
TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU

Současný stav nejdůležitějšího řevnického veřejného prostranství je nedobrý. Roztříštěný 
a neuspořádaný prostor plný nejrůznějších bariér prakticky znemožňuje jeho fungování 
coby plnohodnotného náměstí. Jak ale dokládají staré zažloutlé fotografie, náměstí kdysi 
skutečně bývalo tím, čím by mělo být i dnes – jasně vymezeným, přehledným 
a reprezentativním místem, ztělesněním a zpřítomněním skutečného centra města. 

Naším návrhem odpovídáme na otázku, jak odhalit, využít a posílit to dobré, co zde bylo 
a je, a naopak odstranit vše nevhodné a zbytečné. Prostoru navracíme jeho otevřenost, 
přehlednost a jednotu, jasně vymezenou ustálenou strukturou zástavby po jeho okrajích. 
Obnovujeme a doplňujeme stromořadí líp, které zde jasně spoluurčují hlavní komunikační 
a pohledové směry, přispívají k pobytovým kvalitám prostoru a posilují vnímání času. 
Využíváme a dále rozvíjíme předzahrádky coby místa, kde se proplétá soukromé 
s veřejným a vzniká zázemí pro zastavení, střetávání, pozorování či setkávání. Střed 
náměstí v co největší míře uvolňujeme a ponecháváme ho jako volné prostranství vhodné 
pro konání svátečních společenských, kulturních a dalších aktivit. Využíváme dva již 
existující prvky – kašnu a památník – které uvolňujeme a stavíme do nových 
kompozičních vztahů. Centrální osu náměstí dále doplňujeme o nový kandelábr, který 
kromě své tradiční praktické funkce tvoří nový výrazový prvek s jasnou poetikou. 
Doporučujeme provést prořezání líp před kostelem, kterým by měla centrální osa náměstí 
vyvrcholit. 

Náměstí sjednocujeme nejen prostorově, ale i materiálově. Inspirováni jeho historickou 
podobou, navracíme do jeho středu materiál podobný původnímu mlatu (jsa si vědomi 
úskalí, které s sebou přináší tento materiál, doporučujeme jej nahradit odolnějším 
mechanicky zpevněným kamenivem *). Obvod náměstí spolu s průtahem silnice II. třídy 
a částmi bezprostředně navazujících ulic navrhujeme provést v kamenné dlažbě 
s odlišením pochozích a pojízdných ploch pouze formátem či měřítkem dlažebních kostek. 

Celkově preferujeme chůzi nad ostatními formami dopravy a víceúčelovost nad jasným 
funkčním vymezením – náměstí by nemělo být hromadným parkovištěm, dopravním 
terminálem, křižovatkou; ba dokonce ani parkem. I proto z jeho prostoru odstraňujeme 
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autobusovou zastávku a část míst pro dlouhodobé parkování (pro tyto dopravní funkce 
se najdou vhodnější a snadno dostupná místa v bezprostředním okolí). Silniční průtah 
i dopravu z okolních ulic zklidňujeme; zároveň však vycházíme vstříc nárokům na 
zásobování a v omezené míře i poptávce po krátkodobém parkování. Zeleň ponecháváme 
nad hlavami chodců a v předzahrádkách; zde doporučujeme takovou skladbu keřů či 
trvalek, aby předzahrádky procházely pozvolnou proměnou v průběhu celého roku. 

Náš návrh je obnovou v pravém slova smyslu – vycházíme z historické paměti, posilujeme  
současné hodnotné prvky a citlivě doplňujeme nové. Tvoříme náměstí. Místo pro 
každodenní i sváteční život. 

Bilance návrhu a orientační rozpočet realizace

Jsme si vědomi toho, že stanovit v rámci soutěžního návrhu konkrétní bilance 
a odhadnout předpokládané realizační náklady je velmi předčasné. Nicméně 
nejvýznamnější položka návrhu – nové povrchy – sestává z přibližně 0,12 ha kamenné 
vozovkové dlažby pro silniční průtah; 0,36 ha chodníků dlážděných žulovou kostkou 
středního formátu 8/10 či 10/12; 0,09 ha ploch se smíšeným provozem s krytem z žulové 
kostky většího formátu 15/17 (dalších 0,13 ha této dlažby bude v Opletalově ulici); 0,03 ha 
dlažby kamennými pásky před městským úřadem;  0,28 ha plochy z mechanicky 
zpevněného kameniva. Hrubý odhad nákladů na realizaci těchto ploch činí 15–17 mil. Kč. 
Z toho usuzujeme, že odhad nákladů na celkovou obnovu náměstí ve výši                         
15–20 000 000 Kč je velmi podhodnocený (reálný možná za předpokladu ponechání 
velkých zatravněných ploch, které však v prostoru náměstí považujeme za velmi 
nevhodné); náš předpoklad nákladů je v rozmezí 20–25 000 000 Kč. 

———————————————-
* I u povrchu z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) jsme si vědomi jistých omezení. Jeho výhoda v nízké ceně 
a mlatu podobném, a tedy historickým prostranstvím blízkém, vzhledu je vyvážena horší údržbou v zimním období 
a prašností ve velmi suchém počasí, či naopak roznášením drobných částeček ulpívajících na podrážkách bot do 
nejbližšího okolí v období dešťů. Podotýkáme ale, že ve stále se krátícím období se souvislou sněhovou pokrývkou bude 
nutno odklízet sníh především pouze z relativně krátké pěší trasy mezi Corsem pod lipami a centrálním přechodem přes 
silniční průtah. Zároveň jsou dlážděné plochy po obvodu MZK relativně široké a díky tomu budou další výše zmíněné 
nevýhody výrazně eliminovány. Každopádně upozorňujeme na nutnost pečlivého provedení MZK a jeho podkladních 
vrstev, především v místech budoucích parkovacích stání.  



ANOTACE

Návrh je skutečnou obnovou náměstí. Je založen na historické paměti místa. Prostorově 

a materiálově znovu sjednocené, jasně definované a přehledné veřejné prostranství je 

prosté jeho současných bariér a je doplněno o několik nových pečlivě rozvržených prvků. 

Zachována je hodnotná zeleň v podobě stromořadí líp. Vznikne náměstí coby 

reprezentativní prostor předurčený pro každodenní i sváteční život města.
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