
Textová část 

Zásady řešení území v širších souvislostech 

Výhodná poloha města Řevnice determinována přírodními podmínkami (tok Berounky a okolní 

lesy a pahorky) spolu s blízkým vztahem ke Praze a Karlštejně stavějí centrum - náměstí krále Jiřího z 

Poděbrad do významné polohy s tým, že revitalizace zvýší vážnost postavení města pro bezprostřední a i 

vzdálenější okolí.  

 Návrh v širších souvislostech řeší zlepšení urbánní a dopravní situace, kdy otevření náměstí a 

vytvoření autobusových zastávek dává základní předpoklad pro oživení náměstí spolu s vytvořením 

možnosti různorodého pohybu a možnosti různých funkcí v organickém prostorovém prolínání, 

opřených o pevnou historickou strukturu budov náměstí.  

 Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad se týká širšího prostoru, protože je třeba udělat dopravní 

opatření, které povedou ke zklidnění dopravy na náměstí. Tato opatření mají vytvořit lepší veřejný 

prostor pro občany i turisty, který bude odpovídat historickému charakteru náměstí, ale i funkčně 

splňovat potřeby občanů Řevnice. Širší řešení se v návrhu zejména autobusů pro které jsme vytvořili dvě 

zastávky na náměstí, stým že se autobus směrem na Prahu a opačně se bude otáčet na vlakové nádraží a 

kolem Jednoty.  

  Dopravní řešení bylo požadováno na křižovatce ulic Komenského a Mníšeckej. V návrhu jsme 

vytvořili křižovatku ve tvaru T, která pomohla při lepším napojení prostoru před Zámečkem a náměstí. 

Tento prostor jsme zvětšili a propojili s náměstím přechodem pro chodce. Na druhé straně dostal 

prostor přijatelnější podobu pro pěší. Zaústění ulice na Légiich jsme ponechali změnili jsme v návrhu jen 

povrch ulice, materiál navazuje na řešení náměstí a chodníku pro pěší. Ulice na Légiích je v návrhu 

jednosměrná se zapuštěným podélným parkováním a vytváří spolu se Sadecky, která má opačný směr 

dopravní okruh. Na náměstí jsme dospěli ke zrušení zastávky ve středu náměstí, která porušovala 

stromořadí a zatěžovala náměstí pohybem autobusů, které se náměstí obraceli. Rozhodli jsme se 

vytvořit 2 autobusové zálivy na hlavní silnici. Zastávky podporují život na náměstí a to bylo i naším cílem. 

Obracení autobusů jsme zajistili na stanici s konečnou při Jednotě, kde je možné, aby se autobus obrátil 

Stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, funkční skladby 

Organické tvary a jejich různorodé formy v návrhu vyjadřují vztah s historickou identitou 

náměstí, kterou připomíná 100 letá tradice sklářství Vlašuby. Zaoblené tvary a fluidita místa jsou 

inspirovány mícháním skla a jeho různorodými tvary a barvami které se v návrhu snaží proniknout do 

forem hlavně v centrálním parkovém prostoru náměstí. Hlavní myšlenkou návrhu je vnést do náměstí 

pohyb s vytvořením prostor pro různé funkce jak jednotlivě, tak i v celku. Nedílnou součástí řešení je 

kvalita a čistota provedení s použitím jednoduchých finančně nenáročných prvků a materiálů a je 

skutečným náměstím, které existovalo i v minulosti na tomto místě. Pestrý historický kontext náměstí 

jsme převedly s přihlédnutím na současnou funkční stránku náměstí do vhodného návrhu, který bude 

splňovat dopravní opatření a funkční využití. 
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Návrh náměstí má navrátit ztracený charakter lidské měřítka, který v minulosti měl a rozvojem 

dopravy se postupně pozbyl. Zároveň organizuje hierarchii vztahů chodce a dopravy na náměstí, kde má 

pěší pohyb být dominantní . Funkčně se návrh náměstí skládá, z pěší zóny vedle hlavního dopravního 

tahu, kterým lidé častokrát jen projdou a nezastaví se. Umístili jsme tam jednoduché lavičky ve tvaru 

kvádru (umělý kámen) se sedákem ze dřeva a stojany na kola, které podporují cyklokoridor. Další část je 

relaxační zóna, kde se lidé zastaví na delší dobu a užívají si prostor kolem sebe, je to prostor v okolí 

kašny a pomníku. Prostor na západní straně a na druhé straně náměstí směrem ke kostelu je zóna 

sociální, kde je větší frekvence lidí, ale je určena k delší pobyt člověka. Na těchto plochách se počítá 

například i s umístěním stánků na trhu. 

