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Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 
   Náměstí v současnosti trpí ne zcela optimálně řešenou dopravou, přemírou parkovacích 
ploch a překvapivě i jistým přebytkem nepříliš využívaných nepochozích travnatých ploch – 
výsledkem je hlavní náměstí, jež se dá využít jen ve zlomku svého rozsahu. 
  My celkovou koncepci náměstí přehodnocujeme a navrhujeme úpravy, které umožní tomuto 
významnému veřejnému prostoru plně využít svůj potenciál. Začněme dopravní koncepcí, kdy severní 
obslužnou komunikaci transformujeme na racionálnější neprůjezdnou dlážděnou variantu, čímž 
dostaneme novou větší lépe využitelnou plochu. Stejně tak upravujeme trasu západní komunikace, 
abychom získali prostor pro předzahrádky provozů na této straně náměstí (např. restaurace). 
Komunikaci 2. třídy ponecháváme prakticky beze změn, pouze na ní nově umísťujeme zastávku 
autobusové dopravy a u „Zámečku“ měníme křižovatku na kruhový objezd. Tím před náměstím 
přirozeně mírně zpomalíme provoz (abychom zabránili rychlému vjezdu do tohoto prostoru z této 
strany) a také umožníme autobusu se zde otočit. Parkování je řešeno formou podélných stání v zeleni 
na zatravněné dlažbě podél hran náměstí. V případně nutnosti (například při svatbě apod.) lze navíc 
využít jako dočasné parkování i novou velkou kamennou plochu na východní straně náměstí. 
Parkovací koncepce taktéž počítá s využitím kapacity parkování u nádraží, jež se nachází poblíž 
náměstí a které by mohlo například v případě konání trhů nebo podobných akcí vypomoci 
s obsloužením prostoru. 
  Nová kamenná plocha na východní straně neslouží pak pouze jako příležitostná parkovací 
zóna, ale především pak jako flexibilní vzdušný prostor s volným mobiliářem umožňující vícero využití 
obohacujících veřejný život Řevnic. Toto místo lze využít pro konání trhů, pro akce vyžadující větší 
volnou plochu (umístění kolotoče, skákacího hradu, pro volební mítink apod.) či pro provoz letního 
kina – součástí návrhu jsou i dva osvětlovací stožáry pro natažení plátna v čele náměstí. 
  Náměstí samotné je definované kontrasty mezi prostory chráněnými korunami stromů a 
prostory návrhem maximálně otevřenými, kde má návštěvník šanci pojmout celkový dojem z místa 
pod otevřeným nebem. Většina původních stromů zůstala v návrhu zachována, nicméně v několika 
odůvodněných případech došlo i k navržení pokácení či případně úpravy koruny (u stromů u kostela) 
– cílem je právě zpřehlednit náměstí, pocitově aspoň v centrální části uvolnit prostor a především pak 
otevřít náměstí pohledu na věž kostela, jež se historicky v tomto místě vždy významně uplatňovala a 
tvořila jeho logickou dominantu v druhém plánu (viz dobové pohlednice).  
  Návrh významně zvětšuje poměr kamenných ploch na úkor těch travnatých. Těch nicméně 
pořád zbývá relativně dosti, nachází se totiž i mezi parkovacími místy a v uskupeních v podobě vysoké 
trávy a převážně lučních květin na mnoha místech náměstí. Snaha je umožnit náměstí lépe a volněji 
využívat lidmi s tím, že i přes formální úbytek procent travnatých ploch bude mít návštěvník neustále 
pocit, že je obklopen zelení a neztratí se tak parkový duch původní podoby.  
  Hlavní nový prvek je „říčka“ vytékající z kašny a meandrující až ke sloupu, kde mizí v zemi. 
Kašna je tvarovou kopií původní historické s tím, že je oproti ní nakloněna tak, aby se na jedné straně 
dalo sedět a na druhé aby vytékala voda ven. Říčka samotná vede měkce tvarovaným kanálkem 
v zemi (tvarově plynule přecházejícím z roviny dlažby), není široká, aby netvořila bariéru a dala se 
snadno překročit, a v zátokách se rozšiřuje a vytváří zákoutí doplněná vysokou trávou či v jednom 
případě lavicí, kde si mohou lidé máchat nohy v tekoucí vodě. Říčka je prvek, který dodá náměstí 
charakter, zlepší mikroklima a navíc vytvoří přirozený a elegantní prvek pro hru dětských návštěvníků 
– prostor pro pouštění lodičky či balónků, omývání ruček a mnoho dalších aktivit.  

Vodní prvek není pro toto náměstí náhodná volba, město je s řekou neodmyslitelně spojeno 
a je vodními toky doslova protkáno. Navíc je už v současné době před „Zámečkem“ (mimo řešené 
území) zajímavý vodní prvek. My bychom rádi navrhli princip ideového symbolického propojení 
významných veřejných prostor města. Voda tak je před zámečkem, v návrhu je zachována a dále 
rozšířena v prostoru náměstí a v budoucnu by mohla zpříjemnit příjezd návštěvníkům a obyvatelům 
města v přednádražních prostorách.   



Za zmínku stojí určitě i spojnice s oním nádražím, což je hlavně pěší trasa vedoucí na sever, která není 
úplně snadno k nalezení. My používáme změnu formátu a barvy dláždění, abychom naznačili 
železniční „pražce“, které společně s ukazatelem návštěvníky nenásilně navedou směrem k nádraží.   
  Povrch bude zpravidla kamenná hruběji opracována dlažba různých odstínů a betonová 
dlažba využitá pro chodníky mimo hlavní náměstí. Pro parkovací plochy je využitá zatravněná dlažba.  
Všechny nově vysazené stromy jsou domácí lípy srdčité (Tilia cordata) a doplňují a potvrzují prvek 
stromořadí jako zásadní pro tento prostor. Mobiliář je navržen jako odolný s dřevěnými prvky 
reflektujícími parkový charakter místa. 
 
 
 

Anotace 
  Hlavní mottem návrhu je zvýšení podílu využitelných ploch náměstí tak, aby se tento veřejný 
prostor stal flexibilnějším a živějším. 
  Toho je docíleno transformací dopravního konceptu náměstí (zrušení průjezdnosti severní 
komunikace) a zvýšením podílu kamenných ploch – i přes formální úbytek procent travnatých ploch 
bude mít návštěvník díky nově vysazeným vysokým travám a lučním květinám neustále pocit, že je 
obklopen zelení a neztratí se tak parkový duch původní podoby. Náměstí samotné je definované 
kontrasty mezi prostory chráněnými korunami stromů a prostory návrhem maximálně otevřenými 
cílenými na nově otevřený průhled na dominantu věže kostela. Významnými prvky jsou nová 
multifunkční kamenná plocha podporující veřejný život Řevnic a vodní prvek „říčka“ hravě 
meandrující mezi kašnou a sloupem.    
    
 
 
  

Rozpočet 
dlažební, povrchové práce = 10.500.000 Kč 
výsadba, kácení, úpravy zeleně = 1.500.000 Kč  
mobiliář, prvky = 3.000.000 Kč  
odhadovaný celkový rozpočet = 15.000.000 Kč 
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