
 

 

ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH 

Náměstí Jiřího z Poděbrad vzniklo spojením dvou kupeckých cest, které daly celému 

prostoru trojúhelníkový tvar. Hospodářské statky vzniklé podél těchto cest určily první 

podobu Řevnic a hlavně daly náměstí funkci volné plochy, jakožto místu žijícímu veřejným 

životem, jakožto multifunkční prostor bez dělení plochy na menší části, jakožto místu 

víceméně nehierarchieckému. Náměstí se stalo pojítkem hospodářských statků, umožňovalo 

obyvatelům města využívat náměstí jako veřejný prostor s obchodní funkcí. Veřejný život se 

odehrával v blízkosti vstupů do objektů, tzn. po obvodu náměstí, volná plocha uprostřed 

náměstí fungovala pro volný pohyb, jenom v případě potřeby trhů, oslav či různých akcí 

prostor hrál dominantní roli. 

Koncem 19. stol a počátkem 20. stol. podobu Řevnic změnila výstavba vilových domů do 

podoby zahradního města. Část hospodářských statků byla změněna na dvoupatrové domy 

s obchodním parterem a samotná plocha náměstí dostala zámeckou úprava. Eduard Sochor 

umístil do středu kompozice kašnu, kolem které se rozprostírala travnatá plocha doplněna 

keřovým porostem a později i pomníkem obětem války. Z náměstí se stal park, na relativně 

malé ploše se ne zcela šťastně střetávalo více dějů na jednou. Postupně čím dál rušnější 

komunikace, obchodní partery, hospodářské statky s řemeslnou výrobou, pěší propojení  a 

park. 

Postupným odrůstáním stromořadí lip a nahrazovaním mladými stromy začala být celá 

kompozice náměstí narušována a už nikdy nebude celistvá jako v 19. stol. Z plochy náměstí 

se postupně stal neucelený prostor s nejednoznačnou funkcí, nemožností pořádat kulturní 

akce, či větší trhy. Dominantní se na náměstí stala dopravní funkce – průjezd a obratiště 

autobusů. Z náměstí Jiřího z Poděbrad vznikl nereprezentativní, nehostinný prostor. 

Náměstí svou rozlohou přitom velmi dobře odpovídá potřebě obce Řevnic, jedná se o 

funkční i prostorové centrum města, na kterém se sdružují hlavní denní aktivity. Svojí 

podobou tomu ovšem neodpovídá. 

 

KONCEPT 

Náměstí Jiřího z Poděbrad chápeme 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. 

 

 



 

 

Na ploše náměstí se nachází oktogonální kašna i pomník na svých stávajících pozicích. 

Kašnu navrhujeme navrátit do své původní podoby, tzn. se středovým vodotryskem bez 

sloupku s kamením. Lipové stromořadí na náměstí dříve kopírovalo dvě kupecké cesty, v 

současnosti celou plochou vede jedna dominantní komunikace. Navrhujeme podél hlavní 

komunikace stromořadí dosázet, tak aby vytvářelo pravidelnou linii. Severní cesta už ale 

nikdy nebude stejně důležitou tepnou jako komunikace na jihu, zde navrhujeme vzrostlé lípy 

ponechat, již se ale k pravidelnému stromořadí nevracet. Kvůli postupnému odrůstání lip již 

nikdy nebude stromořadí vytvářet trojúhelníkový tvar. 

Nové stromy navrhujeme vrátit před domy v jižní části-tak, jak zde dříve byly, typově se 

jedná o stejné nové stromy jako na Palackého náměstí. Zároveň chceme propojit Palackého 

náměstí s hlavním náměstím a doplnit stromy do ulice Opletalovy. Na Palackého náměstí  

navazujeme i stejnou dlažbou i podobným mobiliářem a veřejným osvětlením. 

Hlavní komunikaci necháváme s asfaltovým povrchem, jedná se o důležitou tepnu, která 

náměstí rozděluje na dvě částečně autonomní části, její důležitost nemůžeme popřít. 

Asfaltový povrch snižuje hlučnost silniční dopravy. Podélným stáním a doplněním stromořadí 

dáváme komunikaci žádoucí městský charakter. Před kostelem navrhujeme komunikaci vést 

co nejblíže stromořadí lip a lépe tak propojit kostel sv. Mořice s náměstím. Úrovňovou 

křižovatku před tzv. zámečkem měníme a dáváme více prostoru pěším, nový přechod přináší 

bezpečnější spojení se zámečkem.  

Doprava v klidu v obci s 3300 obyvateli je důležitým prvkem, který určuje místa, kde je 

neustálý pohyb. Její umístění doplňuje pobytové aktivity. Počet parkovacích stání jsme se 

snažili maximalizovat-tak, aby nepřekážely ostatním aktivitám. Na samotné ploše náměstí se 

nachází 54 parkovacích stání, další stání se nachází v ulicích Legií a Opletalovy. Měníme 

směrovost těchto ulic-tak, aby se na nich dalo zaparkovat přímo z náměstí a dopravu z 

náměstí odváděly místo přiváděly. Ulice Legií měníme na jednosměrnou kvůli špatným 

zorným úhlům při vjíždění na hlavni komunikaci. 

Autobusy v Řevnicích nejsou hlavním prostředkem osobní přepravy, navrhujeme pouze 

jednu zastávku směrem na Prahu. Pro linku Hostomice – Řevnice budou jako obratiště 

sloužit ulice Pod Lipami, Berounská, Pražská a Nádražní. Pro linku Praha – Řevnice 

umisťujeme konečnou, tedy výstupní zastávku, před obchodní centrum. 

Navrhovanými zásahy bude z náměstí Jiřího z Poděbrad vytvořen plnohodnotný městský 

prostor, jenž podpoří všechny aktivity odehrávající se v přilehlých domech a dvorcích, 

umožní jim se dále rozvíjet a podpoří opravdový střed města Řevnic. 

 

ORIENTAČNÍ ROZPOČET 

Demolice stávajících souvrství a příprava pláně (11500 m²)   2,0 mil 

Zpevněné plochy dlážděné včetně souvrství  (9350 m²)    15,0 mil 

Zpevněné plochy asfaltové vozovky včetně souvrství (2100 m²)   4,0 mil 

Nové stromy (17)         0,2 mil 

Mobiliář (lavičky, odpadkové koše, mříže pro stromy, stojany na kola)  0,3 mil 

Veřejné osvětlení (29 těles)        0,5 mil 

Celkem          22,0 mil 



 

 

ANOTACE 

Náměstí Jiřího z Poděbrad chápeme 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. 
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