
SYMBOLIKA MORAVSKÝCH ZEMSKÝCH DESEK 

  Svislé stěny nově vzniklé terasy se stávají jedním z formálně nevtíravých, ale významných 
výrazových prvků náměstí. V její východní obdélníkové stěně postavené z pískovcových bloků jsou osazeny 
reliéfy znaků zemských stavů, v jižní stěně je navržen reliéf se zobrazením krále Přemysla Otakara II. na letícím 
koni. Návrhy reliéfů jsou odvozeny z grafického provedení Moravských zemských desek – „Rukopisů soudnictví 
nesporného“ (1348 – 1642) a jsou stylizovány do nadčasového charakteru.

  Symbolika moravských zemských desek v souvislosti s celkovými úpravami náměstí ještě 
ozvláštní návštěvnickou atraktivitu; vážně přispěje k posílení slavnostního prostředí  a ke zdůraznění reprezen-
tativnosti místa. Dominikánské náměstí se svou celkovou rekonstrukcí vč. těchto drobných výtvarných úprav 
stane významným  celoměstským  ústředním  slavnostním  prostorem městského i regionálního významu. 

  Severní stěna původní terasy u kostela sv. Michala je upravena do podoby, která vychází 
z původních zobrazení náměstí z 18. století s řadou vstupů do drobných krámků, které budou částečně využívat 
i existující podzemní prostory.

  Uprostřed náměstí, kde původně stávala studna vybudována na přelomu 14. a 15. století, se uva-
žuje o jejím obnovení. Nadzemní část nově zbudované studny má soudobý charakter v kombinaci kamenného 
soklu a jednoduché kovové geometricky čisté prostorové mříže. V případě, že bude dostatek věrohodných 
podkladů k novému zbudování původní studny, autoři studie preferují řemeslně kvalitní práce s původním 
tvaroslovím. Prostor tak dostane nadčasový význam, kde nerozhoduje aktuálnost momentálního pojetí designu. 

  Celý prostor náměstí je navržen jako přirozený výsledek historických i aktuálních předpokladů 
a záměrně akcentuje objektivitu při hledání architektonického výrazu. Pro příjemnost pobytu  bude vybaven 
novým drobným soudobým, ale historií definovaným mobiliářem. Prodejní stoly, kavárenské posezení, 
lavičky apod. budou rozmístěny po obou stranách náměstí. Takto nově proměněné využití plochy vrátí náměstí 
jeho původní historickou funkci – nejen slavnostní atmosféru před sněmovními záležitostmi na dnešní Nové 
radnici, ale také možnost kultivovaného příležitostného venkovní prodeje, jakým je např. v době svateb 
a o svátcích květinový trh, v době vánoc i rybí trh.


