německým) Brodem. Roku 1929 byl
na trati Brno–Tišnov zaveden noční motorový vlak. Dvoukolejná trať Brno - Havlíčkův Brod, byla budována od roku
1939. Do roku 1943 byla stavba zastavena. Ve stavbě se pokračovalo od roku 1946. Roku 1953 vyjel z Tišnova první
vlak po nové trati přes Křižanov do Žďáru nad Sázavou a v roce 1956 do Řikonína, v roce 1959 pak konečně po celé
délce z Brna až do Havlíčkova Brodu již po dvoukolejné trati. První elektrická lokomotiva projela Tišnovem v pátek 4.
listopadu 1966. Trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem byla v polovině 60. let po nákladných úpravách tunelů a
silničních nadjezdů elektrifikována a koncem roku 1967 pak parní lokomotivy přestaly po této trati jezdit úplně.
K vlakovému nádraží přibylo i nádraží autobusové, které se dočkalo rekonstrukce a v listopadu 2003 bylo uvedeno do
provozu nově zrekonstruované. Další úprava nádraží proběhla v roce 2015, kdy byla všechna nástupiště zastřešena. V
roce 2005 byla po rozsáhlé rekonstrukci pro veřejnost znovu otevřena hlavní budova tišnovského vlakového nádraží,
moderní, bezbariérová a prostornější.
Dříve ulice, která vede k nádraží neexistovala, stékala tudy ve strouze voda z Dolního náměstí a z ulice nad masnými
krámy (nyní Dvořáčkovy). Na místě dnešního nádraží byly jen zahrady a velká louka Ostrovec.

Kdy byla předána do užívání železniční trať Brno – Tišnov?
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TAJEMSTVÍ 17. JANÁČKOVA ULICE – VILY, HVOZDA

Začala vznikat až se stavbou železnice. Před rokem 1902 byl na pravém spodním rohu
postaven Hotel U České koruny č. p. 287, časem se přejmenoval na Hotel Fuňka a byla zde
první kavárna v Tišnově, později měl jméno Hotel U nádraží a dnes je zde obchod. Naproti
hotelu stávala výstavní Kothbauerova vila č. p. 333. Hotel a vila spolu měly tvořit
reprezentativní bránu při příchodu od vlaku.

Bohužel mnohé z krásných a výstavních domů vzaly v totalitní době za své a byly necitlivě “opraveny” a oděny do
kabřincový či brizolitových kabátů, jak se stalo s Kothbauerovou vilou č. p. 333 nebo s vilou Vandou č. p. 102. Naštěstí
zde zůstala zachována alespoň vila Ludmila č. p. 263.
Nad vilou Ludmilou, dostáváme se do místa, na levé straně pojmenované U Náhonu, kudy náhon tekl od valchy pod
uličkou řemeslníků (Halouzkovou) přes tišnovské Benátky směrem k obecnímu mlýn s elektrárnou a dále k mlýnu
prostřednímu na Korábově ulici, kde se potom dále vléval do řeky Svratky. Stejně jako ostatní ulice v Tišnově
v průběhu času měnila název. Při svém vzniku v roce 1908 se jmenovala ulice Svatopluka Čecha. Tak se jmenovala do
roku 1945, kdy ji přejmenovali na Stalinovu. Jméno Janáčkova, podle moravského hudebního skladatele, který Tišnov
rád navštěvoval a byl klientem Kuthanova sanatoria, se jmenuje od roku 1966.
Nad náhonem se dalo projít do Ševcovské, Müllerovy, (Halouzkovy) ulice, na jejímž rohu stávala Hvozda, ve které
„se sušil slad pro právovarečné domy, kterých bylo v Tišnově mnoho a po dlouhá léta již od 14. století, protože už
v roce 1353 se objevuje stížnost na brněnské sládky, že nevaří tak dobré pivo třeba Tišnově.“ Uvádí se v 2. č. Tišnov
Fotorevue. V roce 1907 byla Hvozda prodána městu za 7000 korun. Obecní zastupitelstvo potom rozhodlo tuto
“nevzhlednou” budovu zbourat. Město mělo plány na výkup většiny krámku na rynku, a počítalo s výstavbou nového
nájemního domu na místě zbourané pivovarské hvozdy, jak jej známe dnes.
Vedle hvozdy stojí dodnes tzv. Korábův dům (jméno rodiny Korábů se vytratilo po období třicetileté války. Šebestián
Koráb koupil Špitální – prostřední mlýn roku 1561 od abatyše kláštera Porta coeli Ludmily z Dubének. Jenž roku 1504
koupil klášter i dalším příslušenstvím od pánů z Lomnice. Korábův dům v první polovině 18. století koupil od úředníka
zemských desek Jiřího Františka Nabingela, hejtman říčanského panství Kouniců, urozený pán Michal Josef Khúnl.
Později zde bydleli tišnovští židé. Do 2/3 20. stol. zde v přízemí byla „rybárna“ a rodina Příbramských zde měla obchod
s potravinami. V pozdějším židovském domě je nyní Restaurace sklep v jejíž nejspodnější části je židovská lázeň - mikve.
V roce 2001 byla na boční stěně restaurace za účasti starosty města Tišnova a izraelské velvyslankyně Erelly Hadarové
odhalena pamětní deska obětem holocaustu.

Jak se jmenovala Janáčkova ulice při svém vzniku?
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TAJEMSTVÍ 18. HALOUZKOVA ULICE – TIŠNOVSKÉ ULIČKY

Pravděpodobně ve 14. století mají své počátky i ulice Ševcovská, Jirchářská, Koželužská,
Müllerova a nyní Halouzkova ulice. Prakticky je jedná původně o jednu ulici, avšak dnes
se prvními třemi jmény nazývají malé uličky mezi domy směřující k bývalému tišnovskému
náhonu. Jak napovídá název ulice, při úpatí Květnice se v blízkosti náhonu usazovali
v dávnověku hlavně řemeslníci pracující z kůží.
Koželuhové se věnovali zpracováním kůží, a to hlavně koňských a hovězích. Jircháři
většinou zpracovávali kůži z jehňat, kůzlat a vysoké zvěře a zpracovaná useň se používala
na výrobu rukavic. Někdy se jim říkalo bělokožci. Jelikož se na Dolním rynku porážela
zvířata, byl kůží stále dostatek. Ke své živnosti využívali vodu z náhonu, ale také i nepříliš vonící moč z blízkých hostinců,
kterých bylo v okolí hned několik (Na Pernštýně, Na Pekle, U Ebnerů - U Hašků - U Máců, U bílé růže nebo v Panském
domě) jako činidla - luhovadla.
Mezi skromnými domky řemeslníků vedly úzké uličky, které sloužily mimo jiné k průchodu mezi domy směrem
k tišnovskému náhonu, a hlavně v době jarního tání k odtékání vody z Květnice. Uliček bylo ještě v před 2. světovou
válkou v těchto místech víc, ale při bombardování byly i s domy zničeny, a dnes stojí přímo na úpatí Květnice souvislá
zástavba poválečné výstavby. Do našich časů se dochovaly tři z nich: Koželužská, Jirchářská a Ševcovská.
Jedna z uliček – Koželužská dlouhá 49 m, část původní zdi se zachovalo v původním stavu - byla v sobotu 11. listopadu
2006 přesně v 11 hodin a 11 minut zapsána do knihy rekordů jako nejužší ulička v České republice. Dnes už to ale
neplatí, předstihla ji Katova ulička v Kadani, která má v nejužším místě ještě o 11,4 cm méně.
Jirhářská ulička je za domem Na Pekle, je lomená a dlouhá 54 m.
Ulička Ševcovská leží nedaleko prvních dvou a jak název napovídá v její blízkosti bydleli ševci, kteří kůže od jirchářů a
koželuhů zpracovávali.

