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Anotace:  

 

Náměstí je místem setkávání, zdrojem identity města pro obyvatele a reprezentací obce pro 

návštěvníky. Je těžištěm města, místem, ve kterém se v jednom či více časech odehrávají různorodé 

děje, místem, kde každý návštěvník účinkuje v několika rolích zároveň, místem mnoha míst, v nichž 

rozeznáme konkrétní významy: tržiště a shromaždiště v okolí kašny, promenádu či malý boulevard 

před radnicí, čestný dvůr či komponovanou scénu u vstupu na hřbitov a konečně i onen symbolický střed 

obce – volný prostor před pomníkem padlých. Mnohost významů, účinkujících i dějů je však 

vzájemně podmíněna. I proto návrh zachovává na náměstí zastávku autobusu. Avšak v nové formě. V 

takové, v níž se pouhý přístřešek stává drobnou sallou terrenou, pavilonem na kraji malého parku. 

Porozumění různým významům prostoru však závisí i na roli čtenáře. Zatímco chodec může vnímat celý 

prostor náměstí jako velký obývací pokoj, řidič snadno rozezná hierarchii vozovek i místa vhodná 

k parkování. Všechny tyto významy jsou však podřízeny a shrnuty jednotící formou a v jediném pojmu: 

náměstí.  

 

Povrch náměstí bude prostorově scelen podlahou v tlumených odstínech světlehnědé a šedomodré 

žuly a po obvodu svázán ornamentálním rámem mozaiky v jasných barvách zdejšího červeno-modrého 

sliveneckého mramoru. Napříč náměstím, v místech, kudy nejvíce chodí lidé, budou v dlažbě vloženy 

veliké kamenné desky s drsným žulovým povrchem. Různorodost povrchů a pestrost vzorů 

vzájemně se překrývajících koberců vytvoří vjemově bohaté a kultivované prostředí. Promyšlené 

rozmístění různých druhů dlažeb přitom umožní chůzi po náměstí s vysokými podpatky i zavazadly na 

kolečkách, a to při jejich vysoké smyslové kvalitě vzbuzující radost u dětí i dospělých. Hladký povrch 

tichého asfaltu rozprostřený na vozovce hlavní ulice ztlumí hluk dopravy. Hustý trávník, chladivý a 

živoucí, bude během nocí kropen dešťovou vodou uchovávanou v podzemní cisterně.  

 

Důvěrně známá forma nábytku je prostředníkem mezi námi a prostorem. Nábytkem prostor 

zabydlujeme, skrze něj prostoru rozumíme. Pomník ztělesňující střed obce a těžiště prostoru je v návrhu 

posunut do kompozičně dominantního postavení ve směru západní osy. Kašna, typologický, významový i 

dějový protipól pomníku, bude obnovena na stávajícím místě. Upravená geometrie jejího kamenného 

povrchu vychází vstříc lidským potřebám – na kašnu si lze sednout, vody se lze dotknout, vodě lze 

naslouchat. Unikátní kovový baldachýn ze subtilního ocelového plechu, kovové i dřevěné lavice, stolky 

a židle svou formou a promyšleným umístěním nabídnou různorodou kvalitu mikroklimatu, soukromí i 

komunikace. Nízká výška kandelábrů osvětlení (do 4 m) zdůrazní lidské měřítko i obytný charakter 

celého prostoru.  
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Výtvarný koncept Řevnice – středočeská riviéra na Berounce 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad není návsí. Není jí již přes sto let, od dob, kdy se venkovská „ves“ proměnila ve 

vzdušné lázně pod Brdskými lesy, městečko vil a sídel vyšší střední třídy, hrdou obec v nevelké, ale významné 

vzdálenosti od hlavního města království. Z tohoto charakteru vychází výtvarné řešení návrhu v rovině 

koncepční i detailní. Toto náměstí není návsí, není však ani generickým prostorem blízké metropole. Je to 

náměstí svébytného lázeňského města, souhra racionality městské geometrie prostoru (ostrých přechodů, hran 

a linií) a kultivované hravosti detailů (figur a povrchů).  

