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ZELEŇ: zachovávané stromy, nově navržené stromy, stromy k odstranění
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Náměstí Jiřího z Poděbrad funguje jako pojítko 
dějů, které se odehrávají v přilehlých obchodních 
parterech, hospodářských statcích či dále ve městě.

Samotná plocha není dějem, pouze umožňuje 
přirozenější propojení okolních dějů a jejich 
expandování do veřejného prostoru. 

Náměstí tyto děje podporuje, dekompresně 
umístěné plochy pro parkování podporují hlavní 
aktivity, plocha rušené komunikace  na severní frontě 
podporuje veřejný život v okolí modrého domečku, 
parkování podél hlavní komunikace zklidňuje silniční 
dopravu, stromořadí na jihu s lavičkami podporuje 
obchodní parter, široký chodník ve východní cípu 
náměstí propojuje kostel a všechno dohromady 
spojuje jednotná dlažba.

Jednotlivými ději jsou vytypované hospodářské 
statky, modrý domeček, obchodní parter v jižní části, 
tzv. zámeček, kostel sv. Mořice a nově vznikající Corso 
pod lipami, které do náměstí přinese další život.

Určitý potenciál mají i další hospodářské statky, 
fara a hlavně městské domy v jihozápadní části. 
Náměstí může být v budoucnu více „obytné“ než je 
tomu nyní.

Plocha náměstí hraje dominantí roli pouze při 
pořádání trhů, oslav či různých akcí

Profil hlavní komunikace je řešen s ohledem na hustotu provozu v centru města. Její trasování je pouze mírně upraveno. 
Severní komunikace je rušená, což umožňuje více využít předprostor modrého domečku. Parkování doplňuje pobytové 
aktivity, je umístěno podél hlavní komunikace, ve východní a západní části a dále v ulicích Opletalova a Legií. Tyto ulice 
jsou jednosměrné směrem od náměstí. Autobusová zastávka je zálivová, pouze ve směru na Prahu. Linka Hostomice – 
Řevnice staví na náměstí a končí na nádraží. Zpět vede ulicemi Pod Lipami, Berounská, zastaví na náměstí, pokračje na 
nádraží a znova ulicemi Pod Lipami a Berounská pokračuje směr Hostomice. Linka Praha – Řevnice má konečnou výstupní 
zastávku umístěnou u obchodního centra, kde se autobus obrací a se zastávkou na náměstí vede zpět na Prahu.

Stávající hodnotné lípy jsou zachovány a doplněny podél hlavní komunikace novými, aby vytvářely pravidelnou linii. Do 
jižní části je navráceno 6 nových stromů z nižších dřevin. Stejně v ulici Opletalova, čímž navazuje na Plackého náměstí. 
Stromy v severní části jsou ponechány ve volné kompozici.
Veřejné osvětlení je rozmístěno podél hlavní komunikace a v ploše náměstí, tak aby neoslňovalo fasády domů.

Majetkoprvání vztahy ukazují potenciál středu města. Vytipované hospodářské statky již obahucují veřejný život. Nově 
Corso Pod Lipami přinese na náměstí další aktivitu. Do budoucna může přinýst oživení i majetek města Řevnice i majetek 
církve, případně další soukromé statky

DOPRAVA: obousměrný automobilový provoz, jednosměrný automobilový provoz, autobosuvá linka směr Hostomice, autobusová linka směr Zličín