Kdo to byli koželuhové a jircháři?
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TAJEMSTVÍ 19. MÜLLERŮV DŮM
Müllerův dům č. p. 80 stojí na Klášterské - Jungmannově ulici. Patří mezi nejznámější
zbarokizované měšťanské domy z podoby 18. století. Patří mezi státem chráněné
kulturní památky.
Historii domu lze popsat takto: Na zdejším místě stávala v roce 1667 chalupa, která patřila
řezníku Crhovi. V roce 1712 se novým majitelem stal vrchnostenský úředník
cisterciáckého kláštera Porta coeli Antonín Leopold Továrek. Továrek původní chalupu
přestavěl na měšťanskýký dům s právem právovárečným, provozoval zde zájezdní
hostinec a rovněž přikoupil další pozemky. Avšak Továrkovi potomci nadělali dluhy a již
v roce 1775 museli dům prodat v dražbě. Od té doby měl právovárečný dům několik majitelů.
František Müller se ale narodil v tehdejší Jirchářské, dnešní Halouzkově ulici, v dnes již zbouraném domku, na jejímž
místě dnes stojí patrový dům č. p. 54. Vyučil se u svého staršího nevlastního bratra Ignáta, který po svém otci zdědil
dům i koželužnu. Ve 23. letech se osamostatnil a si založil svoji koželužnu. František Müller se oženil s Eleonorou
Kopřivovou v roce 1869. Eleonora byla třetí ze sedmi dětí Karla Maxmiliána Kopřivy, který byl majitelem předklášterské
papírny. V roce 1870 manželé koupili původní Továrkův dům. V dobrých časech, kdy se řemeslo dařilo a původní
výrobu svrchní kůže rozšířil o výrobu podešví se koželužna rozšířila směrem k řece a v roce 1885 postavil novou dílnu.
Za čtyři roky pilné práce přešel úspěšný koželuh na tovární výrobu, pracovalo u něho 30 - 35 zaměstnanců a hotové
zboží dodával skoro do celého Rakouska-Uherska. V roce 1873 se stal členem obecního výboru, potom působil jako
radní - vedl chudinský odbor a v roce 1893, 28. března se stal starostou města. Starostou se stal celkem pětkrát. Za
jeho starostování se Tišnov změnil z městečka vesnického rázu do téměř lázeňského města s novou výstavbou.
František Müller zemřel 8. března 1909.
V roce 1937 byl dům vydražen ve prospěch Jednoty hospodářských družstev v Brně. Továrna byla zbořena a na jejím
místě postavena hospodářská budova. Od roku 1940 bylo majitelem Hospodářské družstvo
v Tišnově. V roce 1945 byl dům rodině Müllerů znárodněn. Další osudy barokního domu byly téměř fatální. Roku 1960
byl dům převeden na MNV Tišnov, který v roce 1961 požádal o demoliční výměr. Žádost však byla naštěstí
památkovým úřadem zamítnuta, ale byla povolena demolice přístavku při dvorní straně domu. Přístavek byl zbourán
až v roce 1975, dům byl opraven a natřen na okrovo v roce 1980. Barokní dispozice zůstala zachována stejně tak jako
původní členění průčelí.
Po roce 1989 byl v restituci vrácen původním majitelům, od kterých jej v roce 1999 koupilo město Tišnov.
21. století zastihlo Müllerův dům v dezolátním stavu, zachránila jej až zásadní rekonstrukce. Nově opravený Müllerův
dům byl slavnostně otevřen 8. května 2011 a slouží jako Muzeum města Tišnova.

Kdy koupili Müllerovi Továrkův dům?
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TAJEMSTVÍ 20. KONEC MĚSTA, KOSTEL SV. MIKULÁŠE,
VALCHA

Místo kde, stávala třetí církevní instituce středověkého Tišnova - kostel
sv. Mikuláše a špitál nepatřilo ve středověkém městečku klášteru, ale jinému vlastníku.
Stával v místech, před mostem přes Svratku do Předklášteří, kde dnes silnice protíná
železniční trať u klášterského mostu. Podle svědectví kronikáře žďárského kláštera
Jindřicha založil kostel jeden z nejvýznamnějších moravských velmožů 13. století,
Kuna z Kunštátu. Byl purkrabím na hradě Veveří v letech 1253-1262. Pozemek na stavbu
kostela a vybavení špitálu tedy mohl získat za své služby na Veveří možná výsluhou od panovníka či výměnou nebo
koupí od cisterciaček, nebo možná od jiného vlastníka. Kostel v Tišnově postavil někdy v první polovině 90. let
13. století. Ke kostelu sv. Mikuláše patřil i Vostrovec a prostřední mlýn (roku 1353 se jmenoval Špitálský, později
Korábův, mlýn zničen za třicetileté války).
V roce 1655 abatyše Voršila Gambsová nechala zpustlý Špitálek znovu postavit, a kromě chudobince zde zřídila i
nemocnici pro tišnovské měšťany – tzv. vrchnostenský špitál.
Ve městě byl ještě jeden špitál a chudobinec u kostela sv. Václava (nový chudobinec byl na počátku 20. stol. postaven
Na Hrádku). Některé prameny udávají, že se snad středověký vrchnostenský špitál měl přesunout na nároží
Ševcovské, nynější Halouzkovy ulice. V roce 1829 byl vrchnostenský špitál i s původní „kaplí“ prodán soukenickému
mistrovi Janu Stallovi. Gotický kostel sv. Mikuláše s přilehlou špitální budovou byl přestavěn na obytný dům a při
rozšiřování drážního tělesa ve 40. letech 20. stol. byl objekt tzv. Špitálku zbořen.

Valcha
Voda z řeky Svratky byla využívána nejen jako zdroj obživy k lovení ryb a raků, ale přibližně zde v místech dnešního
předklášterského splavu se od řeky oddělovalo rameno řeky, které bylo svedeno do městského náhonu, který
protékal řemeslnickou částí města do míst dnešního Korábu a tam se opět vléval do řeky. Náhon tedy sloužil pro mlýny
a koželuhy, a na tomto místě u horního náhonu pak k provozování soukenické valchy. Valcha původně stávala při
prostředním - Korábově mlýně, sloužící tišnovským soukeníkům. Vrchnost po roce 1561 přesunula valchu k dolnímu
Cáhlovskému (Červenému) mlýnu a v roce 1789 byla přenesena od Červeného mlýna na nové místo na horním úseku
městského náhonu, kde jsou její pozůstatky dodnes.

Kdo nechal postavit a v jakém slohu kostel sv. Mikuláše?
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TAJEMSTVÍ 21. PRÁVOVÁREČNÉ DOMY –
HOSPODA U BÍLÉ RŮŽE

Hospoda U Bílé růže patřila k mnoha tišnovským hostincům své doby. Patřila po řadu generací
rodině Zahradníkově, jejíž potomci Vrzalovi zde bydlí doposud. Zajímavostí zdejšího místa je,
že se zde v prvních desetiletích 19. století “rekrútovalo” - verbovalo na vojnu a prodávaly
lístky do lotýnky.

