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OD HISTORIE K SOUČASNOSTI 

 

Cílem návrh bylo vytvoření soudobého funkčního prostoru, který vychází z místních tradic a identity. Návrh 

představuje funkční zónování náměstí, které zajišťuje plynulost dopravy v klidu i pohybu a bezpečný pohyb 

chodců. 

 

V rámci stanovení základních principů návrhu, byl prostor náměstí ulicí Pražskou rozčleněn na dvě zóny. Zónu 

zklidněného prostoru vlastního náměstí severně od komunikace a zónu nákupní a funkční od komunikace jižně, 

kde se nachází městský úřad a řada obchodů. Samotná ulice byla v konceptu vymezena pro dopravu osobní 

i hromadnou. 

 

Toto rozčlenění prostoru zajišťuje změna dopravní situace, kdy je autobusová doprava vyčleněna na hlavní 

průjezdnou komunikaci a jednosměrná ulice severně od centrálního prostoru náměstí je určena pouze 

pro zklidněný provoz osobních vozidel a zásobování. Tento fakt je podpořen zvednutím této komunikace 

do roviny s plochou náměstí, rampovými nájezdy a volbou materiálu vydláždění - dlažební kostka. Zklidnění 

provozu na Pražské ulici dále podporuje návrh řešení křižovatky u Zámečku jako okružní křižovatky typu 

Raingarden. Raingarden je přírodě blízká technologie sloužící k zadržování vody. Jedná se o nálevkovitě snížený 

střed kruhového objezdu, na jehož dně je pod terénem štěrková jímka, která zadržuje vodu. Nad jímkou jsou 

vysazené květiny, které mají širokou ekologickou amplitudu, snesou suché i mokré prostředí a zároveň 

i zasolení. Dále je provoz na silnici zklidněn pomocí optického klamu úrovňového dláždění přechodů pro chodce 

u zálivů autobusových zastávek. Přechody pro chodce jsou v noci nasvíceny. 

 

Centrální prostor náměstí vychází z členění původní cestní sítě a nutnosti propojení centra obce s projektem 

Corso pod lipami a nádražím. Proto je zde ve směru tohoto propojení nově navržené autobusové zastávky, 

Corsa a Modrého domečku navržena centrální zpevněná plocha, jejímž těžištěm se stal památník obětem I. a II. 

světové války. Zpevněná plocha je navržená z velkoformátové pískovcové dlažby a je rozdělena dvěma 

jezdeckými schody do dvou výškovných úrovní. Horní plocha je koncipována pro intenzivnější využívání, jsou 

zde umístěny lavičky, pítko a autobusová zastávka. Spodní část zpevněné plochy bude klidnější s lavičkami, 

výhledem na památník a náměstí. V rohu plochy je umístěn bronzový model města, který ocení hlavně děti. 

Pro podpoření identity místa a upomenutí historie Řevnic byly do této hlavní části náměstí vloženy dva 

symboly, které pro ne zasvěceného návštěvníka mohou být přehlédnutelné a nepodstatné. Prvním 

je gravírovaný znak Rytířského řádu křižovníků, ke kterým se váže první písemná zmínka o Řevnicích a který měl 

na sídlo vliv až do dvacátého stolení. A druhým symbolem je cisterciácká lípa umístěná do východní zatravněné 

části náměstí. Cisterciácká kapucínská lípa je zvláštní varieta lípy, která je charakteristická pro cisterciácký řád, 

byla vysazována v kláštěrech tohoto řádu a odkazuje na událost, jenž se stala za husitských válek v klášteře 

Zlatá Koruna, odkud původní matečná rostlina kapucínské lípy pochází. Kapucínská lípa jako fenomén typický 

pro tento řád a je na prahu zániku. Jediný přemnožený kus této lípy, který je v současné době možný získat 

se nachází ve VÚKOZ Průhonice a po dohodě je možný k odebrání. Tato lípa má v Řevnicích upomínat 

na patronátní právo, které cisterciácký řád sídlící v klášteře na Zbraslavi nad Řevnicemi měl. 

Západní část náměstí je řešena spíše parkovou úpravou okolí stávající kašny s lavičkami. Oktogonální kašna 

od arch. Eduarda Sochora je doplněna o osvětlení a trysku, která dodává kašně vertikální element a zvuk vody 

dotvoří příjemnou kulisu. Takto decentní přístup k úpravě kašny má podpořit maloměstský až venkovský 

charakter náměstí. 

