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Obnova Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 
 

A) ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH 
Město Řevnice vždy bylo a bude městečkem odpočinku, rekreace, domovem šikovných i zajímavých lidí, 

krátkodobým turistickým cílem. Je to město s historií i budoucností, se svým charakterem. Je to město s vysokým 
podílem zeleně, město na Berounce. To jsou hlavní body hodnocení, která dávají směr našemu návrhu obnovy 
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

Řešené náměstí v současné době velmi trpí automobilovou dopravou, kterou zatím nelze eliminovat, je 
nutné jí však různými prostředky zklidnit v maximální možné míře. Problematická a přetížená je i křižovatka ulic 
Komenského a Mníšecká, kterou vykláníme západním směrem a řešíme principiálně kruhovým objezdem, který 
by zajistil potřebnou plynulost provozu, přehlednost, vyšší bezpečnost a také lepší podmínky pro využití okolních 
dosud nezastavěných pozemků. V rámci přeřešení křižovatky je navržena i úprava předprostoru ,,Zámečku“. 
Umístění kruhového objezdu nad suchým korytem – příkopem by v budoucnu mohlo umožnit výhled na řeku 
Berounku či obslužnost pozemků přiléhajících ke korytu  z obou stran. Kruhový objezd nijak dopravně nenarušuje 
budoucí možné využití volné plochy za Zámečkem. Ulici Opletalovu ponecháváme v principu jednosměrnou do 
náměstí, částečně obousměrnou v dolní části již adaptovaného vyústění k Palackého Náměstí. Je řešena jako 
obytná zóna s vymezenými podélnými parkovacími plochami mezi doplněnými stromy, navazujícími na zelené 
náměstí. Podobně je navržena i ulice Legií, pouze má zachovaný obousměrný provoz. 

Na náměstí je ponechána jedna autobusová zastávka na hlavním průjezdu, pouze v jednom směru, 
autobusy by již nevyužívaly náměstí jako točnu. K tomu účelu doporučujeme řešit „T“ obrat u nádraží (viz část 
Dopravní schéma). 
 

B) ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
V návrhu maximálně zachováváme vzrostlou zeleň, krásné velké většinou lípy – toto zelené srdce města, tu 

hodnotu, na kterou jsou obyvatelé pyšní.  
Agresivitu a nekompromisnost průtahu tlumíme principem „bulváru se zeleným středovým ostrovem“ se 

stávajícími vzrostlými stromy. Tato zelená páteř je řešena jako tzv. štěrkový záhon – tedy záhon s vysokým 
podílem květeny s výhodami snadné údržby a proměnlivostí během ročních období. Vzniká tedy,,zelený až 
barevný bulvár“ s možností jednostranného podélného krátkodobého parkování v každém směru. Výjezdy do 
postraních obytných ulic z tohoto bulváru jsou řešeny přes snížené obrubníky, a bude-li to nutné, pak i za 
asistence „inteligentní světelné signalizace“. Zásobování obchodů bude probíhat na vyznačených rezervačních 
plochách. 

Plocha náměstí je v návrhu rozdělena na travnatou a dlážděnou. Luxusní, pobytový, zavlažovaný trávník se 
stávající vzrostlou zelení je členěn sítí pěších cest ve směrech, které respektují zaběhnuté trasování, a tím 
zabezpečí dobrou prostupnost. Cestičky zároveň vymezují novou vodní plochu kolem kašny. Tato vodní plocha 
by byla mělká, přístupná dětem, kašna by se mohla doplnit jednoduchými tvary – koulemi – s tryskající vodou. 
Těmito úpravami by získala na atraktivitě a zvýšilo by se její působení v samotném srdci města. 

Východní část náměstí je dlážděná, graficky navazující na travnatou plochu. Zde je umístěn nový dřevěný 
„řevnický“ domek sloužící jako trvalý přístřešek – pódium pro městské aktivity, trhy, vystoupení, hraní si dětí. 
Objekt by byl průhledový, funkčně navazující na okolí ,,Modrého domečku“, na trase ke knihkupectví. Je doplněn 
plochami pro výlep plakátů, pro instalace sdělení či umění. Modrý domeček a knihkupectví jsou kulturně 
společenskými dominantami náměstí, proto jsme považovali za nutné toto propojení zvýraznit. Součástí objektu 
je i část sloužící jako autobusová zastávka. 

Stávající pomník navrhujeme přemístit z náměstí do jiné vhodnější lokality. Hlavní dominantou náměstí by 
měla být velkolepost prostoru s vodní plochou a kašnou a s okolní zelení. Pomník totiž působí v prostoru náměstí 
neklidně, jeho tvar a současná úprava bezprostředního okolí připomíná socialistické doby.  