Co se dělo v 19. století v hospodě U Bílé růže?
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TAJEMSTVÍ 21.A PRÁVOVÁREČNÉ DOMY –
NA PEKLE Č. P. 82

Starobylý měšťanský dům, tradičně nazývaný "Peklo", "Na Pekle", stojí od nepaměti při
cestě z města ke klášteru Porta Coeli.
První osídlení parcely domu Peklo sahá do období Velké Moravy (9. století). Samotný
název domu dává tušit jeho dřívější funkci pro město a občany, a také podle historického
místopisu: zkrátka " tam - kde se peklo ". Pec na pečení chleba zanikla někdy za husitských
válek, její torzo se našlo na horním nádvoří při záchranném archeologickém průzkumu v
letech 1999-2000 a 2006. Byly nalezeny i další zajímavé předměty dokumentující tehdejší život (např. keramická
hračka koníka, bronzové součásti gotického oděvu, kuchyňská keramika). Průzkum odhalil, že patrně již v 15. století
mohla být na Pekle v provozu velká hospoda (dle hojného kuchyňského odpadu a zlomků skleněných číší).
Původní dřevěná zástavba později vyhořela, asi na přelomu 15. a 16. ji nahradila zděná architektura přibližně v podobě,
jakou vidíme na Pekle dnes (gotické jádro sklepu). Barokní dům Peklo sloužil jako zájezdní hostinec a v knize "Čtení o
starém Tišnově", sepsané Janem Hájkem a vydané v roce 1986 je opředen pochmurnými pověstmi. Čerpá ze starých
zápisů kronik, ve kterých se píše:
" Počátkem 17. století šenkoval v krčmě měšťan nadmíru vážený, zbožný a opatrný, pan Šimon Pekelník, který se stal
dokonce roku 1616 tišnovským rychtářem. Takovou chválou však již neoplýval jeho nevydařený potomek, pro svoji
drobnou postavu někdy nazývaný Pekelníček, jak nám jej líčí zažloutlé archiválie z počátku 18. století. Tehdy byla krčma
Peklo po pravdě řečeno peleš lotrovská, v níž Pekelník a jeho "čerti", jak si sami s oblibou říkávali, totiž "čert" Franta F.
a "čert" Johan B., poskytovali úkryt a pohostinství "mordýřům a lotrasům krajem štráfujícím. Dům měl podzemní
únikovou chodbu, která vycházela v nedaleké chrastině při úpatí hory Květnice, takže z domu se dalo nepozorovaně
vejít do krčmy a v případě nebezpečí opět z ní uniknout.“
Ze starých zápisů kronik čerpá také červnové kalendárium Tišnovských novin z roku 2017, ve kterých se píše:
„Ve středu 1. června 1707 proběhla v Tišnově poprava lupičů a vrahů Františka Grünwalda, řečeného Pekelníka a
Jiřího Klihy alias Búřky….“„
Samotný dům Peklo patřil od roku 1661 Justině Barbišovské a dále Hořeckým atd. - dle soupisu majitelů Pekla podle
gruntovních knih. Potomek či příbuzný Šimona Pekelníka, kterému se přezdívalo Pekelníček, se o století později zapsal
do historie Tišnova svým činem, ale jak to tenkrát doopravdy bylo, můžeme spekulovat“. Říká nynější majitelka domu
paní Hana Rašková.
Dům byl svědkem i bitvy za Prusko-rakouských válek. Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově píše k události z 11.
července 1866: "...Onoho pohnutého roku 1866 vzpomněl předklášterský farář ve své farní kronice: „…..křivolaté ulice
k starobylému domu "Na pekle". Koně tančí po zadních nohách, od hub jim stříká pěna na zdi nízkých domů, jež vroubí
úzkou ulici. Když bitka trvala již nějakou dobu, otevřelo se v poschodí okno a bylo z něho na bojující Prusy několikrát
vystřeleno. Učinil tak pánský zahradník Karmazin, který v domě bydlil…“.
V roce 1958 byl dům zapsán jako nemovitá kulturní památka v rejstříku ÚSKP při Národním památkovém ústavu.
Objekt je v soukromém vlastnictví a od roku 2018 prochází postupnou památkovou obnovou.

Čím byl Šimon Pekelník v roce 1616?
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TAJEMSTVÍ 21.B PRÁVOVÁREČNÉ DOMY –
NA PERNŠTEJNĚ Č. P. 70

“V zájezdním hostinci "U hradu Pernštejna", z jehož přehlubokého sklepení náležitě
zaležený mok tak lahodně chutnával. Této poměrně nedávno zaniklé hospody vzpomíná
blaženě nejeden tišnovský milovník piva.” píše Jan Hájek ve svém Čtení o starém Tišnově.

Dům stojí na nejstarší ulici v Tišnově a byl svědkem mnoha požárů, nemocí i vojenských šarvátek a bitev. Jedná se o
barokní právovárečný měšťanský dům č. p. 70, kde býval hostinec U hradu Pernštýna, později zkráceně nazvaný Na
Pernštýně. V 18. a 19. stol. zde sídlil císařský výběrčí úřad. Po zrušení hostince zde měla své místo fotoslužba a v 90.
letech 20. stol. se hostinec obnovil. Dnes se jmenuje U Palce a je zde i letní zahrádka.
Jméno Na Pernštýně snad souvisí s Pernštejny a není zcela náhodná, protože jistý Ondřej z Věže měl k Pernštejnům
velice blízko. V roce 1496 se Vilém z Pernštejna stal jediným pánem rozlehlé domény Porta coeli (tedy i Tišnova) a roku
1545 se Jan z Pernštejna jmenuje dědičným pánem Tišnovských. Název, jak jej známe „U hradu Pernštejna“ získal po
roce 1597, kdy jej „s pivovarem a sladovnou, s vařením piva v něm a vystavováním jich i se svobodným šenkem piva,
vína s děláním sladu a sumou se všemi požitky jak i jiní výsadní právo, domové právo a svobody toho mají“ zakoupila
vdova po pernštejnském hejtmanovi Mikuláši Kysligovi z Vidolce.
V domě Na Pernštýně bydlel a působil v 18. stol. chirurg Karel Linhart z významného tišnovského rodu lazebníků
a chirurgů.
Třicetiletá válka měla neblahý vliv na Tišnov. V zimě 1621 městečko přepadl a vypálit polský oddíl, od kterého podle
abatyše:“…v ulicích…na 200 lidu zabito…“, mezi nimi i primátor Jiřík Mydlář. V letech 1642 -1645 to byli zase Švédové,
před kterými se Tišnovští dlouhé měsíce skrývali v okolních lesích. V roce 1866 byl majitelem hostince Na Pernštejně
měšťan Dvořáček a tehdy se strhla 11. července další krvavá bitva v rámci války mezi Rakouskem a Pruskem. Jako
památka na bitvu byly donedávna uvězněny pruské kulky v silných zdech hostince. Podrobněji o této významné
události v historii města pojednává článek PhDr. Josefa Zacpala z TN, červenec 2016.
Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově k této události píše: “....Onoho pohnutého roku 1866 vzpomněl předklášterský
farář ve své farní kronice zajímavým rýmováním: "Eis, Maus, Preus und Scheiss!"

Který úřad sídlil v 18. a 19. století v zájezdním hostinci U hradu Pernštejna?
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TAJEMSTVÍ 22. DOLNÍ RYNEK– KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Místo, kde se nacházíme znali tišnovští měšťané jako Malé – Dolní – obilní rynek.
Před 2. světovou válkou bylo pojmenováno náměstí Palackého, avšak na příkaz
německých úřadů se vrátilo k původnímu názvu Dolní náměstí, po nějakou dobu bylo
patrně spojeno s Horním náměstím. Po roce 1945 jej známe jako Komenského náměstí.

Již před vznikem staroslovanské osady v 7 či 8. st. n. l. v těchto místech bylo nejstarší
osídlení pod svahem Květnice u tehdejšího 1,6 km dlouhého ramene řeky Svratky. Původní staroslovanskou ves
vzniklou na křižovatce důležitých obchodních cest lze považovat za předchůdce nynějšího města. Na rynku se
odehrával téměř veškerý tehdejší život. Konaly se zde trhy, porážky dobytka a své právovárečné domy měli bohatí
měšťané. Rynek rozdělil tehdejší obchodní cestu z Brna na Vysočinu a dál ku Praze přes Libici na ulici Klášterskou a
Brněnskou. Z ulice Nad masnými krámy vedla strouha, ve které stékala voda z Květnice dolů k náhonu. Před masnými
krámy proto býval dřevěný mostek, později kamenný osazený roku 1720 sochou sv. Jana Nepomuckého.

