
Textová část  

 

Anotace 

Návrh revitalizace na náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích v historickém kontextu se 

současnou formou s jasnými liniemi a prostorami se snaží vytvořit multifunkční živý prostor, který 

naplní potřeby obyvatel a návštěvníků. Posílení prostoru fontány a linie k monumentu a kostelu vytváří 

míněnou osu historie s překrytím současných linií a prostorů zajišťujících pohyb a život v náměstí a 

bezprostředním okolí. To autoři vidí jako určité vlnění, které s geniem loci náměstí se zrcadlí do 

přítomnosti a poskytuje spokojenost a funkčnost současnosti. 

Zásady řešení území v širších souvislostech 

 Náměstí krále Jiřího z Poděbrad jako historického centra Řevnic v širších souvislostech  souvisí 

s jeho polohou v přírodním prostředí řeky Berounky a bezprostředním vztahem na historické a rekreační 

zázemí Karlštejna a blízkého okolí Prahy. Dobrá dopravní železniční a silniční dostupnost jen tento 

význam zvyšuje. 

 Návrh se v širších souvislostech snaží zvýšit význam náměstí se zvýrazněním pěších propojení s 

železniční stanicí a širšího zázemí města a vytvořením plně funkčního důstojného prostoru 

autobusových zastávek přímo na náměstí, jejichž funkce není chápána rušivě ale naopak má posílit 

význam a život náměstí v rámci města a okolí. Větší problém jako autobusové zastávky vidíme v 

tranzitu ostatní automobilové dopravy, kterých odklánění je třeba v dlouhodobém horizontu zajistit. V 

širších souvislostech je záměrem řešení vytvořit multifunkční prostor s řešením návazností na širší a 

bezprostřední okolí poskytující důstojné centrální prostředí s historickým kontextem a současnou 

formou pro návštěvníky a obyvatele města. 

 

Stručné objasnění základních principu navrhovaného řešení, funkční skladby  

Filozofie návrhu - Vlnění minulosti v zrcadlení přítomnosti 

 

- Propojení historie a minulosti s přítomností liniemi a prostory, které vznikají mezi objekty a aktivitama 

(trhy s tradiční a současnou produkcí regionu košíkářství, sklářství, kovářství a kulturní a jiné akce). 

- Soužití nového se starým, podpora historických a současných linii a prostorů (fontána, monument, 

kostel), (náměstí, Zámeček), (náměstí, kino, Palackého náměstí, most), (náměstí, železniční stanice), 

(Městský úřad, jižní pěší linie, fara, kostel), (Městský úřad, autobusové zastávky, fontána, Modrý 

domeček) atd. Spojení důležitých budov vytváří atraktivní průsečíky a prostory. 

- Zapojení bezprostředního okolí do života náměstí (dvory domů na náměstí, Korzo, linie ulic  Pražské a 

Opletalové ulici,…). 

- Prostorová a funkční variabilita s možností soužití a samostatného využívání jednotlivých prostorů pro 

různorodé funkce a také v případě odstavení dopravy z náměstí využití celého náměstí pro významné 

akce města a jeho blízkého okolí. 

- Standardní materiálové a technické provedení zajišťující kvalitu detailu a celku. 

- Cílem návrhu je zvýraznit význam náměstí ve struktuře města jako hlavního komunikačního prostoru s 

možností využití pro různorodé funkce od relaxu přes setkávání různorodých komunit až po kulturu a 

vzdělávání. 

- Výrazný zájem přinést pohyb na náměstí (autobusové zastávky) je v kontrastu se silným záměrem 

vytvoření klidných prostorů v parku, severní a západní části jako i klidový, nástupní a odpočinkové 

prostory před budovami v jižní a východní části náměstí. 



Další poznámky k návrhu 

 

Dopravní změnou řešení bylo třeba v jihozápadní části náměstí, kde se křižují ulice Komenského a 

Mníšecká a byl zde vytvořen kruhový objezd. Tímto způsobem se zpomalila doprava a vytvořilo se také 

bezpečnější propojení pro pěší s prostorem tzv. Zámečku. Na Opletalové ulici zůstala jednosměrná 

komunikace směrem k náměstí. Na ulici Legií byla ponechána obousměrná komunikace. Změna nastala v 

povrchu komunikaci v části náměstí, které je určeno hlavně pro pěší a pokračuje od městského úřadu 

směrem k faře. Povrch je materiálově stejný jako na náměstí, akorát se odlišuje barevností. Druhá 

komunikace (před kavárnou Modrý domeček), byla zkrácena na polovinu, která je určena jako přístupová 

komunikace k parkovacím místům a druhá polovina je určena pouze pro pěší s omezeným přístupem pro 

obsluhu a bydlící. 