Urbanistický koncept  

Návrh náměstí vychází ze stávajících urbanistických vazeb. Ty respektuje a doplňuje pouze ideovými náměty: 

pěším propojením náměstí a křižovatky ulic Pražská a Nádražní (přes starý hřbitov a zahradu – v majetku 

Římskokatolické farnosti Řevnice) a doplněním zástavby o solitérní dům s obchodním parterem v nároží ulic 

Mníšecké a Komenského.  

Architektonické řešení 

Soutěžní návrh vychází z poznatku, že náměstí v současné podobě funguje dobře. Proto je stávající prostorové a 

funkční členění v základních rysech zachováno, přičemž je proporčně přizpůsobeno tak, aby náměstí fungovalo 

ještě lépe a k dalším funkcím nadto vybízelo (efekt synergie).  

Návrh klade důraz na celistvost prostoru náměstí. Z ní je záměrně vydělena pouze plocha Pražské ulice – 

komunikace 2. třídy. Její profil je však oproti stávající situaci zúžen (z 8,5 m na 6 m). Spolu s navrženou podobou 

křižovatky u Zámečku a absencí vodorovného dopravního značení by toto řešení mělo přispět k větší 

bezpečnosti provozu jeho zpomalením (viz Manuál tvorby veřejných prostranství, IPR, 2014). Vizuální vyčlenění 

komunikace z prostoru náměstí (zvýšeným obrubníkem a asfaltovým povrchem) a úpravy nástupů přechodů 

dále zvyšují čitelnost prostoru pro chodce (především pro děti). Ostatní vozovky na náměstí jsou řešeny jako 

zklidněné ulice či jako sdílený prostor s motorovou dopravou (v případě Opletalovy ulice směřující k Palackého 

náměstí). Jejich dláždění (drobné kostky, vějířová skladba) se liší od dláždění ploch rezervovaných pro chodce 

(velké kostky, řádková skladba), které jsou rovněž odděleny obrubníky se sníženou výškou.  

Celkový počet parkovacích míst přímo na náměstí je v navrženém řešení snížen přibližně na polovinu (24 míst). 

Část těchto parkovacích míst bude zpoplatněna, aby bylo zvýhodněno krátkodobé zastavení na úkor 

dlouhodobého stání. Snížení počtu parkovacích míst není samoúčelné. Uvolněný prostor přispěje k celkové 

přehlednosti i bezpečnosti a zvýší uživatelkou hodnotu náměstí.  

Důležitou součástí návrhu jsou široké chodníky po obvodu náměstí (rozšířené ze 4,5 na 8 m na severu 

a z 3 na 6 m na západě, a nově umístěné 5 m široké chodníky podél jižního okraje). Jejich dimenze a výtvarné 

řešení jsou uzpůsobené tomu, aby byly sezónně využívány pro rozšíření parteru přiléhajících domů do 

veřejného prostoru. Dlážděné budou mozaikou ze sliveneckého mramoru (těžba byla obnovena). Stejný kámen 

(v jiné skladbě a velikosti kostek) bude použit i okolo kašny. Vzor mozaiky chodníku je volen tak, aby ladil 

s architekturou přiléhajících domů, případně odpovídal jejich společenskému významu. Ostatní plochy určené 

chodcům (prostor pro trhy poblíž kašny, prostor před radnicí, prostor před vstupem na hřbitov a okolí obelisku) 

budou dlážděny žulovými kostkami tak, jak bylo uvedeno výše.  

Klíčovou polohu ve středu náměstí si zachová plocha trávníku. Její tvar je však přizpůsoben nové geometrii 

prostoru a v jižní části se jí k tomu dotknou terénní úpravy související s přemístěním pomníku a umístěním 

podzemní cisterny na dešťovou vodu. Je tam navržena mírná změna výškového uspořádání, směřující k 

umístění pomníku na vyvýšenou platformu (výškově srovnanou právě s úrovní trávníku). K platformě budou 

z úrovně vozovky stoupat tři široké stupně, které zvýrazní kompozici i funkci dominanty. Tyto stupně navíc 

budou sloužit při oslavách (28. říjen, královský průvod apod.) jako přirozená tribuna.  
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Sadové úpravy 