Co rozdělil rynek?

TAJEMSTVÍ 22.A DOLNÍ RYNEK – DŮM U JANA

K nejpěknějším barokním dům patří dům U Jana s vysokým volutovým štítem a fasádou,
která je doplněna dvěma freskami světců (sv. Martina a sv. Jiří) v rokokových štukových
rámech. Pověst praví, že se měl právě v tomto domě na konci 14. století narodit přítel
mistra Jana Husa, mistr Karlovy univerzity Šimon z Tišnova, jehož sgrafito je vyobrazeno
na průčelí radnice. Pamětní deska na domě, ale připomíná osobnost, dr. Jana Dvořáčka
(1808-1865), právníka, politika, vlastence a účastníka Slovanského sjezdu v Praze v roce
1848, který byl i velkostatkářem a majitelem panství Maříže u Slavonic. Pocházel
z rozvětveného převážně řeznického rodu.
Ve výklenku domu je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého pravděpodobně původně stojícího na kamenném mostku
z roku 1720 před masnými krámy nad strouhou rozdělující rynek. Snad právě ta dala dnešní jméno domu U Jana.
Nedaleko domu U Jana, jak uvádí gruntovní kniha: „… roku 1576 koupil nad masnými krámy grunt Petr Tomšů…“

Kdo se narodil v domě U Jana ve 14. století?
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TAJEMSTVÍ 22.B DOLNÍ RYNEK – KORÁBŮV DŮM

Bohatý tišnovský měšťan Šimon Koráb koupil od abatyše kláštera v roce 1561 Špitální
mlýn (v roce 1504 jmenovaný jako prostřední). Pravděpodobně v té době si postavil Šimon
Koráb svůj právovárečný dům na Dolním rynku. Souvislost s mlýnem a vedle domu stojící
sladovnickou hvozdou není zcela jistě pouze náhodná. „Příjmy Korábů byly kromě
pronájmů nemovitostí a ze mlýna velmi vysoké. V dochovaných klenutých prostorách
v přízemí Korábova domu vedle pivovarské hvozdy pod Dolním rynkem (Komenského
náměstí) nasvědčuje přítomnosti kupeckých skladů. Dostatek hotovosti umožňoval
finanční služby ostatním měšťanům, klášteru a snad i Pernštejnům, což dokládá zápis z roku 1567, kdy za Šebestiánem
Korábem a jeho synem Janem přijeli 15x zástupci poddanského městečka Bystřice nad Pernštejnem a žádali ho
o půjčku pro zadluženého Vratislava Pernštejna. Korábové zapůjčili 3 000 zlatých, ze kterých se jim měl vyplácet
každoroční vánoční úrok. Rodina Korábů sehrála i jistou úlohu v obecní samosprávě předbělohorského Tišnova. Vše
nasvědčuje, že se jí kolem roku 1600 podařilo získat kontrolu nad celou městskou radou. Jeho potomci zastávali
v Tišnově vysoké posty.
Synové Šimona Korába propojili majetky sňatkem. Jiřík Koráb získal díky sňatku s dcerou Mikuláše Cymbálka, mající
i dům (jak známo ze zápisů v gruntovnici z roku 1558) koupený “podli rathausu” jeho otcem Štěpánem Cymbálem,
velký majetek. K domu v roce 1603 patřilo několik nemovitostí, téměř 1 000 hřiven v hotovosti, a další:” klinoty, nádobí
cínové a šaty pernatý a truhelný”.
Význam rodiny v historii Tišnova byl velký, neboť jméno ulice Koráb se zde zachovalo téměř čtyři sta let. Po masakru v
roku 1620 se z písemných pramenů postupně vytrácela jména starých tišnovských rodů a vytratilo se i jméno rodiny
Korábů, která pravděpodobně vymřela po mužské linii krátce po roce 1620 Šebestiánovým vnukem Václavem
Korábem“ píše se v knize Tišnov, str. 312.
Vedle Korábova domu si v 16. stol. v roce 1587 koupila na Klášterské ulici grunt vdova po někdejším hejtmanovi
pernštejnského panství Mikuláši Kytlicovi z Rudolce, Estera Jankovská z Vlašimi. V první polovině 18. stol. dům koupil
od úředníka zemských desek Jiřího Františka Nabingela, hejtman říčanského panství Kouniců, urozený pán Michal Josef
Khünl. Později zde bydleli tišnovští židé.
Ve 20. stol. zde v přízemí byla „rybárna“, která využívala klenutých sklepů, možná je zde i spojitost s haltýři a rybami u
Panského domu. Kdo ví? Ve 2. pol. 20.stol. v domě měla rodina Příbramských obchod s potravinami. V Korábově domě
- později židovském domě je nyní Restaurace sklep v její nejspodnější části je zachovaná židovská lázeň - mikve. V roce
2001 byla na boční stěně restaurace za účasti starosty města Tišnova a izraelské velvyslankyně Erelly Hadarové
odhalena pamětní deska obětem holocaustu. Deska s vyobrazením sedmiramenného svícnu nese český a hebrejský
nápis Občané Tišnova obětem holocaustu.

Co stávalo vedle Korábova domu?

180

TAJEMSTVÍ 22.C DOLNÍ RYNEK – PANSKÝ DŮM Č. P. 103

„... Majitel tehdy soukromého panského domu, bohatý tišnovský měšťan Jan Ludvík,
využíval vodu ze strouhy, která tekla z ulice nad masnými krámy k plnění haltýřů neboli
sádek na ryby - pod domem. Potok jasně odděloval prostranství při Klášterské ulici od
Dolního - Obilního rynku“.

Panský dům se připomíná již v 17. století. Měl v poschodí velký sál, který před postavením
sokolovny byl místem pro setkávání a centrem společenského života v Tišnově. Dokladem toho je i zpráva z 21. ledna
1866, kdy zde uspořádal Slovanský spolek Květnice první společenský ples.
Panský dům byl rovněž svědkem krvavých bojů v červenci 1866, kdy se městem prohnala Rakousko - Pruská bitva.
Jan Hájek ve Čtení o starém Tišnově uvádí: „…. Bitka zuří dále širokou ulicí až k masným krámům
a Panskému domu i na malém náměstí…Pojednou obklíčilo několik Prajzů rytmistra Knesebeka a on klesá pozpátku s
koně zasažen dvěma sečnými ranami. Naráží hlavou na kámen a zůstává omráčen ležet. Když boj ustával, přiběhl
soused Zenotti a s pomocí přítele Křivánka odnesli rytmistra do stáje Panského domu.“

V průběhu času dům změnil několikrát majitele, ve druhé polovině 20. století zde měla svůj obchod s potravinami a
mlékárnou rodina Štěrbova.

Kdy a koho ukryl Zenotti a Křivánek do stáje Panského domu?
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TAJEMSTVÍ 23. MASNÉ KRÁMY – DVOŘÁČKOVA ULICE –
ULICE NA TRŽIŠTI

Na dolním rynku se také odehrávaly porážky dobytka, jejichž maso se potom prodávalo
na trhu a kůže zpracovávali koželuhové a jircháři, kteří měli své dílny nedaleko. Na tomto
místě byly později postaveny masné krámy a ulice nad nimi dnes Dvořáčkova
(pojmenovaná po Janu Dvořáčkovi) se jmenovala Nad masnými krámy. Tehdy po ní stékala
ve strouze voda z Květnice a byl před nimi postaven dřevěný mostek a roce1720, již na
kamenném a nechal tišnovský měšťan Ondřej Růžička postavit sochu Jana Nepomuckého,
(dnes je pravděpodobně táž socha umístěna ve výklenku v domě U Jana) o rok později byl v horní části rynku postaven
mariánský sloup. Na prostranství před masnými krámy stávaly od roku 1804 Tišnovské štelvógny neboli dostavníky,
které zajišťovaly poštovní spojení Tišnova s Brnem.