Severní trasa s Modrým domečkem a západní trasa s předzahrádkami je navržena jako maximálně 
pobytová. Parkovací místa jsou mezi zelení, stromy jsou chráněny čtvercovými štěrkovými záhony se sezením a 
večerním podsvícením. Ulice jsou klasifikovány jako obytné ulice, kde „hlavní slovo“ má chodec. 

Materiálově navazujeme na již adaptované plochy na Palackého náměstí, kde byla již použita čtvercová 
žulová kostka 20 (16). Na řešených plochách navrhujeme též žulové kostky, dále řezané dlaždice, bílou a šedou 
„pražskou“ mozaiku. Ohraničení cest v travnatých plochách bude z ocelových obrubníků. Mobiliář je navržen 
kombinací masivních olejovaných dřevěných prvků na ocelových, žárově zinkovaných konstrukcích.  
 



Koncepce návrhu sadovnických úprav vychází z představy náměstí jako aktivního centra obce s „lázeňským - 
výletním“ charakterem. Inspiruje k tomu velká středová travnatá plocha obklopená domy s malými obchody, 
cukrárnami a kavárnami. Návrh preferuje pohledově jednoduchou úpravu s velkou středovou trávníkovou plochou, 
obklopenou stromy. Kvetoucí prvky budou v pásu oddělujícím silniční pruhy a v detailu okolo vodního prvku.  
 Trávníkové plochy by měly mít „lázeňský vzhled“. Trávník musí být dokonale urovnán a pravidelně 
zavlažován automatickou závlahou. Tím se docílí možnosti užívání travnaté plochy po celé vegetační období. Je to 
důležité zejména vzhledem k oživení náměstí vodním prvkem.  
 Štěrkové záhony jsou řešeny jako výsadba s vyšším stupněm autoregulace a s extenzivní údržbou. Jedná 
se o společenstvo založené speciálním způsobem tak, aby přežilo extrémní podmínky veřejné výsadby v suchém 
místě. Využívá se schopnost trvalek vegetovat i v místech, kde běžně používané rostliny mají malou šanci 
uspokojivě růst za běžných nákladů na údržbu. 
 Stromy vzrostlé respektujeme (především lípy) a navrhujeme je doplnit o další vzhledově různé typy. Do 
nově vzniklého parkoviště budou vysazeny stromy formované řezem. Jedná se o alejové stromy s podjezdovou 
výškou (výška založení koruny) a korunou upravenou do plochy. Tím docílíme většího zastínění parkoviště a 
vyhneme se konfrontace s majiteli okolních domů, kvůli výšce stromu. Do proluk mezi stávajícími stromy dosadíme 
klasické alejové stromy s průběžným terminálem.   
 

C) ORIENTAČNÍ ROZPOČET REALIZACE 
V rámci řešení projektu musí dojít k dohodě na rozdělení podílů nákladů mezi Město Řevnice a 

Krajský úřad, pravděpodobně dle podílu ploch toho kterého vlastníka tak, jak je to běžné při obdobných 
akcích. Celkový rozpočet odhadujeme takto : 

- VOZOVKA – PRŮTAH     4.500.000,-Kč bez DPH 
- NÁMĚSTÍ – ZPEVNĚNÉ PLOCHY  12.500.000,- Kč bez DPH 
- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE, PŘÍPOJKY   1.200.000,- Kč bez DPH 
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ         600.000,-Kč bez DPH 
- MOBILIÁŘ (BEPAVILONU)       300.000,-Kč bez DPH  
- SADOVNICKÉ ÚPRAVY        700.000,- Kč bez DPH 
CELKEM (ODHAD)    19.800.000,- Kč bez DPH 
 
D) ANOTACE 
Řevnické náměstí je zeleným srdcem města, které je typické svou ,,lesní“ přírodou, svou kulturou a  

obyvateli. Zachovat vzrostlé stromy musíme, koncept je jednoduchý. Vychází z představy náměstí jako aktivního 
centra obce s lázeňským – výletním charakterem. Doprava je velmi zklidněna, ,zeleným bulvárem“ a vylepšena 
poměrně bohatým krátkodobým parkováním. Dominantou je celistvost prostoru a zelená travnatá plocha 
s rozšířenou vodní plochou kolem kašny. 
 