Anotace 

Návrh v širších souvislostech řeší zlepšení urbánní a dopravní situace, kdy otevření náměstí a 

vytvoření autobusových zastávek dává základní předpoklad pro oživení náměstí spolu s vytvořením 

možnosti různorodého pohybu a možnosti různých funkcí v organickém prostorovém prolínání opřených 

o pevnou historickou strukturu budov v náměstí. 

Organické tvary a jejich různorodé formy v návrhu vyjadřují vztah s historickou identitou náměstí 

kterou připomíná 100 letá tradice sklářství Vlašuby. Zaoblené tvary a fluidity místa jsou inspirovány 

mícháním skla a jeho různorodými tvary a barvami které se v návrhu snaží proniknout do forem hlavně v 

centrálním parkovém prostoru náměstí. Hlavní myšlenkou návrhu je vnést do náměstí pohyb s 

vytvořením prostor pro různé funkce jak jednotlivě, tak i v celku. Nedílnou součástí řešení je kvalita a 

čistota provedení s použitím jednoduchých finančně nenáročných prvků a materiálů. 
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Základné bilancie návrhu 

 

Položka Názov Spotreba materiálu m² Cena CZK/m2  Cena za množstvo 

D1 Dlažba šedá  1 920,7 700 1 344 490,00 

D2 Dlažba bledošedá 906,4 650 589 160,00 

D3 Dlažba prírodný kameň - 
hrdzavo-hnedá- andezit 

142,2 1700 
241 740,00 

D4 Dlažba prírodný kameň - 
šedá - andezit 

67,9 1780 
120 862,00 

K1 Kameň prírodný 59,7 1500 89 550,00 

CR Creteprint - Odtieň - 
červená 

202,8 2200 
446 160,00 

AS1 Asfalt - Na námestí 422,6 1800 760 680,00 

AS2 Asfalt - Opletalova 329,7 1800 593 460,00 

AS3 Asfalt - Križovatka 888,2 2000 1 776 400,00 

AS4 Asfalt - Plocha hl. cesty 1 598,0 2000 3 196 000,00 

TR Trávnatá plocha 2 043,0 400 817 200,00 

Celková suma 9 975 702,00 

    
 Položka Názov Spotreba materiálu bm Cena za ks Cena za množstvo 

OB1 Obrubníky - na námestí  277 300 83 100,00 

OB2 Obrubníky - Opletalova 204 300 61 200,00 

OB3 Obrubníky - Križovatka 119 500 59 500,00 

OB4 Obrubníky - Hl. cesta  318 400 127 200,00 

Celková suma 331 000,00 

    
 Položka Názov Spotreba materiálu ks Cena za ks Cena za množstvo 

S1 Osvetlenie Schreder 
modulum - mini 3,9 m 

26 15000 
390 000,00 

L1 Lavičky - rovné 20 2500 50 000,00 

L2 Lavičky - oblúkové 4 3500 14 000,00 

L3 Lavičky - kocka 5 1500 7 500,00 

PZ Prístrešok zastávky 2 60000 120 000,00 

KI Kiosk 1 80000 80 000,00 

M1 Mobilná zeleň 5 9800 49 000,00 

KS Kvetináč so sedením 1 3000 3 000,00 

TC Tilia Cordata 6 18000 108 000,00 

OS Ochrana stromu Jadran 6 6000 36 000,00 

PF Picia fontána  2 5200 10 400,00 

K Kanalizácia  odhad   6 500 000,00 

V Voda  odhad   4 500 000,00 

E Elektrika odhad   2 000 000,00 

Celková suma 13 867 900,00 

     SPOLU 
   

24 174 602,00 
 