Ulice Nad masnými krámy = ulice Dvořáčkova, slepičí řádek = ulice Na Tržišti = ulice Ráboňova
Dvořáčkova ulice se jmenuje po dr. Janu Dvořáčkovi, který byl právník, politik, vlastenec a účastník Slovanského sjezdu
v Praze v roce 1848. Dříve se jmenovala Nad masnými krámy. V době od roku 1904 pošta sídlila v domě č. 316 na
Dvořáčkově ulici (bývalý Snášelův dům za spořitelnou). Do domu č. p. 316 se v roce 1991 přestěhovala ZUŠ, která dříve
sídlila jako LŠU – „Liduška“ v bývalé chlapecké měšťanské škole na Bezručově – dříve Školní ulici a budově nynějšího
MěÚ (hejtmanství, okresu Tišnov, později zde sídlila i VB). Původní název však měla Hudební škola a od poválečných
let sídlila ve škole na Smíškově ulici.
Za 2. světové války byl v domě také pracovní úřad, kde pracovala Boženka Škrabálková, která padělala pracovní knížky
pro účastníky zapojené do odboje a partyzány Třetí československé úderné roty. Získávala pro ně také materiální
pomoc a informace. Při zatýkání v únoru 1945 si Gestapo přišlo i pro ni. Spolu s dalšími účastníky odboje byla následně
transportována do Mauthaussenu, kde 10. dubna 1945 zemřela.
V roce 1975 podlehlo 15 horních domů z Dvořáčkovy ulice demoličnímu záměru totalitní doby a místo nich byla
postavena ZŠ 28. října.
Ulice Ráboňova – dříve Na tržišti neboli slepičí řádek, byla rozšířením trhového místa a prodávala se zde převážně
drůbež a jiné drobné zboží. V jednom ze zápisů se dozvídáme: „…v pondělí 28. října 1918 bylo v Tišnově obyčejným
trhovým dnem, ovšem trhovci zde nebyli, jen na „slepičím řádku“ v Ráboňově ulici byla babka, která nabízela podzimní
houby…“

Co stávalo před masnými krámy, a kdy byly zbourány domy na Dvořáčkové ulici?
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TAJEMSTVÍ 24. SPOŘITELNA

Spořitelna města Tišnova nejprve úřadovala v přízemí staré radnice. O vznik spořitelny
usilovala především hospodářsky silná německá část obyvatelstva. Starosta Hansel v roce
1874, kdy zasedalo v Tišnově obecní zastupitelstvo, přednesl návrh na zřízení spořitelny.
Návrh byl odsouhlasen a po dalších úředních krocích zahájila spořitelna svoji činnost 1.
října 1875. Prameny uvádí, že spořitelna vznikla i z iniciativy okresního soudce Petra
Sekory.

Od 1933 do 1992 spořitelna fungovala ve funkcionalistické budově a stojí na místě masných krámů a hotelu
U Zlatého jelena od roku 1933.
Byla postavena pro Spořitelnu města Tišnova podle plánů architektů B. Fuchse a Jindřicha Kumpošta ve
funkcionalistickém stylu, je státem chráněnou kulturní památkou.
Majetkovým převodem se však budova dostala ze státu na tehdejší Oblastní podnik služeb, který jí prodal Komerční
bance. Ta ji nechala opravit a interiér upravila dle své potřeby. Tím se ale výrazně změnil původní stav jejího vybavení.
Česká spořitelna od roku 1992 sídlí v domě č. p. 121 na Komenského náměstí, ve kterém v 80. letech 20. století
hračkářství.

Ve kterém roce zahájila svoji činnost spořitelna města Tišnova?
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TAJEMSTVÍ 25.
MARIÁNSKÝ SLOUP PANNY MARIE

V roce 1721 měšťanská obec zbudovala Na Dolním náměstí mariánský sloup s pěti
sochami světců – sv. Josefa, sv. Šebestiána, Sv. Rocha, sv. Floriána a sv. Václava.

Nynější Mariánský sloup zde stojí od roku 1863, a to na místě staršího barokního sloupu
a barokní sochy Piety, která je nyní u kostela sv. Václava.
U sloupu ve druhé pol. 18 stol. každou sobotu kolem čtvrté hodiny odpolední zpíval dětský sbor loretánské litanie a
další písně, jak vyplývá ze zápisů tišnovského kantora Václava Karmáška.
Mariánský sloup z kamene navrhl sochař Josef Břenek k příležitosti 1000 letého výročí příchodu věrozvěstů Cyrila
(Konstantina) a Metoděje na Moravu v roce 863. Statue (po tišnovsku štátva) je ozdobena sochami.
Na sloupu, na podnoži ve tvaru zeměkoule obtočené hadem stojí socha Immaculata (Madony).
Na nárožních pilířích stojí socha sv. Cyrila (v levé ruce drží hůl s křížem a v náručí přidržuje zavřenou knihu),
sv. Metoděje (stojí na hlavě ďábla, je oděn do kněžského roucha, na hlavě má mitru, v levé ruce drží desku písma a
hůl), sv. Václava (má na sobě knížecí roucho se splývajícím řetězem na hrudi, pravici drží žerď praporce, levici má
poodtaženu od těla, opírá se o štít s reliéfem orlice, na hlavě má knížecí korunu) a sv. Floriána (v šatu římského vojína,
pravice drží vědro s vodou, kterou leje na hořící dům, na hlavě má vojenskou přilbu s chocholem).
Ve skále je postavička sv. Rozálie.
Nápisy na všech čtyřech stranách obsahují chronogram s letopočtem 1863 na severní straně: „K poctě Panny Marie a
drahých patronů postavila obec Tišnovská (1863)“, na jižní straně: „Tisíctý rok úvodu Zákona křesťanského celé
krajině Moravské a České (1863)“, na východní straně: „K této stavbě přispěli P.T. Gabriela abatyše Mařidodská co
patronka též i farníci zbožní (1863)“.

Kdo je autorem návrhu mariánského sloupu?
Kteří světci mají na mariánském sloupu své sochy?
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TAJEMSTVÍ 26. TABERNA – HOTEL KVĚTNICE

