
Muzeum města Tišnova 

Muzeum města Tišnova se nachází na Jungmannově ulici v Müllerově domě. 

Tato budova mě zaujala jak exteriérem, tak interiérem; jedná se o barokní dům 

zrekonstruovaný velice citlivě, směrem do ulice je obnovená původní barokní 

omítka a ze zadní strany byl ještě dostavěn roztomilý, moderně vzhlížející, dřevem 

obložený, hranatý přístavek. Portál se pyšní nápisem MUZEUM MĚSTA TIŠNOVA, 

vyrobeným z nějakého tmavě zbarveného kovu. Muzeum obklopuje dlážděný 

chodník a ten zas dlážděná silnice. Před celou budovou podél Jungmannovy ulice se 

táhne nepříliš rozsáhlá zelená plocha obklopená nízkými keříky a naproti 

minimalistickým kovovým dveřím s úzkým oknem uprostřed stojí lavička a 

odpadkový koš, myslím, že je správné, vyhnout se v tomto místě stromům, aby 

budova vynikla a nebyla zbytečně zastíněna. Mansardovou střechu pokrývá břidlice 

a nechybí bleskosvod, tedy jak se říká, hromosvod. Za vchodem do Muzea se skrývá 

chodba a pult se suvenýry a vstupenkami, vlevo je vchod do zdejší kavárny, po 

schodech nahoru se návštěvník dostane do míst, kde je jednak stálá expozice a 

jednak se zde obměňují různé, většinou velice hezky pojaté expozice s tématy 

souvisejícími s tišnovskou, regionální či národní historií nebo přírodou nebo 

zabývajícími se konkrétnějšími různorodými tématy. 

 Nejstálejší a mnou i nejvíc navštěvovanou částí muzea je ovšem zmíněná kavárna. 

Zabírá pouze nevelkou roztomilou, horkou čokoládou a kávou provoněnou místnost 

v přízemí s nevysokou, starobylou klenbou. Jako podlaha slouží parkety a sluneční 

svit sem vniká nízkými okny, která jsou zvenčí třeba jen několik centimetrů nad 

zemí. K posezení slouží čtyři kulaté stoly vždy se čtyřmi židlemi – bílými, sivými a 

červenými, na žádném stole též nechybí cukr a květiny podle ročního období. Na 

dřevěném baru stojí prosklený chladící box na dorty a jiné pochoutky, vyžadující ke 

skladování chladné prostředí, jež lákají svým zjevem zákazníky k zakoupení. Za 

barem nechybí kávovar a nádobí a další příslušenství důležité k obsluze návštěvníků. 

Při stěně naproti baru stojí koutek s deskovými hrami a knihovnička plná literatury 

především o Tišnově a dominantách jeho okolí, jako je například Květnice nebo 

Porta Coeli. Toto místo mám velice rád a myslím si, že významně obohacuje kulturní 

hodnotu města a může sloužit jako příjemný start nebo cíl při výletě na Květnici už 

jen proto, že Müllerův dům leží na trase naučné stezky Květnice.                                                    

Martin Baumann, Tercie, Gymnázium Tišnov 

 



 


