
Okolí Tišnovské rychty 
Tišnovská rychta je známá restaurace a penzion poblíž centra Tišnova. 

Prostory jsou původní a byly pouze přestaveny a zrekonstruovány. Uvnitř se 

nachází větší místnost s barovým pultem a s přiléhajícím salonkem pro 

zhruba dvacet osob. Je tam také wellness centrum se saunou a vířivkou. 

Pokoje k ubytování jsou v horním patře. V blízkém okolí je obchodní dům 

Tesco a Albert. Tišnovská rychta má výhodné umístění, protože kolem ní 

chodí lidé z vlakového a autobusového nádraží do centra, do obchodů nebo 

třeba na výlety, a tak se rádi zastaví na oběd nebo na večeři. K restauraci 

s penzionem bylo postupně přistaveno venkovní posezení, průlezky pro děti 

a také velice oblíbené a udržované hřiště na minigolf, který i při rychlém 

pohledu kolemjdoucích upoutá jejich pozornost. Nová výstavba moderního 

multifunkčního domu vedle Tišnovské rychty je na stejně výhodném a 

snadno dostupném místě, ale nese s sebou i některé nevýhody. Na terase 

Tišnovské rychty bude ještě o něco méně soukromí a klidu, protože i teď je 

poblíž docela hlučná hlavní silnice s autobusovým nádražím a rušným 

vlakovým nádražím, na která chodí většina žáků, kteří dojíždějí. Rozšíření 

terasy, přistavení dětského hřiště a často používaného minigolfového hřiště 

výhledu z restaurace a apartmánů prospělo a prostředí zútulnilo. Ale kvůli 

obytným částem nové budovy se pohled z terasy a apartmánů zhorší. 

Stavba bude vrhat stín a tím pádem bude na terase a hřišti chladněji. To se 

ale bude hodit v horkých letních dnech, kdy kousek stínu a posezení venku 

v chládku přijde vhod. Bohužel tato nová stavba opticky zmenší nejen 

pohled ze zahrady a oken Tišnovské rychty, ale i cestu kolem Alberta. Lidé, 

kteří budou bydlet ve spodnějších bytech s okny namířenými na Albert, 

nebudou mít zrovna nejlepší výhled, protože kousek před svými okny budou 

mít jeho stěnu. Lepší výhled budou mít ti, co budou bydlet ve vyšších 

poschodích s výhledem přes Tišnovskou rychtu. 
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