
Dominikánské náměstí je jedním ze tří historicky 
nejvýznamnějších náměstí města Brna.
Současný název – Dominikánské náměstí, v minu-
losti označované jako Rybný trh, se poprvé objevil  
v druhé polovině 19. století. 

Náměstí bývalo po léta „rybným“ trhem. V krám-
cích pod terasou kostela sv. Michala se prodávalo 
maso a slanečci a ostatní masné produkty. Teprve 
ve 20. století vymizeli trhovci z náměstí, které pak 
po dlouhou dobu sloužilo už jen jako centrální par-
koviště v historické zóně města.  Tato podoba však 
zcela nevyhovovala představě důstojného prostoru 
před budovou Nové radnice – sídlem samosprávy 
města Brna.

První návrhy na rekonstrukci náměstí vznikly již  
v roce 2005. Celkové opravy se ale náměstí dočkalo 
až v roce 2018 podle studie Atelieru Tecl, zpracova-
né na základě zadání Kanceláře architekta města 
Brna. V centru města, jinak velmi rušném prosto-
ru, byla vytvořena klidová zóna vhodná pro odpoči-
nek. Finální podobu rekonstrukce ovlivnily i unikátní  
archeologické nálezy, kvůli kterým nebyly stromy 
vysázeny tak, jak bylo původně plánováno. 

Po dlouhých jednáních se podařilo najít kompro-
mis – mimo jiné i umístění čtyř platanů v centrální 
části náměstí, kde v minulosti stávala kašna sloužící  
i jako zdroj pitné vody, která byla objevena teprve při 
archeologických výzkumech brněnského podzemí.  
Od té doby město zvažuje, v jaké podobě vodní pr-
vek do středu náměstí vrátit.

První výtvarnou soutěž na podobu centrálního vod-
ního prvku vyhlásilo město Brno v roce 2008.  Dal-
ší pak v roce 2020 s tím, že bylo počítáno dokonce 
se dvěma vodními prvky – jeden v centru náměstí  
a druhý před kostelem sv. Michala. V obou případech 
však Rada města Brna neschválila žádné z přihláše-
ných soutěžních děl k realizaci.

NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍCH ZKUŠENOSTÍ 
VYHLÁSILA RADA MĚSTA BRNA ZAČÁTKEM 
TOHOTO  ROKU  NOVOU ARCHITEKTONICKO-
VÝTVARNOU otevřenou jednofázovou  projektovou 
SOUTĚŽ o návrh, a to pouze na ztvárnění  jednoho 
prvku v centru Dominikánského náměstí. 
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