Nestarší zájezdní krčmou v Tišnově byla „Taberna“ či „Taberna U Drbalů“. V sousedství
bylo Mánkovo řeznictví a ve dvoře „šlachta“ – jatka. Stávala v místech nynějšího hotelu
Květnice. Taberna nebo taverna se říkávalo krčmám, které již odpradávna sloužily cizím
kupcům na tehdejších obchodních cestách. Jelikož se na rynku pořádaly různé trhy byla
krčma samozřejmostí. Majitelé taberen většinou také směňovali peníze a vybírali
poplatky a cla. V Tišnově poplatky vybírali po založení kláštera pro abatyši. Z taberen se
stávaly později rychty. Možná i tišnovská rychta nedaleko Korábova mlýna měla svůj úkol.
Kdo ví?
Taberna byla v roce 1908 zbořená a na jejím místě v roce 1909 byla postavena budova, jak ji známe dnes.
Kontribučenská záložna nechala postavit secesní budovu na Horním náměstí, měla zde své sídlo a budova sloužila
zároveň jako hotel s restaurací zvaný „Záložna“. V roce 1918 přebrala budovu agrární strana a sídlilo, proto se jí
později říkalo „Agrárna“, “Na agrárně”. Od roku 1927 do 1937 se jmenoval Hotel Franke podle svého nájemce pana
Antonína Franke. Slávu tehdejšího lázeňského města s významnými jmény dokládá hotelová kniha. Dalšími nájemci
byly E. Dubanský a od roku 1948 Karel Vachek.
V padesátých letech byl provoz restaurace a hotelu zrušen a budova byla sídlem politických a společenských
organizací okresu Tišnov (Komunistické strany Československa (KSČ), Svazu československo-sovětského přátelství
(SČSP) a jiných společenských organizací). Protože město začalo brzy postrádat vhodný objekt k ubytování hostů, bylo
rozhodnuto vrátit budovu dřívějším účelům a opravit ji. V roce 1959, u příležitosti oslav 700 let města Tišnova, byl
hotel s restaurací znovu otevřen.
V prosinci roku 1978 byla provozovatelem „RaJ Brno-venkov“ zahájena rozsáhlejší přestavba budovy, která skončila v
říjnu 1981, další proběhla 1994, po kompletní rekonstrukci byl znovu otevřen hotel Květnice. Novým provozovatelem
se stala akciová společnost Ekostavby. Poslední opravou hotelu byla v roce 2018 oprava fasády, jelikož se památkově
chráněná využilo město na spolufinancování z dotace od Ministerstva kultury ČR. V současné době je hotel zavřený.

Jaká jména měl Hotel Květnice?
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TAJEMSTVÍ 27. HORNÍ RYNEK – NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO

Z rynku vybíhá ulice nahoru, která se jmenuje Kukýrna, je pojmenována podle dřevěné
obecní hlásky. Rynek vznikl brzo po založení městečka, jako nutné rozšíření místa pro
konání trhů.

Původně se mu říkalo Horní neboli Velké - koňské rynek. V roce 1892 bylo pojmenováno
po J. A. Komenském. Pravděpodobně byl po určitou dobu spojen s Dolním náměstím
a jmenovalo se náměstí Palackého. Po 2. světové válce neslo jméno náměstí Dr. Edvarda Beneše, druhého
československého prezidenta, avšak v roce 1950 bylo přejmenováno na Stalingradské náměstí. Od roku 1961 se hlavní
tišnovské náměstí jmenuje náměstí Míru.

Výběr významných událostí:
•
•
•

•
•

1416 - dosáhl Tišnov významného ekonomického privilegia, kdy král Václav IV. udělil „obyvatelům a vší obci
městečka Tišnova, věrným našim milým“ osmidenní výroční trh.
Mezi lety 1453 a 1523 město obdrželo privilegium na konání druhého výročního trhu.
1537 udělil král Ferdinand I. Tišnovu povolení konat třetí osmidenní výroční trh. 1809 se uskutečnila na
tišnovském rynku vojenská přehlídka („mustruňk“) zemské domobrany jako akt protinapoleonského státního
vlastenectví.
1928 navštívil Tišnov prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Návštěva Tišnova se
uskutečnila v době jeho letního pobytu v Židlochovicích a byla součástí cesty na Horácko.
1933 proběhlo na tišnovském náměstí shromáždění sokolů, kteří před radnicí manifestovali svoji pohotovost.

Kdy se jmenovalo náměstí Míru náměstí Dr. Edvarda Beneše?
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TAJEMSTVÍ 28. RADNICE

Městečko je doloženo už ve 13. století. Městem byl Tišnov pravděpodobně od
10. července 1788. Už jako městečko užíval nejpozději od 16. stol znak lva, někdy
s korunou jindy bez ní a podobně někdy s jedním ocasem a jindy se dvěma.
Na malbě z 18. století v archivu města Brna od Hofferiana má lev korunu, dva ocasy
a v pravé tlapě zlatou lilii. Jde patrně o symbol cisterciáckého řádu, který se však v tlapě
objevuje jen přechodně. Tento znak je malován s bílým lvem na zeleném štítě. Barva se
však považuje jen jako vybledlá modrá barva.
Právo užívaní znaku městu potvrdilo v roce 1908 rakouské ministerstvo vnitra, a to se zlatým dvouocasým lvem na
modrém štítě. Ministerstvo jej v duchu dobové módy ozdobnou obrubou a zděnou korunou, tak jak jej známe dodnes.

Radnice města neboli dům radní – rathaus
Stejně jako kostel patří také radnice k nejstarším stavbám v Tišnově, i když v poněkud jiné podobě. První sídlo správy
ve městě bylo jistě postaveno ze dřeva, hlíny nebo kamene spojovaného hliněným pojivem a scházel se v něm již od
14. stol. rychtář a dvanáctičlenný sbor přísežných občanů. Nejstarším rychtářem byl jakýsi Vítek. Od poloviny 16. stol.
se mluví v gruntovních knihách již o rathausu. Rathaus mnohokrát vyhořel při požárech města a byl opraven. První
vyobrazení vůbec je z roku 1728 na Vokounově Vedutě městečka Tišnova, kláštera Porta coeli a vsi Předklášteří.
Podle nepřímých zmínek byl v 80. letech 16. století dokončen opět nový rathaus na Horním tzv.” Koňským - velkým
rynku” tentokrát v renesanční podobě. Roku 1771 byla tedy radnice vystavěná celá z kamene. V roce 1788 byl
v Tišnově zřízen regulovaný magistrát a město začala spravovat městská rada v čele s primátorem, později vedl město
místo primátora Purkmistr.
Tišnov postihly během krátké doby další požáry, a to v letech 1805, 1821 a 1822. Velkou ztrátou pro budoucí generace
bylo především zničení cenných písemností a radnici i ve farním archivu.
Roku 1898 převzal Tišnov do své správy okresní muzeum a byla mu přidělena jedna místnost na radnici.
Architekta Vladimíra Fischera tehdejší starosta František Müller roku 1903 pověřil výstavbou obecné a dívčí školy na
dnešní Riegrově ulici a ten starosty přesvědčil o nutnosti přestavby renesanční radnice z roku 1771. Byl vybrán
projekt, stará radnice se roku 1905 zbourala a již v roce 1906 stála nová. Původní kamenný erb z průčelí staré radnice
byl zachován a je nyní uložen v Podhoráckém muzeu.
Fasádu nové radnice nechali tišnovští radní vyzdobit sgrafity malíře Jana Köhlera. Ta vyjadřují významné dějiny města.
Tematicky nejstarší sgrafito zachycuje univerzitního mistra z doby husitské Šimona z Tišnova.
Druhé sgrafito zobrazuje abatyši kláštera Porta coeli Barboru Konickou ze Švábenic, jak dne 18. dubna 1554 daruje
Tišnovu městská privilegia.
Třetí ze sgrafit ukazuje pověst o nešťastném 24. prosinci 1620, kdy polští žoldnéři, kteří se vraceli z bitvy na Bílé hoře
pobili představitele městečka v čele s primátorem Jiříkem Mydlářem.
Nápis „Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava“ je umístěn u krumpáče horníka v dolní části jednoho
jako jednoho z tradičních zaměstnání, dále je zde sgrafito cechovnictví a rolnictví.
Na východní straně radniční budovy byl vyryt nápis: “ Tento dům ať potrvá do konce světa, Tišnováci zůstanou po
něm čtyři léta.”
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První jednání obecního zastupitelstva v nové radnici proběhlo v září 1906. Téměř poklidná doba, za které vniklo
mnoho nových staveb a modernizací však trvala pouze do začátku 2. světové války. V červnu roku 1943 bylo
rozhodnutím úřadujícího moravskoslezského zemského prezidenta Karla Schwabeho rozpuštěno městské
zastupitelstvo v Tišnově a o devět dní později pak správu města převzal vládní komisař. Po válce na radnici sídlil Místní
národní výbor, který v roce 1964 usnesením Jihomoravského krajského národního výboru změnil status na Městský
národní výbor v Tišnově.