Přímé okolí centrální plochy náměstí je doplněno o chodníky a parkovací stání, která jsou navržena v hojném 

počtu k podpoře místního podnikání. V severní části náměstí je původně svažitý terén srovnán do roviny a mezi 
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parkováním a chodníkem vzniká opěrná zídka se zabudovaným osvětlením. Pro podporu místního života jsou 

navrženy dva rozšířené prostory pro vznik zahrádek a to zahrádky u Modrého domečku a zahrádky u hostince 

U Rysů. 

Třetím prostorem je nákupní a funkční zóna jižně od Pražské ulice. Tento poměrně široký prostor je volně 

řešený jako pěší zóna s obchody, kam může zajíždět zásobování a prostor lze snadno zaplnit stánky 

pro pořádání menších víkendových nebo farmářských trhů. Srovnání terénu předpolí budovy městského úřadu 

do roviny je v mírném svahu řešeno jako vyvýšený stupeň, kde západní stranu tvoří volný přechod z terénu. 

Stupeň je důstojným nástupem do budovy, který je jasně vymezen vůči svému okolí.  

 

Celý návrh náměstí počítá se sjednocením povrchů. Důraz je kladen na kvalitu provedení detailu a odolné 

tradiční materiály. Na náměstí se opakují tři druhy materiálů a to velkoformátová pískovcová dlažba, která 

koresponduje s pomníkem obětem válek, dlažební kostka formátu 10/10 a dlažební kostka formátu 16/32. 

Menší formát je použit na všechny chodníky a vetší formát na zklidněnou komunikaci. Pražská ulice je navržena 

jako asfaltová s dlážděnými přechody, tak aby nedošlo ke zhoršení hlukových poměrů na náměstí. Veškeré 

navržené stromy jsou lípy, které doplňují stávající stromořadí. 

 

Návrh představuje jednoduché řešení, které vychází z historického tvarosloví prostoru. Měřítko funkčních ploch 

reflektuje maloměstské využití a četnost pohybu s možností pořádání jednorázových akcí s větší návštěvností 

jako jsou například Vánoční trhy. 

 

Orientační rozpočet: 

Celková cena realizace ...............................................................................23 000 000Kč 

z toho: 

Zpevněné plochy..........................................................16 800 000Kč 

Sítě a osvětlení...............................................................3 300 000Kč 

Rekonstrukce drobné architektury.................................   400 000Kč 

Mobiliář a vybavení........................................................1 000 000Kč 

Zeleň...............................................................................1 500 000Kč 
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ANOTACE 

 

Cílem návrh bylo vytvoření soudobého funkčního prostoru, který vychází z místních tradic a identity. Návrh 

představuje funkční zónování náměstí, které zajišťuje plynulost dopravy v klidu i pohybu a bezpečný pohyb 

chodců. 

Prostor náměstí byl ulicí Pražskou rozčleněn na dvě zóny. Zónu zklidněného prostoru vlastního náměstí severně 

od komunikace a zónu nákupní a funkční od komunikace jižně, kde se nachází městský úřad a řada obchodů. 

Samotná ulice byla v konceptu vymezena pro dopravu osobní i hromadnou. 

Toto rozčlenění je možné díky změně dopravní situace kdy je doprava vyčleněna na hlavní komunikaci 

a jednosměrná ulice severně od centrálního prostoru náměstí je určena pouze pro zklidněný provoz osobních 

vozidel a zásobování. Návrh podporuje povrchová úprava a výškové řešení jednosměrné ulice i návrh kruhové 

křižovatky u Zámečku.  

Centrální prostor náměstí je dělený na část zpevněnou a část parkově upravenou. Zpevněná část propojuje 

centrum města s vlakovým nádražím. Do této části náměstí jsou vsazeny objekty, které mají upomenout 

na historii Řevnice jako jsou cisterciácká lípa, znak Rytířského řádu křižovníků, model města ale i stávající 

pomník obětem válek. Druhá část náměstí je upravena spíše parkově a má sloužit jako klidová zóna. Okolní 

prostor náměstí v návaznosti na budovy je doplněn o stromořadí díky kterým se okolí domů mění v příjemné 

pěší zóny s možností pořádání trhů nebo vzniku zahrádek místních podniků. 

Návrh vychází z charakteru Řevnic, které jsou malým městem, kde místy dominuje spíše venkovský duch 

příjemného sídla na Berounce. 

 

 

SEZNAM SOUČÁSTÍ NÁVRHU 

 

1. PANEL č. 1 

2. PANEL č. 2 

3. PANEL  č. 3 

4. TEXTOVÁ ČÁST (+ORIENTAČNÍ ROZPOČET, ANOTACE, SEZNAM SOUČÁSTÍ NÁVRHU) 

5. OBÁLKA AUTOR 

 