Návrh zachovává všechny vzrostlé lípy (tilia cordata). Stejný druh je v návrhu dosazen do stávajících stromořadí 

lemujících ulici Pražská a severní okraj náměstí (8 ks). Nově vysazena jsou stromořadí na západním a východním 

okraji náměstí (10 ks). V povinném zákresu z Opletalovy ulice je vidět řada tří stromů v ploše tržiště poblíž 

kašny. Její vysazení je alternativou, od které nakonec bylo upuštěno, aby uvolnila místo pro možnost sezónního 

vztyčování vánočního stromu či máje. Jižnímu okraji náměstí v návrhu dominuje výsadba stromořadí sakur 

(prunus serrulata, 6 ks). Jejich funkcí je zvýraznit proměnu místa v čase každoročními záplavami růžových květů.  

Mobiliář 

Pomník padlých bude restaurován a přenesen do kompozičně výhodnější pozice o 10 metrů v ose na východ 

(podobně jako byla kdysi přemístěna boží muka na nedalekém Palackého náměstí i velkolepá hrobka 

samotného autora pomníku – je to taková řevnická tradice). Jako místo vhodné pro případný nový pomník 

(v návrhu zvolena pocta fotografu L. Sitenskému) byl zvolen prostor před vstupem na hřbitov. Opačné straně 

náměstí dominuje kašna. V návrhu nově vystavěná na stávajícím půdorysu sesazením 20 žulových dílů, plněná 

otvorem ve dně (v zimě jím vypouštěna), s cirkulací vody přes bronzový přepad do nádržky v úrovni dlažby. 

Unikátním prvkem náměstí je navržený přístřešek autobusové zastávky – v půdorysu čtverce o hraně 4 m, 

svařený z ocelové pásoviny (v zemi vetknutých T sloupků) a 4 sférických plechů tloušťky 5 mm (tažené staticky 

tuhé střechy) – stane se veřejným baldachýnem. Svou otevřeností a vodou stékající středem po nerezových 

drátcích k zemi nebude ani tak ochranou před rozmary počasí, jako spíše elegantním doplňkem – exkluzivně 

řevnickým – velmi podobně, jako když si žena obuje boty na vysokém podpatku.  

Ostatní prvky mobiliáře budou s ohledem k celkovému řešení voleny především z katalogové nabídky 

osvědčených výrobců. Ve vizualizacích jsou například použity lavice tuzemských designérů společnosti mmcité.  

Osvětlení 

K nočnímu osvětlení budou použity nízké kandelábry (výšky do 4 metrů). Ty budou rozmístěny v řadě podél 

hlavní ulice po levé straně (ve směru od Prahy). Na severním a západním okraji náměstí pak po pravé straně 

komunikace ve směru hodinových ručiček (obdobně, jak je tomu dnes). Na východ od pomníku budou 

kandelábry umístěny pouze po okraji náměstí. Přechody pro chodce budou nadto nasvíceny samostatnými 

stojanovými svítidly v blízkosti vozovky po obou stranách. Dominanty prostoru – pomník padlých, kašna, 

baldachýn a solitérní strom před vstupem na hřbitov – budou osvětleny zemními svítidly.  

Bilance 

Položka    stav  návrh   
Celková plocha náměstí  10 170 m

2 
10 170 m

2 

Plocha chodníků   3 930 m
2
   6 440 m

2
   (z toho 2 180 m

2
 mozaikové chodníky) 

Plocha komunikace 2. třídy  1 560 m
2
  1 270 m

2
 

Plocha ostatních komunikací  2 070 m
2
   1 610 m

2
  

Nezpevněné plochy (trávník)  1 870 m
2
   480 m

2
 

Vymezené plochy parkovišť  740 m
2
   370 m

2
  

Orientační rozpočet realizace (náklady se vztahují pouze na plochu náměstí)  

Přípravné práce    1 600 000 
Zemní práce   2 000 000 
Povrchy    12 400 000  (z toho 3 500 000 mozaikové chodníky) 
Veřejné osvětlení   1 500 000 
Sadové úpravy   150 000 
Přesunutí a oprava pomníku  300 000 
Kašna    800 000 
Baldachýn   500 000  
Ostatní mobiliář (lavičky a stoly) 400 000  ____ 
Celkové náklady   19 650 000 Kč 


