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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VŘEVNICÍCH 

Průvodní a technická zpráva  

Celkové urbanistické architektonické řešení 

Řevnice se nachází jižně od Prahy na řece Berounce,jsou zahradním městem převážně s vilovou zástavbou. Náměstí  

krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích svou polohou, dispozicí, charakterem zástavby i pamětí místa tvoří organický střed 

Řevnic. V pěší dostupnosti náměstí se nachází vlakové nádraží, ležící na trase Praha-Beroun, které je ve velké míře 

využíváno obyvateli k přepravě do zaměstnání a škol. Pro spojení do okolních obcí je možné použít pravidelnou 

autobusovou dopravu, se zastávkami u nádraží, na náměstí.Prostor před obchodním centrem Coop byl posilněn 

umístěním autobusové zastávky, aby došlo k jeho oživení a zároveň navazuje na ulici  s hlavním vstupem základní 

školy. Zastávka na náměstí byla změněna na dvě samostatné na jeho koncích. Stání je navrženo v jízdním pruhu, tak 

aby došlo ke zpomalení dopravy. 

Cílem návrhu bylo vyčištění veřejného prostranství, zklidnění automobilové dopravy vytvoření prostoru především 

pro pěší. Tím jsme docílili materiálovým odlišení povrchů a sjednocením jejich výškových úrovní. Části náměstí 

oddělené silniční komunikací jsou propojeny vydlážděnými pruhy, které také podporují zpomalení dopravy. 

V jižní části náměstí podél obchodů byla vytvořena pěší promenáda, která je oddělena od komunikace stávajícím 

stromořadím a travnatým pruhem, který pozvolna přechází přes zklidněnou část do dlážděné plochy s 

předzahrádkami. Zklidněná část je doplněna mobiliářem. Před farou byl vytvořen reprezentativní předprostor, který 

svým charakterem na pěší promenádu.V severní části jsou před obchody zachovány parkovací stání, před kavárnami 

jsou vytvořeny prostory pro předzahrádky, jejichž povrch je stejný jako v jižní zklidněné části. V centrálním prostoru je 

zachována travnatá plocha s mlatovými cestami, které vycházejí z hlavních pěších tahů náměstí a zároveň mohou 

sloužit k pořádáním místních trhů. Trávníkovou plochu je možné využít pro různé společenské akce. Dominantou 

prostoru je kašna, která bude dle jejího stavu zrekonstruována, případně nahrazena replikou. Kolem památníku byla 

upravena cesta, která navazuje na hlavní pěší tah od nádraží.Parkování bylo zredukováno (především v pěší zóně), v 

nejdůležitějších místech bylo zachováno. Parkovací stání jsou jasně vymezena a uspořádaná pomocí zahrazovacích 

sloupků a kamenných parkovacích zarážek. 

Povrchové úpravy Opletalovy ulici navazují na řešené náměstí a již zrekonstruované Palackého náměstí. 

Před vstupem do zahrady kostela byl vytvořen důstojnější prostor, jehož dominantu tvoří lípa. Pro lepší pěší 

prostupnost území navrhujeme otevření zahrady kolem kostela a pod ním, kterou by bylo možné přeměnit v park. 

V západní části řešeného území  byla upravena stávající nepřehledná a komplikovaná křižovatka. Zjednodušením 

jejího uspořádání jsme docílili rozšíření chodníků a zvýšili jejich bezpečnost. V místě rozmístění je vytvořena travnatá 

plocha, vedle níž je umístěn kříž, přesunutý z dnes nepřístupného ostrůvku uprostřed křižovatky. 

Povrchové materiály 
V návrhu jsou použity dva formáty dlažby. Ve zklidněných částech náměstí a v ostatních pěších cestách je použita 
dlažba z žulových kostek, prostory pro automobily jsou odlišeny jiným skládáním a velikostí kostek, v exponovaných 
místech kamenným obrubníkem. 
 
V centrální části náměstí je zachována travnatá plocha, kterou vedou mlatové cesty vycházejíci z hlavních pěších 
tahů. V prostoru kolem pomníku je navržená žulová dlažba hnědého odstínu. Aby nedošlo k optickému rozdělení 
centrální části je dlažba kolem památníku navržena v hnědém odstínu. 
 
Mobiliář 
V klidových částech náměstí jsou navrženy lavičky. V místech potřeby jsou v řešeném území navrženy také odpadkové 
koše, stojany na kola, pítko, informační panel, zahrazovací sloupky. A stromy v dlažbě budou chráněny stromovými 
mřížemi. 
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Osvětlení 
V pěších cestách je navrženo veřejné osvětlení o výšce 3,5 m. Osvětlení je jednoduchého designu, který splývá s 
prostorem. 
 
Silniční komunikace bude osvětlena výkonějším osvětlením o výšce 6m.  
 
Přechody pro chodce budou zvýrazněny osvětlením zabudovaným do zahrazovacích sloupků. 
 
Dominanty prostoru(fara, památník, kašna) budou nasvětleny světly zabudovanými v zemi. 
 