Na náměstí došlo ke zrušení původní zastávky, protože atmosféru náměstí narušovalo pohybem 

autobusů. Stávající přístřešek v návrhu je přesunut. Zastávka byla přesunuta na hlavní cestu. Byly vytvořeny 

hned dvě zastávky na obě strany a byly řešeny zálivy směrem do náměstí. Byly ponechány na náměstí, aby 

zde podporovaly život. Takto náměstí nebude sloužit jako obratiště a to by bylo přesunuto před železniční 

stanici. Na hlavní silnici byl vytvořen i cyklokoridor určený pro cyklisty. 

Parkování je navrženo tak, aby zůstala obslužnost jednotlivých obchodů a pohostinství nezměněna a 

aby nevytvářela bariéry pro pěší. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad bylo vytvořeno 12 šikmých 

parkovacích míst a na druhé komunikací v blízkosti kavárny Modrý domeček bylo vytvořeno 16 kolmých 

parkovacích míst. Na ulicích Opletalova a Legií byly vytvořeny zapuštěny podélně parkovací místa. Další 

místa na parkování se nacházejí v jednotlivých dvorech a také v části za městským úřadem, které mohou 

využít zaměstnanci úřadu nebo návštěvníci. 

Plocha náměstí před městským úřadem byla doplněna o lavičky a autobusovou zastávku. Plochu 

náměstí kolem kašny a památníky jsme brali jako relaxační, kde by občané nebo turisté strávili delší dobu a 

užili by si atmosféru náměstí. Kašna i památník by zůstaly na původních místech, akorát by potřebovali 

rekonstrukci. V části před kavárnou Modrý domeček byla zrušena dopravní komunikace a tak se zvětšil 

prostor náměstí. V této části se může jednat i část trhů, protože je tu dost velká plocha na umístění stánků. 

Na dopravních komunikacích byl použit nový asfalt. Co se týče povrchů určených pro chodce, tak v 

okolí kašny a Památník byla použita dlažba Idaniaflair od firmy Premac, která má podobu historických 

kostek, které byly používány v minulosti. Ostatní plochy by byly rovněž vydlážděné, a to dlažbou Forum, 

taktéž od firmy Premac. Ta je vhodná pro náměstí a je to moderní dlažba s menšími spárami a je inspirována 

historickou dlažbou. Na pěší plochy byl použit světlejší odstín a na vjezdy do objektů na vyústění ulice Legií 

byl použit tmavší odstín dlažby. Povrch Creteprint byl použit na autobusové zastávce. 

Zeleň na náměstí vychází z dobových a historických pozic. Podle návrhu bylo odstraneno celkem 28 

dřevin, z toho 17 ze zdravotního hlediska a 11 z kompozičního hlediska. Nově vysazených bylo 24 dřevin. 

Šlo by o vysazení domácí lípy srdce (Tilia cordata), i když bychom spíše doporučili vysazení lípy stříbřité 

(Tilia tomentosa), která je vhodná do uličního stromořadí a lépe snáší městské prostředí, a s ním spojené 

znečištěné ovzduší a zasolení během zimy. 

V návrhu bylo dále umístěno nových 42 kusů laviček a přibyla i 2 nové autobusové přístřešky pro 

čekající na autobus. 

Seznam součásti návrhu označených názvem  

1 – panel 1 - Grafická část 

2 – panel 2 - Grafická část 

3 – panel 3 - Grafická část 

4 – Textová část 

5 – Digitální část - CD nosič 

6 – obálka „autor“ 

 



Orientační rozpočet realizace 

 

název spotreba m²/ks cena  m²/ks (CZK) cena spolu (CZK)

cesty (asfalt, obrubníky, 

přechody) 6050 m² 3000 18 150 000

dlažba Forum (šedá) 5120 m² 1500 7 680 000

dlažba Forum (grafit) 1600 m² 1550 2 480 000

dlažba Idaniaflair 250 m² 2000 500 000

povrch Creteprint 230 m² 3500 805 000

travnaté plochy 2920 m² 350 1 022 000

stromy 24 ks 21 500 516 000

kácení stromů 28 ks 400 11 200

mříže pod stromy 8 ks 6000 48 000

lavičky 42 ks 2000 84 000

stojany na kola 2 ks 2800 5 600

lampy 20 ks 18000 360 000

autobusové zastávky 2 ks 120000 240 000

dopravní vertikální značení odhad 32 000

technická infrastruktura 

(kanalizace, elektroinstalace, 

vodoinstalace) odhad 33 000 000

celková cena: 64 933 800  
 

 


