
a) zásady řešení území v širších souvislostech 
 

kontextuálnost 

Náměstí krále Jiřího z Poděbrad je hlavním náměstím Řevnic. V návrhu je dodržen 

současný charakter maloměstského prostředí a respektovány stávající hodnotné a 

charakteristické prvky (např. předzahrádky, vzrostlá zeleň, kašna, pomník). 

Řevnice jsou zeleným městem. Navržené řešení umožňuje, aby náměstí plnilo 

všechny požadované funkce (shromažďovací, dopravní …) a současně zachovává velký 

podíl zeleně. 

Zdůrazňujeme stávající kvality náměstí a doplňujeme kvality nové jasným 

uspořádáním prostoru, aby náměstí bylo reprezentativním prostorem města a současně 

příjemným místem pro život. 

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

multifunkčnost – V prostoru je umožněn každodenní život (nákupy, posezení na lavičce či 
předzahrádce …) i konání kulturních akcí, pravidelných trhů a podobných aktivit.  
 

jasné uspořádání prostoru do hlavních částí 
centrální prostor - je dlážděný, ale je použita kombinace se zatravněnými spárami mezi 
jednotlivými kostkami = je ozeleněn, ale bezproblémově pochozí 
 

pěší zóna – vzniká v prostoru zrušené místní komunikace podél severní strany náměstí 
 

promenáda - tvořena širokým chodníkem podél jižní strany náměstí s 
navazujícími krátkodobými parkovacími místy pro dobrou dostupnost a obslužnost obchodů 
a městského úřadu 
 

propojení a zdůraznění pěších komunikací  
návaznost na pěší trasu od nádraží a naprostá prostupnost náměstí pro pěší 
 

velké množství zeleně 
zeleň k Řevnicím patří, byla tam a musí být, v návrhu je zachováno velké množství 
vzrostlých stromů. 
 

návrh je řešen s cílem zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti celého prostoru 
 
 
 
 
Povrchy jsou navrženy s ohledem na charakter náměstí a jsou vztaženy k jednotlivým 
částem prostranství. 

Plocha centrálního prostoru náměstí je tvořena betonovou dlažbou s mezerami. 
V místech pruhů pro pěší jsou mezery vyplněny spárovací hmotou. V ostatní ploše jsou 
mezery ponechány pro růst trávy. Plocha bude mít tedy travnatý charakter, přitom bude 
zpevněna pro multifunkční použití. Tráva bude několikrát ročně sekána. 

Plochy pro pěší s výjimkou centrálního prostoru budou z nepravidelné betonové nebo 
přírodní dlažby. 

Silnice II.třídy je asfaltová s vloženými pruhy žulové dlažby v místě přechodů pro 
chodce. 

Parkovací stání a autobusové zastávky podél této silnice a úseky místních 
komunikací jsou rovněž z žulové dlažby. 

Vyznačení parkovacích stání a přechodů je provedeno dlažbou světle šedé barvy. 
Výškové poměry na náměstí jsou zachovány. 



Zeleň 
Návrh ponechává většinu kvalitních vzrostlých stromů (vychází z dendrologického 

průzkumu). Prvotně odstraňuje směs krátkověkých dřevin, jehličnatých taxonů a dřevin, které 
již dosáhly svého středního věku, nebo druhy se sníženým zdravotním stavem. Uvolňuje 
prostor pro nové výsadby s jednotným konceptem, které centrální prostor otevřou a nebudou 
zde působit jako bariéry. 

Návrh navyšuje počet stromů oproti stávajícímu stavu. Nové stromy doplňují stávající 
stromořadí (Tilia cordata´s). Na východním konci centrální plochy náměstí je vytvořena nová 
skupina stromů. Ve skupině se uplatňují především původní domácí druhy, které se v daném 
prostoru již v nějaké míře vyskytují, nebo jsou pro daný prostor adekvátní – druhy s menším 
vzrůstem a korunou než původní druhy (lípy, hlohy a jiné okrasně-ovocné dřeviny). Stávající 
stromy jsou umístěny do čtvercových nezpevněných ploch krytých kůrou. Nově vysazené 
jsou ochráněny kruhovou mříží.  

U památníku jsou navrženy čtyři ozeleněné čtverce s výsadbou trvalkových směsí, 
které prostor kolem památníku zklidňují a vytvářejí důstojné klidné okolí (výška vzrostlých 
trvalek 50 až 90cm). Další ozeleněné plochy s výsadbou trvalek jsou u kruhového objezdu, 
kde přispívají k jeho bezpečnosti (výška vzrostlých trvalek max. 50cm). 
 

Mobiliář je navržen jednotný, tvarově jednoduchý, v kombinaci materiálů kov a dřevo.  
Lavičky – „ocelová krabice“ s dřevěnou sedací plochou v jasných červeno/oranžových 
barvách 
Vodní prvek u kostela – „podlouhlá ocelová nádoba“ se třemi úrovněmi vodní hladiny, které 
odpovídají svažitosti terénu v tomto místě. Možnost stojaté hladiny nebo vody tekoucí po 
kaskádách. 
 
Kašna a její rekonstrukce  

Oktogonální kašna dle návrhu arch. Sochora je ponechána na svém místě, jedná se 
o tradiční dominantu prostoru.  Původní funkce je obnovena, představuje důležitý vodní 
prvek na náměstí. Později dodaný středový sloup je zrušen a na jeho místě osazena fontána 
z vodní plochy.  
 
Dopravní řešení 
Zklidnění dopravy 

Návrh upravuje silnici II.třídy a celkově zklidňuje dopravu v prostoru náměstí (nové 
trasování, střídání materiálů povrchu, zálivy autobusové zastávky a podélná parkovací 
stání). 

V západní části je křížení ulic Komenského a Mníšecká řešeno jako miniokružní 
křižovatka, kde středový ostrov je řešen jako plně pojížděný s odlišným povrchem (možnost 
otáčení autobusů MHD).  

Současná komunikace před „Modrým domečkem“ je změněna na pěší zónu, do které 

mají vjezd povolen jen vlastníci přilehlých nemovitostí a jejich dopravní obsluha. Dlouhodobé 

stání v pěší zóně není možné. 

Parkování vozidel  
V návrhu jsou krátkodobá stání, což umožňuje obslužnost i využívání obchodů, 

pohostinství a místních živností. Na východním okraji pěší zóny jsou vyhrazená parkovací 
stání pro obyvatele a uživatele přilehlých domů. V obou částech s kolmými parkovacími 
místy mohou být vyznačená invalidní stání. 
 
c) orientační rozpočet realizace 
20mil Kč 
 
 
 
 



d) krátká anotace pro účely katalogu soutěže 
 

Náměstí krále Jiřího z Poděbrad je hlavním náměstím Řevnic. V návrhu je dodržen 

současný charakter maloměstského náměstí a respektovány stávající hodnotné a 

charakteristické prvky (např. předzahrádky, vzrostlá zeleň, kašna, pomník). 

Řevnice jsou zeleným městem. Navržené řešení umožňuje, aby náměstí plnilo 

všechny požadované funkce (shromažďovací, dopravní …) a současně zachovává velký 

podíl zeleně. 

Zdůrazňujeme stávající kvality náměstí a doplňujeme kvality nové jasným 

uspořádáním prostoru, aby náměstí bylo reprezentativním prostorem města a současně 

příjemným místem pro život. 

 
e) seznam součástí návrhu označených názvem a navazujícími pořadovými čísly 
 
1 _ první panel 
2 _ druhý panel 
3 _ textová část 
4 _ obálka „autor“ 


