
Uzavřený x Otevřený prostor 
Kontrast mezi uzavřeným prostorem pod korunami stro-
mů a volným pod širým nebem umožňuje je oba doce-
nit a více vychutnat.

Kamenná plocha 2 - Letní kino 
Na východní hraně náměstí jsou umístěny dva osvětlo-
vací sloupy, mezi nimiž je možno natáhnout promítací 
plátno. 

Kamenná plocha 5 - Flexibilita 
Volný mobiliář umožňuje několik variací užívání, jež se 
mohou změnit i v rámci jednoho dne. 

Zelený živý dojem 
Návrh zvyšuje podíl využitelných kamenných ploch na 
úkor travnatých s tím, že díky použití vysokých trav a 
lučních květin bude mít návštěvník i přes to ještě inten-
zivnější dojem, že je obklopen zelení. 

X

Symbolické spojení 
Řevnice jsou město s řekou pevně spojené. Vodní prv-
ky (fontány, kašny, „říčky“) vytvoří symbolické propojení 
mezi významnými veřejnými prostory města.

„Zámeček“

Nádraží

Náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad 

Kamenná plocha 1 - Parkování 
Plocha se může stát v případě nutnosti (např. svatby) 
dočasným parkovištěm, jež pomůže obsloužit náměstí.

Kamenná plocha 4 - Trhy 
Ideální místo pro pořádání pravidelných trhů (v návaz-
nosti na uliční trh podél jižní hrany náměstí). 

Zelené mrtvé plochy 
Původní podoba náměstí trpí přemírou nepochozích 
travnatých ploch, jež omezují užívání veřejného pro-
storu.

Návrat dominanty 
Pokácením či úpravou korun několika málo stromů ote-
vřeme výhled na věž kostela, která tvořila v minulosti 
přirozenou dominantu na ose náměstí.

Kamenná plocha 3 - Akce 
Velká volná kamenná plocha umožňuje flexibilní využití 
pro prostorově náročnější akce. Zde je možno umístit 
kolotoč, skákací hrad či vánoční stromek.

„Říčka“ 
Je vedena měkce tvarovaným kanálkem v zemi, není 
široká, aby netvořila bariéru, zlepšuje mikroklima a je 
přirozeným elegantním prvkem pro hru dětských ná-
vštěvníků (pouštění balónků po proudu atd.).

Dopravní schéma  (M   1:2 000) 
Transformací severní průjezdné obslužné komunikace a 
úpravou komunikace západní získáváme prostor pro 
chodce a předzahrádky.
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Cesta k nádraží

Parkovací stání využité při pořádání trhů


