
 

CPP 2015 – Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

Řevnice 

 



A/ ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH 

 

    Náměstí v Řevnicích vnímáme jako prostor, který se historicky vyvíjel a dále se bude vyvíjet.  

V návrhu vycházíme ze stávající, z minulosti zděděné podoby, kterou se snažíme konfrontovat se 

současnými požadavky na využití náměstí. Jsme si vědomi, že námi navrhovaná podoba je podobou 

přechodnou, není a nemůže být podobou definitivní. 

    V širších souvislostech jsou pro nás základními kameny návaznosti na prostor starého hřbitova u 

kostela sv. Mořice, prostor kolem zámečku s možnou parkovou úpravu a souběh komunikací a cest. 

Kostel sv. Mořice je dominantou širokého okolí, uplatňuje se v dálkových pohledech, ale i v pohledech 

z náměstí, především podél hlavní komunikace (Pražské). Tuto pohledovou osu respektujeme i při 

návrhu obnovy zeleně. 

    Vycházíme z předpokladu, že náměstí Jiřího z Poděbrad má být sjednocený prostor, bez výrazných 

bariér a omezení. I z tohoto důvodu uplatňujeme minimalistické řešení umožňující širokou škálu jeho 

využití.  

 

 

B/ ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 

    Prostor náměstí pracovně a zjednodušeně dělíme na centrální část náměstí, „obchodní“ část podél 

hlavní silnice, obytnou část na severní hraně náměstí a prostranství před areálem kostela sv. Mořice. 

V návrhu se snažíme docílit osobitosti dílčích prostorů, jejich individuálního charakteru a rozdílných 

světelných podmínek, díky uplatnění různých typů vegetačních prvků a dlažeb. Prostranství před 

areálem kostela sv. Mořice ponecháváme jako volný vydlážděný prostor, jasně definovaný okolními 

stavbami. Přechod pro chodce přesouváme do přirozenější polohy v trase na náměstí. Centrální 

prostor náměstí ponecháváme jako volný prostor lemovaný alejemi okolních ulic umožňující široké 

spektrum využití. Pracujeme s „nástupy“ na nárožích, které necháváme volné a přehledné. Práce s 

kontrastem volných a plných prostorů je jedním z principů návrhu. Umísťujeme zde rastr osmi stromů 

a lavičky umožňující pobyt na náměstí, stávající dvojici vzrostlých lip ponecháváme, s jejich obnovou 

však nepočítáme. Kašnu zbavujeme středového sloupku. V místě zaniklého křížku (dle císařského 

otisku stabilního katastru) umísťujeme do dlažby vápencovou desku. Podél hlavní silnice (Pražské) 

navrhujeme u stávajících stromů obnovit opakovaný řez „na hlavu“. Díky tomu si ulice zachovává 

lehkost, přehled, pohled na věž kostela. Zároveň je tak možné použití taxonu lípy srdčité v poměrně 

hustém sponu, bez rizika vytahování korun do výšky. Stávající lípy je možné zachovat, při následné 

možné obnově posouváme stromořadí blíže k budovám, čímž vznikne prostor pro rozšíření 

komunikace pro autobusovou zastávku. Tento krok chápeme jako krok strategický, který je nutné 

zohlednit při obnově stávajícího stromořadí.  

 V ulici Opletalově, na severní hraně náměstí, navrhujeme alejové stromy vytvářející zelenou střechu a 

stín pro pobyt. 

    Povrchy centrální části náměstí jsou řešeny kamennou dlažbou. Pojezdové plochy jsou dlážděny 

kostkou 20 x 30 cm kolmo na směr jízdy. Obvod náměstí podél ulic, je řešen řádkovou dlažbou se 



štětovou vložkou. Přechody ploch jsou zpravidla pozvolné, výjimkou jsou místa styku s hlavní silnicí, 

kde je zvýšená obruba. Počítáme s jemnou modelací povrchu a spádováním ploch k dřevinám, kolem 

kterých je dlažba se širší spárou umožňující zásak vody. Těleso hlavní silnice ponecháváme beze 

změn. 

 

 

Doprava 

    V návrhu přesouváme autobusovou do jádra náměstí na silnici Pražskou. Tento strategický krok je 

nutné provést zároveň s obnovou stromořadí lip podél silnice. Ty budou od silnice odsazeny. Kdy 

bude možné a vhodné stromořadí obnovit a uvolnit tak prostor pro autobusovou zastávku závisí na 

celé řadě faktorů, včetně zdravotního stavu stromořadí v budoucnosti. Uvolněný pás bude možné 

využít i pro krátkodobé zastavení ve smyslu „kiss and ride“. 

 

Hlavový řez lípy srdčité 

    Stávající dřeviny podél komunikací jsou zapěstovány na tzv. hlavy pomocí hlavového řezu. 

Tento řez není v současné době uplatňován, na hlavách se vyskytují mohutné výmladky. Hrozí 

rozlomení vlivem nadměrné váhy. Jsme toho názoru, že stávající stromy zapěstované na hlavu je 

možné obnovit, i když s rizikem velkých řezných ran a napadení infekcí. Tyto stromy volíme stejných 

taxonomických i prostorových parametrů, tedy lípy srdčité řezané na hlavu, s výškou hlavy v 3-4 

metrech. Podmínkou je řez prováděný v pravidelných intervalech, max. 1x za 3 roky. 

 

 

 

 

 

C/ ORIENTAČNÍ ROZPOČET REALIZACE 

 

Propočet nákladů: 

 

realizace zpevněných ploch   9 812 400,00 

Kč 

výsadby stromů    1 078 000,00 

Kč 

mobiliář (lampy, lavičky, autobusová zastávka,  

zahrazovací sloupky, úprava kašny)  1 067 000,00 

Kč   

celkem   12 012 400,00 

Kč 

 



D/ ANOTACE 

V předkládaném návrhu se věnujeme uspořádání prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. 

Návrh reaguje na stav náměstí, pokouší se ho uvést do souladu se současnými potřebami k 

adekvátnímu využívání občany i návštěvníky. Vychází ze širších souvislostí, vazby na okolní klíčové 

plochy areálu kostela sv. Mořice, parku u zámečku, navazující komunikace a nádraží. Základním 

principem návrhu je sjednocení prostoru jako celku a zároveň respektování individuálních 

charakteristik jednotlivých míst. Nástrojem k dosažení uvedeného je především práce s vegetací v 

kategorii soliterních stromů, alejových stromů, stromů řezaných „na hlavu“ a práce s povrchy a 

dlažbou. Specifickým úkolem je řešení autobusové dopravy odsunem zastávky, který musí být řešen 

v souladu s ostatními, časově a prostorově se podmiňujícími úkony. Návrh si klade za cíl nastínit jak 

aktuální možné zásahy, tak dlouhodobý plán, strategii, umožňující adekvátní aktuální využívání 

prostoru v celém spektru aktivit.  
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