D) SEZNAM SOUČÁSTÍ NÁVRHU 
7.1.1.  PANEL – KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH 
7.1.2.  PANEL – PERSPEKTIVY, DOPRAVNÍ SCHÉMA, DETAILY 
7.2.  TEXTOVÁ ČÁST 
7.3.  DIGITÁLNÍ ČÁST (CD) 
7.4.  OBÁLKA „AUTOR“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obnova Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 
 
 

a) Účastníci a zároveň autoři návrhu : 
 

Mgr.Ing.arch.Karel Janda, autorizovaný architekt č.02968 
Ing.arch.Irena Jandová 
Dolní Staňkov 5, Sušice 342 01 
gsm 603 31 95 31, atelier.janda@tiscali.cz 
           
dohodnutý podíl : autoři jsou manželé, odměna je společná 
číslo bankovního spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 78 – 2769010207/0100 
kontakt : gsm 603 31 95 31, atelier.janda@tiscali.cz 

 
 
b) 

Čestné prohlášení 
 
Čestně prohlašuji, že 

a) jsem se bezprostředně neúčastnil na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže, 
b) nejsem řádným členem ani náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních 

návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže, 
c) nejsem manželem, příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či 

spolupracovníkem osob, které se bezprostředně účastnily na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení 
soutěže, nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních 
návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách, 
tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů, 

d) splňuji základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
e) jsem autorizovaným architektem ČKA podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání.. 

 
 

V Dolním Staňkově 6.9.2015_______________________________ 
Karel Janda 

 
 
Čestné prohlášení 
 
Čestně prohlašuji,  

f) že jsem se bezprostředně neúčastnila na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže 
g) nejsem řádným členem ani náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem sout.návrhů nebo 

přizvaným znalcem poroty této soutěže 
h) že nejsem  manželkou , příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či 

spolupracovníkem osob, které se bezprostředně účastnily na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení 
soutěže, nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních 
návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách, 
tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů 

i) splňuji základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. 
. 

 
 
 

V Dolním Staňkově 6.9.2015_______________________________ 
Irena Jandová 

 

mailto:atelier.janda@tiscali.cz
mailto:atelier.janda@tiscali.cz


Kontaktní osoba pro komunikaci se sekretářem soutěže: 
 
Mgr.Ing.arch. Karel Janda,  Dolní Staňkov 5, Sušice 342 01, GSM: 603 319 531, atelier.janda@tiscali.cz 
 
Seznam spolupracujících osob: 
 
Martina Valná, dendroložka, Martina Valná, Zamašská 209, 277 38 Mělnické Vtelno, IČ 70782148, neplátce DPH 
 
Karel Macán, dopravní specialista, Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198, plátce DPH 
 
 
Čestné prohlášení 
 
Čestně prohlašuji, že pokud náš návrh zvítězí, mám k návrhu zajištěn dostatek oprávnění k tomu, abych mohl 
následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo . 
 
 

------------------------------------------- 
Karel Janda 
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Cenová nabídka dalších projektových fází 
 
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
AD      45.000,-Kč 
SO 101 KOMUNIKACE  170.000,-Kč 
SO 301 ODVODNĚNÍ    35.000,-Kč 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ   20.000,-Kč 
SO 901 DENDROLOGIE    20.000,-Kč 
SOUVISEJÍCÍ 
ZÁBOROVÝ ELABORÁT    35. 000,-Kč 
DOPAD STAVBY ŹP    15.000,-Kč 
POŽÁRNÍ BEZP.       6.000,-Kč 
PRŮZKUMY     52.000,-Kč 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST    44. 000,-Kč 
CELKEM bez DPH  442.000,-Kč  
 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
AD      65.000,-Kč 
SO 101 KOMUNIKACE  250.000,-Kč 
SO 301 ODVODNĚNÍ    45.000,-Kč 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ    0.000,-Kč 
SO 901 DENDROLOGIE    30.000,-Kč 
SOUVISEJÍCÍ 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 8. 000,-Kč 
ZÁBOROVÝ ELABORÁT    35. 000,-Kč 
POŽÁRNÍ BEZP.       7.000,-Kč 
PLÁN BOZP       9.000,-Kč 
PRŮZKUMY     53.000,-Kč 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST    39. 000,-Kč 
CELKEM bez DPH  541.000,-Kč 
 
 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
AD      45.000,-Kč 
SO 101 KOMUNIKACE  190.000,-Kč 
SO 301 ODVODNĚNÍ    38.000,-Kč 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ   20.000,-Kč 
SO 901 DENDROLOGIE    20.000,-Kč 
SOUVISEJÍCÍ 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 15. 000,-Kč 
SOUPIS PRACÍ, PROPOČET   21.000,-Kč 
PLÁN BOZP       9.000,-Kč 
CELKEM bez DPH  358.000,-Kč 
 
 
 
 
Pozn.: dílčí členové projektového týmu by účtovali po dohodě s objednatelem samostatně, protože někteří jsou a 
jiní nejsou plátci DPH. Hlavním garantem je však z hlediska plnění a kontroly účtování autor - autorizovaný 
architekt. 


