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TEXTOVÁ ČÁST 
 
a) Zásady řešení území v širších souvislostech 

 
Návrh adaptace náměstí řeší nejen potřeby města Řevnic, ale především vytváří moderní, bezpečný, 

reprezentativní a kvalitní veřejný prostor, který je místem k setkávání obyvatel a dějištěm 
společenského a kulturního života.  

Návrh nově upřednostňuje pěší před automobilovou dopravou. Většina plochy je určena pěším (pěší 
zóny), část je navržena jako sdílený prostor a pouze minimální nutná plocha je vyhrazena 
automobilové dopravě.  

 
Cílem návrhu je jasně vymezit prostor náměstí, jeho uživatele a vytvořit přirozené centrum města 
Za nejdůležitější funkci náměstí považujeme možnost shromažďování obyvatel, návštěvníků a přátel 

Řevnic při kulturních, obchodních či jiných akcích (farmářské trhy, sezónní jarmarky, koncerty, 
divadlo…). A také jen tak kdykoliv během celého roku. Stávající stav náměstí s dominantním 
přebujelým neudržovaným trávníkem je pro tyto účely zcela nevyhovující. 

Důležité tedy je vytvořit na náměstí volnou zpěvněnou plochu, umožňující plnit jeho základní 
shromažďovací funkci. 

Potřebné je oživení jižní části náměstí, která je oddělená silnicí, novou pěší zónou přilehlou 
k parterům domů. 

Dalším základním principem je vymezení ploch komunikací a míst pro parkování. Plocha náměstí je 
navržena, s výjimkou průtahu silnice, jako pěší zóna. Na náměstí má přednost především chodec před 
automobilovou dopravou, kterou ovšem do pěší zóny pouštíme. Je nezbytné zajistit také potřebná 
parkovací místa, která budou pouze krátkodobá (omezení doby parkování parkovacími automaty nebo 
jednodušeji parkovacími kotouči za okny jednotlivých automobilů, např. na 2h). Parkováním v pěší 
zóně bude již psychologicky omezena doba parkování na nezbytnou. 

 
Architektonická a urbanistická kvalita domů lemujících náměstí a způsob, kterým přispívají do 

oživení městského dění, jsou rozdílné, přičemž nejzajímavější výstavba se nachází v jižní části 
náměstí. Návrh z tohoto důvodu umisťuje pěší zónu také do této části, a tím podporuje kvality 
přilehlých domů a umožňuje tuto část dále rozvíjet. Stejně jako na centrální ploše náměstí i zde je 
možné umísťovat letní zahrádky u kaváren a restaurací, venkovní prodej apod.  

Střed náměstí s větší dlážděnou plochou s dominantní renovovanou kašnou a travnatými prstenci 
okolo vzrostlých stromů podtrhuje intimnější vyznění celého prostoru. 

 
b) Stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, funkční skladby, základní bilance 
návrhu 

 
Řešení dopravy  

Hlavní automobilová doprava procházející přes náměstí po silnici 2. třídy je ponechána ve své 
stávající trase z důvodu zachování maximálního možného počtu vzrostlých lip. Povrch bude výškově 
upraven v návaznosti na pěší zóny a výškové zpomalovací prahy na obou koncích náměstí.  

Nově je pro bezkolizní vedení dopravy navržena okružní křižovatka v předprostoru „Zámečku“ 
v místě, kde se stýkají dvě silnice 2. třídy směrem na Mníšek pod Brdy, Svinaře a Zadní Třebaň. U 
kruhového objezdu, jehož střed bude zahradnicky upraven, jsou umístěny tři přechody pro pěší. 
Samotná existence kruhové křižovatky nutí chodce přechody využívat a nebude docházet 
k nekontrolovanému přecházení této křižovatky.  

Ulice Opletalova je zahrnuta do pěší zóny a pro automobilovou dopravu je ponechána jako 
jednosměrná s návrhem podélného parkování. Jednosměrná je také jižní část pěší zóny, před 
Městským úřadem. Také zde je ponechána možnost krátkodobého parkování. 

Autobusovou zastávku přemísťujeme z nevhodné polohy, kdy autobusy zajíždějí do plochy náměstí, 
na hlavní průjezdnou trasu. Zastávka bude, vzhledem k velmi malé frekvenci spojů a převažujícímu 
směru jízdy autobusů, pouze jedna ve směrem na Svinaře, Třebaň. 
 

Na průjezdu náměstím je rychlost omezena na 30 km/h. V obytné zóně potom již ze samotné její 
podstaty 20 km/h. Šířka komunikace 2. třídy je sjednocena na 6,5 m, obousměrné komunikace v pěší 
zóně mají šířku 6m, jednosměrné komunikace v pěší zóně jsou široké 3,5-4 m. 

 
Hlavní parkovací plochy jsou organizované po obvodu náměstí. Ve středu náměstí převažují kolmá 

stání, směrem k okrajům přibývají podélná parkovací místa. Celkem je navrženo 81 parkovacích stání 



pro osobní vozidla. 4 místa budou vyhrazena pro imobilní. 20 parkovacích míst je podél chodníku v ul. 
Opletalově, 45 míst v centrální části náměstí a 16 podélných v pěší zóně na jižní straně náměstí. 
 
