
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

DEFINOVÁNÍ NÁMĚSTÍ ŽIVOST

POBYT

náměstí

plochy s doplňkovou funkcí

původní trasa pohybu

mrtvý kout

posun komunikace do 
historické polohy

bez aut před radnicí

nová trasa komunikace

ekosystém

vymezená pobytová 
plocha náměstí

stávající kašna

IDENTIFIKACE

Kvůli nejednoznačnému natočení 
radnice nelze jasně definovat co je 
plochou náměstí. Lze ji však vnímat 
dvojím způsobem (var. a, var. b), z 
čehož vyplývá naše řešení: rozdělení 
náměstí na 3 části - hlavní plochu 
náměstí s vhodnějším měřítkem 
a plochy s doplňkovou funkcí.

var. a

var. b

Po zrušení mrtvého koutu se 
náměstí stává živým místem  
bez zbytečných bariér. 
Opomíjené stodoly dostanou 
nový impuls pro svůj rozvoj.

Posunutím komunikace vytváříme 
více prostoru pro pobyt na 
náměstí v okolí kašny. Změnou 
dopravní obslužnosti jsme docílili 
reprezentativního předprostoru 
před radnicí a  návrh obohacuje 
nová zelená zóna,  přinášející 
stín a vláhu do města.

Centrální plocha náměstí je tvořena 
výraznou kontrastní tmavou dlažbou 
s vloženými prvky znázorňující význam 
města Tišnova a jeho okolí. Stávající 
kašna symbolizuje samotné město.

významné 
body v okolí

Navrhujeme funkční veřejný prostor, který 
se vrací na osu radnice. Vytváříme živé 

místo bez jakékoliv bariéry. Zpříjemňujeme 
pobyt bohatým stromořadím a květnatou 

zelení s přirozeným zasakováním vody. 
Upřednostňujeme chodce úpravou 
komunikací, čímž vzniká bezpečný 

předprostor před radnicí a důstojné místo 
okolo kašny. Nová dlažba na náměstí s 

kamennými symboly představuje význam 
města a jeho okolí. Přinášíme nový impuls 

pro Tišnov zakomponováním nového objektu 
formou pavilonu v nejfrekventovanější části 

veřejného prostoru pod radnicí. Stává se 
jedním ze symbolů města a vstupní bránou 

do srdce Tišnovska. 

prostupnost bez bariér

původní trasa komunikace
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41 kolmých parkovacích míst

zachováváme stávající podobu 
prostranství se sochou

vyhrazené parkování pro radnici

předprostor radnice

májojáma

posezení v zelené zóně

6 šikmých parkovacích míst

stromořadí se zeleným pásem

ŘEZY  1:400

SITUACE  1:400

podélný řez celým řešeným územím

příčný řez náměstím s pohledem na radnici příčný řez náměstím s pohledem na poštovní úřad příčný řez ulicí s alejí

ekosystém
stávající
kašna

kolmé stání 
v ulici radnice

návštěvnické 
centrum

stromořadí se 
zeleným pásem

zasakování 
v travnatých 
záhonech

návštěvnické 
centrum

zasakování 
v travnatých 
záhonech parkovánístromořadí

stávající
kašna

náměstí bez 
bariér

trysky v dlažbě

život centra expandující 
do venkovních prostor

7 podélných parkovacích míst

významné body v okolí Tišnova

radnice

multifunkční dům s 
parkováním

návštěvnické 
centrum

kostel sv. 
Václava

stojan na kola energo dlaždice podzemní koše na tříděný odpad pítko i    úřední deska

kašna

Mariánský 
sloup

veřejné osvětlení bolard lavička

Ráboňova

Dvořáčkova

Dvořáčkova

Brněnská

Bezručova

Kostelní

Radniční

Riegrova

nám. Komenského
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nová prostupná zelená 
zóna s posezením, stínem a 
vláhou 

zachování místa s prvním 
zastavením cesty hrdelního 
práva

stávající Mariánský sloup

kontaktní vodní prvky v dlažbě

vydlážděné plocha vytváří potenciál pro okolní 
obchodní parter a trhovou činnost

život centra expandující do venkovních prostor

překonání výškového rozdílu pobytovým schodištěm

více prostoru okolo 
stávající kašny

symboly v dlažbě znázorňují významné body v okolí

ulice s parkováním a 
oboustraným stromořadím

konstrastní tmavá dlažba identifikující 
centrální plochu náměstí

původní trasy
nové trasy vstupní brána do města

kontakt s náměstím

nový impuls

cesta vrácena do historické stopy

nové návštěvnické centrum - ve dne bílá fasáda, v noci svítí fialově

volná pobytová 
plocha

zrušení bariéry před domy 
vytváří nový impuls pro 
stodoly

vyhrazená parkovací místa pro radnici

zasakování v travnatých 
záhonech
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