
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD, ŘEVNICE 
 

2. TEXTOVÁ ČÁST 

 

2.1. POPIS NÁVRHU 

 

ÚVOD 

 

Naše území se nachází v organickém středu města. Jedná se o náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad a jeho okolí. Náměstí je spojené se všemi druhy dopravy. Železniční nádraží se nachází 

severně v uctivé vzdálenosti tak, aby nenarušilo klid náměstí a jeho historicky danou pozici, ale 

zároveň bylo ve vzdálenosti docházkové od náměstí. Do budoucna se počítá s propojením nádraží 

pěsí komunikací skrz moderní bytový komplex. Na náměstí se nachází také autobusová zastávka. Je 

to místo setkávání pro místní i hlavním bodem pro návštěvníky města. Zároveň je náměstí rozdělené 

na dvě části, protože jím prochází silnice II. třídy.  

 

KONCEPT 

 

V návrhu vyzdvihujeme hlavní prvky náměstí povrchovými úpravami - kašnu, památník 

obětem války a vstup ke kostelu sv. Mořice. Vidíme budoucnost náměstí Řevnic. Město, které svým 

vesnickým charakterem zachovává českou tradici navzdory blízkosti k multikulturnímu hlavnímu 

městu České republiky. Vidíme nadčasové a reprezentativní řešení pro náměstí, které i tak navazuje 

na místní tradice. Vidíme trhy, probíhající v západní části náměstí okolo tradiční kašny. Zachováváme 

většinu stromů zachovávaných dle dendrologického průzkumu. Stromové aleje si uchovávají svou 

tradiční historickou podobu. Tím podporujeme kulturní pamět místa.  

 

DOPRAVA  

 

V našem návrhu počítáme se zklidněním dopravy od silnice II. třídy severně. Celá severní část 

bude označena jako Pěší zóna a s hlavní předností chodcům a parkováním, jak pro místní, tak i 

krátkodobým pro návštěvníky. Zachováváme obslužnost obchodů, restaurací atp. Používáme optické 

členění prostoru, tím se veřejný prostor stává více bezpečným a díky zklidnění dopravy i lépe 

prostupným pro pěší. Úprava náměstí nepřinese větší hluk, hlavní asfaltová silnice zůstává 

zachována v původním stavu. Na základě navržených pěších zón, což přináší snížení rychlosti, dojde k 

omezení hlučnosti na žulové dlažbě. 

Autobusy, dříve využívající náměstí jako obratiště, nyní mají na náměstí zastávku jako záliv. 

Autobusový záliv je přizpůsoben pro plynulost zbývající dopravy. Obrátit se pak mohou na křižovatce 

ulic Komenského a Mníšecká, která je vyřešena jako kruhový objezd. Autobusy se tak nedostanou do 

zklidněné části náměstí. 



PĚŠÍ PRŮCHODNOST 

 

Určujeme hlavní osy náměstí a jejich propojení, přirozeně plynoucí z dosavadního využívání 

náměstí mezi hlavními objekty. Pro pěsí průchodnost územím navrhujeme na náměstí dva přechody 

pro chodce, které propojují severní a jižní část. Zároveň přechody, autobusový záliv a celkové řešení 

donutí řidiče k větší pozornosti na hlavní silnici.   

 

FUNKCE  

 

Náměstí navrhujeme jako multifunkční veřejný prostor. Parkovací stání se dá příležitostně 

použít jako součást trhů. Jedná se o bezbariérový prostor, kdy jediným bariérovým prvkem jsou 

terasovité schody, které mají sloužit jako psychologické rozdělení severní části náměstí od dopravy. 

Náměstí bude stále fungovat pro košíkářské a vánoční trhy, vzpomínkové akce a happeningy. Díky 

nevhodnosti předchozích zelených ploch jsme povrchovými úpravami oddělili zklidněné zelené 

plochy od multifunkčních zpevněných prostor. Kolem fontány jsme zvolili zpevněný mlat jako 

připomínku dob minulých. Zároveň se jedná o materiál, který odolá větší zátěži např. při trzích.  

 

Náš návrh nabízí malé, ale podstatné změny v uspořádání náměstí. Vybízí místní i 

návštěvníky k přirozenému užívání. Náměstí bude místem setkávání, místem bezpečným pro děti, 

místem ideálním na trhy a různorodé společenské akce. S vyřešením dopravní situace se náměstí 

stane opět místem pro lidi.  

 

2.2. ORIENTAČNÍ ROZPOČET 

 

Množství 
 

Jednotková 
cena 

 

Cena 
celkem 

 Žulová dlažba  - pochozí, 10x10cm 5000 m2 800 Kč 4,000,000 Kč 

Žulová dlažba  - pojízdná, 10x10cm 3000 m2 1,000 Kč 3,000,000 Kč 

Mechanicky zpevněné kamenivo 320 m2 400 Kč 128,000 Kč 

Betonová dlažba 100 m2 1,400 Kč 140,000 Kč 

Silnice 1300 m2 2,500 Kč 3,250,000 Kč 

Trávník 980 m2 80 Kč 78,400 Kč 

Stromy 19 ks 1,000 Kč 19,000 Kč 

Lavičky 12 ks 10,000 Kč 120,000 Kč 

Osvětlení 19 ks 15,000 Kč 285,000 Kč 

Odpadkové koše 6 ks 5,000 Kč 30,000 Kč 

Stojany na kola 32 ks 5,000 
  

Kč 

     

11,050,400 Kč 

       Neočekávané náklady 15% 
   

1,657,560 Kč 

       ORIENTAČNÍ CENA CELKEM         12,707,960 Kč 



2.3. ANOTACE 

 

Vidíme budoucnost náměstí Řevnic. Město, které svým vesnickým charakterem zachovává 

českou tradici navzdory blízkosti k multikulturnímu hlavnímu městu České republiky. Vidíme 

nadčasové a reprezentativní řešení pro náměstí, které i tak navazuje na místní tradice. Vidíme trhy, 

probíhající v západní části náměstí okolo kašny. Stromové aleje si uchovávají svou tradiční 

historickou podobu. Tím podporujeme kulturní pamět místa. V návrhu vyzdvihujeme hlavní prvky 

náměstí povrchovými úpravami- kašnu, památník obětem války a vstup ke kostelu sv. Mořice. 
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