Sadové úpravy 
Pro náměstí v Řevnicích je typické lípové stromořadí ze kterého vychází náš návrh. Z tohoto důvodu navrhujeme 
odstranění ostatních druhů dřevin,  které kompozičně nevyhovují. Stromořadí kolem centrálního prostoru 
doplňujeme chybějící stromy - například v místě stávající autobusové zastávky.  
 
V před prostoru vstupu do zahrady kostela je navržena lípa, která  tvoří jeho dominantu.V noci je nasvícena. 
 
V ulici Opletalova je navržena výsadba pěti stromů, které navazují stromořadí na Palackého náměstí a zároveň 
zkvalitňují prostor. 
 
Bilance 
celková plocha řešeného území 
plocha zeleně   2220m2 
plocha pro pěší   4945m2 
parkování   44 míst 
 
Orientační rozpočet 
plochy    m2   cena za jednot.  cena bez DPH 
trávník    2220   170 Kč   377 400 Kč 
žulová dlažba - malý formát 4377   1500 Kč   6 565 500 Kč 
žulová dlažba - velký formát 2462   1500 Kč   3 693 000 Kč 
žulová dlažba - štětová   189   1500 Kč   283 500 Kč 
žulová dlažba malý formát hnědá 120   1500 Kč   180 000 Kč 
mlat    448   645 Kč   288 960 Kč 
asfalt    2124       1400 Kč   2 973 600 Kč 
 
prvky    ks  
stromy    12   10 000 Kč  12 0000 KČ 
lavičky    15   7 000 Kč   105 000 Kč 
lampy nízké   26   20 000 Kč  520 000 Kč 
lampy uliční   11   30 000 Kč  330 000 Kč 
koše    15   10 000 Kč  150 000 Kč 
stojany na kola   14   2 000 Kč   28 000 Kč 
pítko    1   20 000 Kč  20 000 Kč 
informační tabule   1   15 000 Kč  15 000 Kč 
zahrazovací sloupky  11   3 000 Kč   33 000 Kč 
zahrazovací sloupky s osvětlením 4   5 000 Kč   20 000 Kč 
osvětlení ve dlažbě  12   3 000 Kč   36 000 Kč 
mříže na stromy   8   3 000 Kč   24 000 Kč 
označník mhd   4   5 000 Kč   20 000 Kč 
Celkem odhadované náklady v CZK bez DPH      15 674 460 Kč 
Celkem odhadované náklady v CZK včetně aktuálního DPH (21%)   18 966 096 Kč 
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Anotace 
Řevnice se nachází jižně od Prahy na řece Berounce,  jsou zahradním městem převážně s vilovou zástavbou. 

Zadání se zabývá revitalizací náměstí a jeho dopravním řešením. Cílem návrhu bylo vyčištění veřejného 

prostranství, zklidnění automobilové dopravy vytvoření prostoru především pro pěší. Tím jsme docílili 

materiálovým odlišení povrchů a sjednocením jejich výškových úrovní.  

 
 
Seznam příloh anonymního soutěžního návrhu 
 
1.Grafická část soutěžního návrhu:  
 
1A 
Komplexní urbanistický návrh v měřítku 1 : 400, zobrazující navrhované funkční a prostorové členění, materiály a barvy 
povrchů, mobiliář a veřejné osvětlení, zeleň 
 
2.Grafická část soutěžního návrhu:  
 
2A 
Vizualizace - Pohled ze JZ rohu náměstí (ústí ulice Mníšecká do náměstí) 
Vizualizace - Pohled ze SZ rohu náměstí  
Vizualizace - Pohled z ulice Legií 
Nadhledová perspektiva z věže kostela 
 
2B 
Dopravní schéma 1 : 2000 
 
2C 
Funkční schéma 1:1000 
 
2D 
Charakteristické detaily navrhovaného řešení - použité povrchy a mobiliář 
 
 
3. Textová část soutěžního návrhu  
 
3A  
Zásady řešení území v širších souvislostech 
 
3B  
stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, funkční skladby, základní bilance návrhu, 
 
3C 
Orientační rozpočet realizace 
 
3D  
Krátká anotace pro účely katalogu soutěže 
 
4. Digitální část 1 × CD / DVD, obsahující: 
 
4A  
grafickou část ve formátu .pdf a .jpg pro publikování soutěžního návrhu 
 
4B 
 textovou část ve formátu .doc (bez použití capslock)  
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 5. Uzavřená anonymní obálka  
Obálka obsahuje následující dokumenty: 
 
5A  
Údaje účastníka/účastníků soutěže: 
 informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu / obchodní firma / sídlo / adresa / IČ (je-li přiděleno)číslo 
bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy. 
 
 5B  
Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2.  
 
5C  
Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže  
 
5D 
Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky  
 
5E  
Podepsané prohlášení v příloze č.1 těchto soutěžních podmínek (v případě, že je účastníkem právnická osoba nebo není 
účastník shodný s autorem). 
 
 5F  
Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn dostatek oprávnění k tomu, aby mohl 
následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo  
 
5G 
cenovou nabídku dalších projektových fází, které povedou k získání veřejnoprávních povolení a následné realizace díla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