Řešení povrchů  

Bezbariérová plocha náměstí je na ploše mezi stromy pokryta žulovou chodníkovou dlažbou, plochy 
určené pro pojíždění a parkování vozidel vydlážděny větší, silniční variantou žulové dlažby. Žulová 
dlažba je klasickým přírodním povrchem pro veřejná prostranství již po staletí, je velice trvanlivá a 
estetická. Považujeme jí za nejvhodnější typ dlažby pro nově renovované náměstí. 

Asfaltový povrch, který se na stávajícím náměstí objevuje na téměř 80%plochy, bude výrazně 
zredukován. Živičný kryt dostane pouze průtah silnice 2. třídy s navazujícím novým kruhovým 
objezdem.  
 
Městská zeleň  

Stávající vzrostlé stromy jsou zachovány s výjimkou jediného, který je nutné obětovat na úkor nové 
autobusové zastávky. Dle našeho názoru není nutné jakékoliv navyšování počtu stromů. Náměstí již 
dnes působí dojmem parku, tuto tendenci není nutné dále rozvíjet.  

Rušíme veškeré keřové skupiny, které působí dojmem náletovosti a na městské náměstí nepatří. 
Podpořeny jsou trávníkové plochy, ovšem ve zredukované formě v podobě prstenců okolo stromů. 
Tím je zajištěna jak dostatečná plocha zeleně, která je pouze o 5% menší než stávající nesnadno 
udržovatelný trávník, tak snadná pěší prostupnost po celé ploše náměstí.  

 
Mobiliář  

Mobiliář je navržen minimalistický, včetně lamp pouličního osvětlení. Středová plocha náměstí 
obsahuje kromě stávajícího kamenného památníků padlým prvek v podobě zrenovované kruhové 
kašny. Rekonstrukcí kašny se docílí fyzická přítomnost vodní plochy, jako prvku života, chutí a barev, 
což původní kašna neplní.  

Přístřešek autobusové zastávky, stojany na kola, odpadkové koše, zahrazovací sloupky, pítka a 
stožáry veřejného osvětlení jsou navrženy z produkce renomovaných výrobců městského mobiliáře.  

Lavičky jsou atypické, dřevěné – součástí zvýšených betonových obrubníků okolo travnaté plochy 
některých stromů v centrální části náměstí a v předprostoru u kostela.  

 
c) Orientační rozpočet realizace 

 

pol.     jednotková 
cena [Kč] 

cena celkem bez DPH 

  komunikace, zpevněné plochy a zeleň m/m2/m3   

1 přípravné a zemní práce 4520 380 1 717 600 Kč 

2 hrubé terénní úpravy 4100 520 2 132 000 Kč 

3 kamenná dlažba-žulové kostky chodníkové 4890 1220 5 965 800 Kč 

4 kamenná dlažba-žulové kostky silniční 2430 1945 4 726 350 Kč 

5 zpevněné plochy-ostatní 400 1100 440 000 Kč 

6 kruhový objezd 920 3500 3 220 000 Kč 

7 komunikace-ostatní úpravy-parkování,přechody 88 1250 110 000 Kč 

8 komunikace-přemístění zastávky MHD 66 2500 165 000 Kč 

9 přeložky inž. sítí – odhad 6 14980 89 880 Kč 

10 úprava dešťové kanalizace 100 2485 248 500 Kč 

11 úpravy dotčených parterů domů 350 3120 1 092 000 Kč 

12 okrasné trávníky 620 755 468 100 Kč 

13 sadové úpravy-ostatní 250 700 175 000 Kč 

     

  městský mobiliář       

14 kašna - rekonstrukce 1 3450000 3 450 000 Kč 

15 Mobiliář – lavičky, stojany na kola, odp. koše, pítka 1  91 980 Kč 

16 zastávka MHD 1 220000 135 000 Kč 

17 sloupy městského osvětlení 30 25000 750 000 Kč 

18 dělící sloupky 24 3280 78 720 Kč 

     

 Celkem odhadované náklady bez DPH   25 426 270 Kč 

 



d) Krátká anotace pro účely katalogu soutěže  
 

Návrh adaptace řevnického náměstí vytváří moderní, bezpečný, reprezentativní a kvalitní veřejný 
prostor, který bude místem k setkávání obyvatel a dějištěm společenského i kulturního života.  

Návrh výrazně upřednostňuje pěší před automobilovou dopravou. Většina plochy náměstí je 
navržena jako pěší zóna, část bude sdílena s krátkodobě parkujícími automobily.   

Bezbariérová plocha náměstí je v ploše mezi stromy pokryta žulovou chodníkovou dlažbou. Travnaté 
plochy jsou redukovány na prstence okolo vzrostlých stromů. Tím je zajištěna jak dostatečná plocha 
zeleně, která je pouze o 5% menší než stávající nesnadno udržovatelný trávník, tak snadná pěší 
prostupnost po celé ploše náměstí.  
 
 
e) Seznam součástí návrhu označených názvem a navazujícími pořadovými čísly 
 
Seznam příloh  
Panel č. 1  -  Komplexní urbanistický návrh, měřítko 1:400 
Panel č. 2  - Vizualizace – foto 2, 4, 5, nadhled z věže kostela, dopravní řešení, detaily   
Příloha č. 3 - Textová část  
Příloha č. 4 - Obálka „Autor“  
 
 

 
 