Po sametové revoluci v roce 1989, je užíváno názvu Městský úřad Tišnov.
V roce 2000 bylo okno v hlavní chodbě radnice nahrazeno vitráží a v roce 2003 byla jako součást Václavských hodů
slavnostně otevřena přístavba tišnovské radnice.

Kdo a kdy potvrdil městu Tišnov užívat znak dvouocasého lva na modrém štítě?
Co a kdy darovala abatyše kláštera Barbora Konická Tišnovu?
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TAJEMSTVÍ 29. KAŠNY

Od kdy jsou v Tišnově kašny není doloženo. Kronikář Jan Hájek uvádí, že od nepaměti.
Avšak. Nejstarší vodovodní potrubí bylo určeno pro klášter Porta coeli již v roce 1539,
protože v urbáři klášter tišnovského se píše“ …. Poddaní z Tišnova jsou povinni každoročně
na trouby vodní, co potřebí do klaštera, dáti nasekati….“
Původní kašny byly dřevěné, jejich bednění propouštělo vodu a kašny “....svinily celé
horní rynk…”jak je uváděno v zápisech. Kašny byly v Tišnově tři.
Na nejstarší kamenné Na Kukýrně je uveden letopočet 1714. Na Kukýrně se do kašny přiváděla voda troubami z
farského pole pod Květnicí tzv. farským vodovodem, napájela se jím také studánka u Crhových (zbytek studánky byl u
pomníku padlých na nám. 28. října.), u bývalých masných krámů (dnes pod Komerční bankou) a u statue P. Marie na
dnešním nám. Komenského. Farský vodovod byl roku 1860 obnoven a v roce 1892 rozšířen dál do města. Napájely jím
další čtyři studánky ve městě. V suchých létech však voda nebyla a tak ze zápisu z roku 1756: , že “v žádné kašni voda
néni” nařídil primátor radnímu Maxi Šimonovi a Janu Růžičkovi, aby stav zkontrolovali a vodákovi, synovi se přísně
nařídilo ”aby na všechny způsoby zvizitýrovali studánku, ze kterej po troubách do kašní voda se vede, a zdali tam voda
v té studánce jest. Přitom skrze všecky trouby, kde se voda ztratila, vyšetřili a náležitá zpráva se počestnému ouřadu
dala..”
Druhá kašna původní dřevěná kašna byla před domem č. p. 24 v horní části Horního náměstí (před poliklinikou –
okresním soudem – odbornou školou živnostenskou). Od poloviny 19. stol. ji nahradila cenná barokní kašna, kterou
město levně koupilo a původně se nacházela v Brně na Zelném rynku (na místě dnešního Parnasu). O všem v roce
1936 byla kašna odstraněna, aby nebránila pěším na chodníku. Byla sice uschována s úmyslem ji instalovat později na
jiné místo, avšak v 50. letech 20. stol., kdy totalitní doba nepřála historii a město přišlo o mnoho cenných památek,
byly díly rozbity a použity jako stavební materiál pro základy rodinného domu.
Postavení třetí kamenné kašny na náměstí bylo na zakázku radnice zadáno v roce 1855 kameníku Josefu Pelánovi.
Při rekonstrukci rakousko-pruské bitky roku 1992 kašna pukla a voda se vyvalila mezi lidi na náměstí. Opravená se
dostala na své místo v roce 1995. Další restaurátorský zásah byl v 2013, kdy byla provedena konzervace kašny a
litinových prvků a pískovcová váza po očištění barevně retušována.
O Kašně je i jedna pověst, ale tu si můžete přečíst v rozšířených informacích.

Za kterého roku je kašna na náměstí Míru?
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TAJEMSTVÍ 30. PECÍREK - OKRESNÍ SOUD – POŠTA - Č. P. 22

V roce 1850 se Tišnov stal centrem státní správy. Novému úřadu bylo třeba zajistit
budovu, a to nejlépe na Horním rynku. Bylo rozhodnuto, že město koupí dům č. p. 22.
Ten byl v roce 1674 veden v gruntovní knize jako „pustina“. Ve druhé pol. 18. st. v něm
hospodařila rodina Chrlických a poté sládek Josef Pettera.
V době, kdy se Tišnov stal centrem správy město tento velký právovárečný dům na Horním
rynku od Pettery koupilo za 8 300 zlatých. Z předklášterského „zámku“ kláštera sem byly
přesunuty úřady a z chlévů se stala šatlava pro zloděje, kteří kradli na trzích. Budově se říkalo „Pecírek“ (zkomolením
německého výrazu Bezirk – oblast, okrsek, správní obvod). V době rakousko – pruské války byl 10. červenec 1866
posledním dnem úředním. Téhož dne poděloval také "pán nad arestanty", profous Pokorný, na "Pecírku" některé
bojechtivé sousedy starými "kvéry", které přísnost zákona pobrala za předešlá léta četným "raubšicům" z lesů
deblínských a lomnických. Po nové správní reformě v roce 1868 zůstala v Tišnově pouze soudní správa a sídlo
okresního soudu v domě „Pecírek“. Dům byl z na konci 20. let 20. století zbourán a na jeho místě byla postavena
nová budova okresního soudu, věznice a pošty. Do prvního patra budovy se nastěhovali tehdejší zaměstnanci
s rodinami. Sídlila zde Justiční správě československého státu. V nové budově se začalo úřadovat v roce 1929.
V poválečných letech v Tišnově úřadoval v těchto prostorách Okresní lidový soud a Okresní oddělení ministerstva
vnitra. V 60. letech 20. století získalo prostory v bývalém „Pecírku“ po okresním soudu Zemědělské odborné učiliště.

Pošta
Pošta obecně byla v Tišnově od roku 1840. Nejprve jako sběrna dopisů při „Lékárně u nejsvětější Trojice“ patřící
Georgu Johannu Holzknechtovi. Lékárna byla tehdy v domě č. 70. Dům byl později známý jako hostinec Na Pernštejně,
dnes je tu Café U Palce. Lékárna i s poštou se v roce 1856 přestěhovaly do domu č. 123, v němž je lékárna dodnes.
Pošta zajišťovala také od roku 1872 telegrafní stanici. V době od roku 1904 pošta sídlila v domě č. 316 na Dvořáčkově
ulici (bývalý Snášelův dům za spořitelnou, dnešní sídlo ZUŠ). A telefonní ústředna pro spojení mezi Brnem a Tišnovem
byla na zdejší poště zřízena v roce 1907. Pošta se od lékárny oddělila až v roce 1902. Prvním působištěm samostatné
pošty byly prostory hotelu U České koruna u současného nádraží.
Dnešní sídlo pošty je tedy až z roku 1929, kdy byla postavena nová budova společně s okresním soudem.

