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ZASTÍNĚNÁ STRANA SLUNNÁ STRANA

Daphne mezereum Prunus tenella Rosa sp. (nízké kultivary)

Clematis sp. DaRosa sp. (pnoucí, primárně cv. 'New Dawn')

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' Pyracantha coccinea

Tilia cordata

Helleborus orientale, niger Eranthis hyemalis Anemone sylvestris

Anthericum liliago Convallaria majalis Dictamnus albus

Aconitum napellus Alchemilla mollis Campanula persicifolia

Aster novi-belgii, novae-angliae, dumosus

Aurinia saxatilis Hypericum perforatum Paeonia officinalis, lactiflora

Leucanthemum x maximum Dianthus carthusianorum,
deltoides, gratiopolitanus

Achillea millefolium

Aster amellus, alpinus Rudbeckia filgida, laciniata Sedum spectabile, telephium
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TRVALKY

ŽIVÝ PLOT

POPÍNAVKY

NÍZKÉ KEŘE

STROMY

NOČNÍ POHLED NA CENTRÁLNÍ PLOCHU NÁMĚSTÍ OD ZÁPADU

PROSTUPNOST
Náměstí chápeme jak prostor, který musí
umožňovat různorodou škálu využití a nesmí
obsahovat bariéry pro aktivity a pohyb.
Naprostou většinu prostoru náměstí navrhujeme
jako ryze pěší nebo se sdíleným provozem
a všechny plochy mimo silniční průtah
sjednocujeme do jedné výškové úrovně

PŘEDZAHRÁDKY
Předzahrádky podél západní, severní
a východní strany náměstí považujeme za
jednoznačně pozitivní fenomén příznivě
spoluutvářející atmosféru celého prostoru
a souznící  s charakterem Řevnic coby zahradního
města. Proto je doplňujeme i podél jižní fronty
náměstí; ať již ve formě doslovné v části před
farou, nebo je interpretujeme jako předprostory
v řadě mezi ulicí Legií a městským úřadem.
V obou případech vzniká příjemný meziprostor,
široký práh mezi domem a prostranstvím,
mezi soukromým a veřejným

OKRAJ
Obvod náměstí je rušným dějištěm hlavních
městských aktivit všedního dne. Proto je, coby
pomyslná bordura, sjednocen trvalou a odolnou
kamennou dlažbou

PLOCHA
Centrální plocha náměstí je místem pro zastavení,
relaxaci, pozorování. Ale také hlavním dějištěm
nevšedních aktivit, jako jsou různá shromáždění,
oslavy, kulturní akce, trhy a další

KOMPOZICE, DOMINANTY
Prostor náměstí je ovládán trojicí prvků
uspořádaných podél východo–západní
osy: stávající kašnou a památníkem a novým
kandelábrem. Pomyslná osa míří na věž
nedalekého kostela sv. Mořice, který se tak rovněž
vizuálně stává součástí samotného náměstí

ZELEŇ
Navrhujeme obnovit a doplnit původní
stromořadí, které bude tvořeno jediným druhem
stromu – lípou srdčitou. Vzrostlá zeleň přispívá
k příjemné atmosféře prostoru, ve kterém netvoří
pohledové a komunikační bariéry, zdůrazňuje a stínem
zpříjemňuje hlavní komunikační trasy a v neposlední
řadě díky své proměnlivosti v průběhu roku do
prostoru vnáší fenomén času

CELKOVÝ NADHLEDOVÝ PERSPEKTIVNÍ POHLED NA NÁMĚSTÍ OD JIHOZÁPADU
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