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Snažíme se o skloubení historie, současnosti a budoucnosti, inspirujeme se tradicí a neuhýbáme před soudobými nároky. Hledáme
a nalézáme prvky osvědčené, prověřené historickou zkušeností; a taky typicky řevnické. Materiálově neexperimentujeme, raději
využíváme něco důvěrně známého a každému blízkého. Odhalujeme paměť místa.

Vycházíme z jasného prostorového vymezení, které již přetrvává po staletí. Navracíme náměstí jeho jednotu – jedno náměstí, jedna
plocha, avšak mnoho aktivit a dějů. Obnovujeme a doplňujeme torzo stromořadí, odolávaje pokušení chybně pojmout náměstí jako
park. Decentně přidáváme trochu něčeho vesnického – v předzahrádkách zachováváme a posilujeme měkké prolínání soukromého
s veřejným; střed náměstí pak obohacujeme prvkem, který propojuje funkci ryze užitnou s estetikou charakteristické vesnické či
maloměstské májky. Osvobozujeme kašnu a památník, které náhle ovládají prostor coby dva pomyslné pevné body v centru všeho
dění. Opodál věž kostela, spíše tušená než viděná, ale rovněž k náměstí patřící.

To další a nejdůležitější za nás dotvoří čas, jemuž přenecháváme náměstí coby pomyslnou arénu pro každodenní život.

ŘEVNICKÉ NÁMĚSTÍ
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

SCÉNA PRO ŽIVOT, JEVIŠTĚ PLYNOUCÍHO ČASU

CELKOVÁ SITUACE
KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH
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NÁMĚSTÍ NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH

PAMÁTNÍK
Dříve jednostranně
orientovaný prvek se stává
významnou kompoziční
vertikálou v celém prostoru
náměstí

KAŠNA
Důležitý kompoziční
prvek, který díky
přítomnosti vody
zásadně spoluutváří
atmosféru v centrální
části náměstí. Středový
sloup navrhujeme
nahradit vodotrysky

RADNICE
Dvě budovy městského
úřadu zdůrazňujeme nově
pojatým předprostorem,
který se od okolních ploch
odlišuje formátem dlažby
a je doplněn trojicí
vlajkových stožárů

KŘIŽOVATKA
Dopravní plochy křižovatky rušných ulic Komenského
a Mníšecká doporučujeme zredukovat na nutné minimum.
Rozšířená plocha pro pěší umožní realizaci květinového
záhonu, který je opakováním prvku v prostoru před
vstupem na hřbitov na druhém konci náměstí. Vnímání
prostoru náměstí je tak uvozeno fenoménem typickým pro
zahradní maloměsto.

PARKOVÁNÍ
V západní  a východní části náměstí ponecháváme po devíti
místech pro krátkodobé parkování. Tuto krátkodobost podvědomě
podtrhuje fakt, že místo pro odstavení vozidla se již nachází na
centrální ploše mimo dlažbu.

PÍTKO
Nový drobný prvek pozitivně přispěje k pobytové kvalitě
v nejklidnější části prostoru náměstí

KOSTELNÍ LÍPY
Navrhujeme provedení
probírky korun líp, které
cloní kostel. Kostelní věž
nacházející se v ohnisku
pomyslné osy náměstí,
by měla být z jeho
prostoru alespoň
trochu vidět

PRŮTAH
Silniční průtah II. třídy je sice významnou
dopravní tepnou nadměstského významu,
nicméně v prostoru náměstí by mělo dojít
k zásadnímu zklidnění dopravy
a materiálovém sjednocení vozovky
s ostatními povrchy – navrhujeme zúžení
silnice na nezbytné minimum a dláždění
povrchu kamennou vozovkovou dlažbou

STROMY
Obnovujeme a doplňujeme lipové stromořadí. Kmeny stromů chráníme
mřížemi – čtvercovými v kamenné dlažbě a kruhovými v ploše
s mechanicky zpevněným kamenivem

POVRCHY
V celé ploše náměstí navrhujeme použít pouze dva materiály
povrchů – mechanicky zpevněné kamenivo v centrální ploše
a kamennou dlažbu po jeho obvodu. Čistě pochozí, sdílené
a pojízdné části budou odlišeny pouze měřítkem či
formátem použité dlažby

OPLETALOVA ULICE
Ulici, která propojuje prostor hlavního řevnického náměstí
s komornějším Palackého náměstím, navrhujeme řešit jako
sdílený dlážděný prostor bez striktního oddělení pěších
od zklidněné automobilové dopravy
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Obnovujeme náměstí. Sjednocujeme plochu. Otevíráme prostor. Odstraňujeme bariéry. Ponecháváme a zdůrazňujeme podstatné.
Pečlivě vybíráme a vkládáme nové. Nenásilně vymezujeme, ale neomezujeme. Sjednocujeme, zpřehledňujeme. Navracíme
a posilujeme to, co zbylo už jen na zažloutlých fotografiích: jasně vymezený a přehlédnutelný prostor; jednoduchost a jedno-duchost;
městskou velkorysost náměstí mírně okořeněnou špetkou atmosféry vesnické návsi.

Uspořádáváme scénu pro všední i sváteční život. Prostor, který se každodenně probudí, rozezní, naplní ruchem, aby pak v podvečer
opět utichl. Místo pro každodenní plánované i letmé setkávání, sdílení, zastavení, poznávání a prožívání. Plnohodnotné náměstí,
přirozeně nejdůležitější veřejné prostranství města, důstojné a reprezentativní, jedinečné.  Přirozeně vyhledávané centrum pro kulturní,
společenské, sportovní a politické události, pro sdílení radosti i smutku.

Chápeme náměstí v jeho neustále proměnlivosti, pomíjivosti a změně. Představujeme si zde kvetoucí lípy, stejně jako jejich holé siluety
vyrůstající ze spadaného listí. Prostor liduprázdný i zcela zalidněný. Tiše zimní i rušně letní. Melancholický, pod šedými mraky, i plný
emocí, ozářený novoročním ohňostrojem. Místo s proměnlivou atmosférou, avšak jasným a pevným charakterem.

KANDELÁBR
Svítidlo pro ambientní
osvětlení centrální části
náměstí tvoří zároveň nový
výrazný prvek v pečlivě
vybrané poloze mezi dvojicí
již dnes existujících
kompozičních prvků

PŘEDZAHRÁDKY
Typickým prvkem pro zahradní
město jsou předzahrádky,
nacházející se podél západní,
severní a východní strany náměstí.
Doplňujeme je i na stranu jižní
(ať již v podobě plnohodnotných
předzahrádek, nebo coby
předprostory mezi fasádami
domů a hlavními pěšími trasami)

KVĚTINOVÝ ZÁHON
Zahradnická úprava zeleného
cípu v prostoru před vstupem
na hřbitov by měla svým
charakterem více odpovídat
místním zahradám a před-
zahrádkám. Navrhujeme zde
místo travin použít více
charakteristické trvalky
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