Kterému domu se v Tišnově říkalo Pecírek?
Od kterého roku sídlí pošta na dnešním místě?
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TAJEMSTVÍ 31. ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA - POLIKLINIKA - Č. P. 24

Živnostenská škola pokračovací neboli Odborná škola živnostenská byla založena roku
1893 a v polovině 30. let 20. století dostala budovu na náměstí (dnes poliklinika) pod
hejtmanstvím (nyní MěÚ). Dnes je jejím pokračovatelem odborné zemědělské učiliště
založené v roce 1960 v budově bývalého okresního soudu „Pecírku“ na náměstí.
Léta 1885 - 1920 byla pro město významná v historii místního školství. JUDr. Šílený se
tehdy pokusil získat pro naše město nějakou odbornou školu, uvažoval o škole keramické
nebo košíkářské, avšak po jeho odchodu do Brna nebyl záměr realizován. V roce 1893 1894 však v Tišnově vznikla Zimní hospodářská škola – Živnostenská pokračovací škola velmi důležitá při vzdělání
rolnického dorostu a svou úrovní si právem zasloužila dobrý ohlas v širokém kraji. Její význam spočíval hlavně v tom,
že přispěla k prosazování nových metod při práci na polích i pěstování dobytka. Škola od roku 1896 sídlila na rohu
Riegrovy ulice a ulice Na Hrádku. V době, kdy měla škola svůj největší rozvoj, byla postavena na Horním náměstí,
nová budova podle projektu architekta Žáčka v roce 1933 (dnes poliklinika) a byly zde další učebny pro Odborné školy
živnostenské. Nová budova na Horním náměstí (dnes poliklinika) podle projektu architekta Žáčka byla pro školu
dokončena v roce 1933 a od pol. 30. let do 60. let 20. st. zde působila. Potom dostala budovu po Okresním lidovém
soudu a Okresním oddělení ministerstva vnitra na místě bývalého Pecírku. Na tradici zemědělského školství v Tišnově
navázalo nové Zemědělské odborné učiliště, a to již v roce 1960. Původní budovu školy na Riegrově ulici využívá od
roku 1977 gymnázium.

Poliklinika
Dnešní poliklinika neboli tehdejší poliklinika Okresního ústavu národního zdraví - OÚNZ vznikla v 50. letech 20. st.
přebudováním někdejší zemědělské školy. U zrodu poliklinika stál tehdy MUDr. Stanislav Sedláček.
V roce 1991 došlo k rozdělení někdejšího Okresního ústavu národního zdraví Brno-venkov na šest nástupnických
organizací, z nichž se jednou stala Nemocnice s poliklinikou Tišnov. Do této organizace byla kromě nemocnice a
polikliniky v Tišnově zařazena i poliklinika v Kuřimi. Do konce listopadu 1991 pak likvidační komise řešila majetkové
záležitosti vyplývající z převodu na jednotlivá nově vzniklá zařízení.

Kdo je autorem projektu budovy Odborné školy živnostenské a ve kterém roce byla postavena?
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TAJEMSTVÍ 32. HEJTMANSTVÍ, LŠU, VB, MĚÚ

V letech 1855 - 1869 byl krátce Tišnov politickým okresem.
Soudní okres Tišnov se po čase vydělil z politického okresu Brno-okolí a v roce 1896 se
Tišnov i sídlem okresního hejtmanství v rámci rakousko-uherské monarchie. Pro nově
vzniklé hejtmanství bylo třeba najít vhodné místo. Takové město našlo na zbourané
parcele po domu s č. p. 25 na rohu Horní náměstí u právě vznikající Riegrovy ulice. Na
druhém konci parcely již byla v roce 1893 postavena nová útulna pro chudé – chudobinec
a uprostřed bude v roce 1904 postavena měšťanská dívčí škola.
V tuto chvíli si připomeňme významného tišnovského rodáka, továrníka a starostu Františka Müllera, neboť jeho
zásluhou se od roku 1893 začal Tišnov z městečka vesnického rázu přeměňovat na „moderní“ město s klimatickými
lázněmi, novými vydlážděnými ulicemi, vilami, novou sokolovnou, přestavěnou radnicí, založením hospodářské školy
a postavení hejtmanství a mnoha dalšího. Než byla budova v letech 1895 - 1896 postavena, mělo hejtmanství krátce
své sídlo v budově chudobince. Pro hejtmanství město postavilo na zmíněném pozemku zcela novou reprezentativní
budovu. Prvním okresním hejtmanem byl Alois Jelínek, hejtmanský post zastával až do roku 1913. Stav z monarchie
byl převzat i po vzniku republiky, pak došlo k přejmenování hejtmanství na okresní správu politickou roku 1919 a na
okresní úřad roku 1927. Okres Tišnov byl zrušen za Protektorátu Čechy a Morava 28. května 1942 a s výjimkou
válečného období 1942–45 existoval tišnovský okres až do správní reformy v roce 1960.
Po zrušení okresu v Tišnově byly do budovy přesunuty prostory Hudební školy ze školy na Smíškové ulici
počátkem 60. let 20. století do tří místností tohoto úřadu. Později byly prostory Lidové školy umění rozšířeny na celé
poschodí a upraveny pro výuku, včetně nového sálu na vystoupení. V roce 1991 se již Základní umělecká škola
přestěhovala na Dvořáčkovu ulici, kde kdysi sídlila pošta.
V domě též měla svoje sídlo Veřejná bezpečnost.
Dnes patří celá budova Městskému úřadu v Tišnově.

Kdy bylo postaveno hejtmanství a kdo byl prvním okresním hejtmanem?
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TAJEMSTVÍ 33. MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA, ZŠ RIEGROVA

Zemská školní rada roku 1903 povolila založení měšťanské dívčí školy. Před tím byla ve
společné budově na Bezručově ulici s chlapeckou školou.
Ve školním roce 1903/04 byla otevřena 1. třída dívčí měšťanské školy v Tišnově.
V městské kronice se o tom píše: “ Obec měla postaviti buď novou školu, nebo adaptovati
obecní dům č. p. 24. Protože rozpočet postavení nové školy činil 86 000 korun, kdežto
adaptace domu č. p. 24 činila 110 000 korun, rozhodl výbor postaviti školu novou
v zahradě domu č. p. 25 vedle hejtmanství na Riegrově třídě.”
Budova je z roku 1906, byla postavena podle plánů architekta Františka Valenty z Brna pro dívčí měšťanskou
a obecnou školu, přístavba západního křídla byla uskutečněna v roce 1934 podle projektu architekta Bohuslava
Fuchse.
Od roku 1948 byla přeměněna na jednotnou školu druhého stupně s národní a střední školou. Do roku 1953 v budově
kromě dívčí měšťanské školy sídlila škola obecná. Základní škola Riegrova (další jména ulice byla Masarykova a
Gottwaldova) vznikla po druhé světové válce v nejméně poškozené budově měšťanské dívčí školy s tím, že část bude
sloužit pro kanceláře Okresního národního výboru sídlícího v Tišnově. Následná školská reforma v roce 1953 školu
spojila s místním gymnáziem do jedenáctileté střední školy. Školský zákon roku 1960 zavedl devítiletou povinnou
docházku, proto se obě školy zase rozdělily. Školský zákon roku 1960 zavedl devítiletou povinnou docházku, proto
se obě školy zase rozdělily.
Škola se jmenovala ZDŠ (Základní devítiletá škola) Gottwaldova. V dalších letech přibývalo žáků a muselo se vyučovat
na dvě směny. Nastala opět změna a byla zavedena docházka osmiletá. Dnešní „Husákovy děti“ tedy chodily do
Základní školy Gottwaldova, která se po Sametové revoluci v roce 1989 přejmenovala na Základní školu Riegrova.
Ve středu 30. června 1993 byla zrušena Základní škola na Riegrově ulici. Po roce 1993 se ve školní budově odehrávala
výuka některých dalších tišnovských škol, potýkajících se s nedostatkem učeben. Děje se tak dodnes, sídlí tu například
třídy nižšího gymnázia, část oborů základní umělecké školy, komunitní základní škola ZaHRAda nebo Středisko volného
času Inspiro.

Jaký byl rozpočet na postavení dívčí měšťanky?
Kdo je autorem plánů školy z roku 1906?
Kdo vyprojektoval přístavbu západního křídla školy?
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PŘÍLOHA Č. 2 KONTROLNÍ OTÁZKY
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