
pasivní prvky: 

pomník padlým, kašna

aktivní prvky:

průhledová okénka na významné objekty v centru města

PAMĚŤ MÍSTA

hlavní komunikace se zastávkou BUS

ostatní místní komunikace

omezený vjezd pro rezidenty

parkovací plochy

pěší vstupy do prostoru náměstí

POHYB

běžný režim:

volný pohyb, koncentrace

na zahrádkách restaurací, 

lavičkách, v háji,mobilní židle

trhy:

koncentrace kolem trhových stánků, alternativně 

v háji, na lavičkách

slavnosti:

koncentrace kolem pódia, alternativně v háji, 

na lavičkách

POBYT

TOPOGRAFIE

GEOLOGIE

TEXTURA

BAREVNOST

KVĚTENA

koncept vychází z charakteru místa

brdy - pahrbky - rozprostřené v prostoru

10 brdských 800

Řevnice jako brána k brdské přírodě

 

dlažba náměstí provedena z lokálního kamene

drabovský křemenec
lámaná dlažba přirozeně kopíruje terén

je měkká, nenásilná

nenutí provádění zlomů a teras

syrovost krajinyv městském prostoru

háj - polopropustný prostor se stínem

palouk se solitérním stromem

 

paleta barev odvozená z krajiny

splynutí

čtyři roční období

zelená, okr, žlutá, fialová

 

brdy před restauracemi osázeny květinami

vřes
černýš hajní

hlaváček jarní

PŘÍRODNÍ PRVKY
vzrostlá zeleň

nízká zeleň na brdech

mlatový podklad háje

vodní plocha

Návrh revitalizace náměstí těží z charakteru Řevnic – letoviska, jenž je bránou do Brdských hřebenů. 

Krásy okolní krajiny jsou do náměstí promítnuty v podobě pahorků, zatravněných nebo porostlých nízkou květenou. 

Brdy jsou rozmístěné tak, aby umožňovaly konání městských slavností a trhů. 

Protipólem otevřeného prostranství je háj na mlatovém podkladu. 

Návštěvník Řevnic má možnost volného a bezpečného pohybu po náměstí, odpočinku ve stinném háji nebo pozorování okolí z deseti „brdských 

osmistovek“. 

Důležitými elementy návrhu jsou kašna, pomník obětem války v nové moderní podobě a kaštan s rozcestníkem, rostoucí z největší pahorku. 

Doprava je zredukována, přednost mají pěší. 

Náměstí je vydlážděno lokálním nepravidelně lámaným šedohnědým drabovským křemenecem, navazující komunikace jsou vydlážděné žulovými 

kostkami.
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P4

P1

P5

P2

P3

P5

P6

P1

P5

nová pozice 
před kostelem, mimo ruch náměstí

změna formy
nahrazení nepřesvědčivého obelisku

s chybějícími reliéfy

průhledová okénka

na významné domy 
na náměstí

součástí je popis předmětu v průhledu

odděluje provoz

na hlavní silnici

zakomponování parkování

úprava stávající aleje

nová pozice 
v ose přístupu od nádraží

mimo plochu pro slavnosti

změna formy
historizující oktogonáln nahrazuje 

kruh - symbol dokonalosti a jednoduchosti

mezi nimi

mobilní židle,
které umožní 

svobodný způsob 
využívání prostoru

kaštan v ose 
Opletalovy ulice

na něm rozcestník na brdské 
trasy 

POMNÍK OKÉNKALIPOVÁ ALEJ KAŠNA BRDY ROZCESTNÍK
místo setkávání

blízko Modrého domečku

odpočinek ve stínu stromů

HÁJ
aktivní využití náměstí

společný prostor
- petanque

- šachy

HRY
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