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Sebevědomé  Řevnice 

 

Lípy, hrdé fasády a kašna i drobná zákoutí a vjezdy do dvorů. Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad má svůj 

neobyčejný charakter. Svým návrhem se mu snažíme vrátit půvab a přinést trochu noblesy, kterou si malé, ale 

sebevědomé město, zaslouží. 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad spolu se zelenou osou Havlíčkových sadů jsou dva klíčové prvky v urbánní 

struktuře města s převážně vilovou zástavbou. Prostorová forma náměstí, jeho napojení na město a vazba na 

instituce jsou výborným předpokladem pro to, aby náměstí bylo skutečně plnohodnotným a funkčním centrem 

města.  Je zřejmé, že napojení na vlakové nádraží s výstavbou nového bytového komplexu ještě posílí severní 

část náměstí. Náměstí je tedy dobře saturováno nezbytnými a volitelnými aktivitami, nyní je na místě posílit ty 

společenské. Velkou rezervu a tudíž i příležitost vidíme v rozvinutí pobytových možností jižní a především 

centrální části náměstí. Samozřejmostí je zklidnění dopravy a více bezpečného prostoru pro pěší. V návaznosti 

na náměstí si pozornost zasluhuje i  dost neurčitý prostor, mezera v urbánní struktuře, v okolí základní umělecké 

školy, ten proměňujeme v park. 

Na náměstí jsou  malebná členitá zákoutí a průjezdy do dvorů, celkově prostor považujeme ale už za ryze 

městský. Ambice posilovat městský charakter je zřetelná už na stavbách a kašně architekta Eduarda Sochora.  

Plochu náměstí spojujeme kobercem dlažby z žulových kostek velikosti 10/10. V jedné úrovni. Navracíme 

stromořadí do jižní části, kde se před obchody mohou lidé posadit. Věříme, že stromy mohu být 

charakteristickým prvkem místa, aniž by se náměstí stalo parkem. Lípy sice v současných městech trpí, doufáme 

ale, že příkladná péče v Řevnicích je ochrání. Ctíme charakter zeleného města, travnaté plochy v jeho středu 

však redukujeme ve prospěch možných aktivit. Ty zachované pak řešíme formou zatravněné dlažby s širokými 

spárami. Jsme přesvědčeni, že náměstí by si mohlo dovolit úplnou absenci travnatých ploch. Nezpevněné plochy 

ve středu náměstí mohou být řešeny mlatem, který umožní vsakování vody i různé společenské aktivity. Ostatní 

nezpevněné plochy navrhujeme jako keřové a bylinné extenzivní záhony.  

 Zklidňujeme dopravu. Ani poměrně intenzivní provoz nemusí rozdělovat náměstí na dvě části. Na celé náměstí 

navrhujeme zónu 30 km/h. Autobusy mají zastávku v obou směrech. Díky tomu můžeme zmenšit poloměry 

křižovatek. Komunikace jsou vymezeny žulovými patníky, chodci volně procházejí prostorem. Vzniká více 

místa pro stolky a předzahrádky. Přímo na náměstí zachováváme 44 parkovacích míst. Krom míst pro rezidenty 

bychom doporučili stání zpoplatnit. Automobily do prostoru náměstí vjíždějí po dlážděných kolejích, po kterých 

je jízda méně hlučná. Napojení Mníšecké ulice řešíme kruhovou křižovatkou. 

 Náměstí vybavujeme soudobým, ale výrazově decentním mobiliářem. Žulu doplňuje kov a dřevo. Střed náměstí 

s kašnou nabízí sezení ve stínu stromů i volný prostor pro různé příležitosti, například trhy. Trhy se však mohou 

konat i v jižní části náměstí pod stromořadím. Dlažbou a osvětlením zdůrazňujeme památníky a kašnu.  

Kašna by pak do svého středu zasloužila originální plastiku.  
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Orientační rozpočet se vztahuje pouze k vyznačené oblasti náměstí. Bez kruhového objezdu a řešení 

prostoru kolem základní umělecké školy. 
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ANOTACE 

Návrh formuje a posiluje reprezentativní úlohu náměstí, zlepšuje jeho pobytové možnosti a zklidňuje 

dopravu. Plocha náměstí je spojena kobercem dlažby ze žulových kostek v jedné úrovni, zúžené 

komunikace jsou vymezeny žulovými patníky. Silnice II. třídy probíhá po dlážděných kolejích. V 

návrhu jsou umístěny autobusové zastávky v obou směrech na hlavním průtahu. V jižní části je 

obnoveno druhé stromořadí. Ve střední části jsou nezpevněné plochy řešeny jako mlatové a 

dlážděné s širokou zatravněnou spárou - ve prospěch společenských aktivit. Památníky a kašna jsou 

zvýrazněny dlažbou a osvětlením. Návrh zpracovává formou parku i okolí základní umělecké školy. 

Křižovatka Mníšecké a Komenského je řešena jako kruhový objezd 
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