
KLIDné ŘEVnice 

"Nechat promluvit to, co je zůstalo doposud skryto. Ne kompromis, ale koncensus. Kultivovaný prostor 

náměstí jako vizitka obce"  

"KLIDné ŘEVnice" je sloganem návrhu a vyjadřuje cíl, který chtějí autoři nové podoby náměstí Jiřího z 

Poděbrad v Řevnicích dosáhnout a prokázat tak čest nositeli jeho jména. I ten požadoval nemožné v 

rušných podmínkách své doby: Ne kompromis, ale koncensus. 

Propojení východozápadní osy kašna - pomník padlým ve dvou světových válkách - kostel sv. Mořice 

je hlavním výtvarným motivem prostoru náměstí. Necháváme ho promluvit. Kašnu spojuje s 

pomníkem vodní kanálek symbolizující životaschopnou sílu a věčný koloběh tvoření a zániku. Od 

pomníku padlým se náš pohled zvedá vzhůru k dominantě kostelní věže, kterou dosud příliš zakrývaly 

vzrostlé stromy na hřbitově. Jejich větve jsou prořezány. V noci je kostelní věž osvětlena a kostel se 

stává denní i noční dominantou celého prostoru náměstí. Městotvorná západovýchodní osa pokračuje 

dál přirozeně až k Zámečku a je akcentována alejí již existujících a nově vysázených stromů. 

Volný prostor náměstí ctí původní vidlicovitý tvar náměstí, který vytvořili zakladatelé obce, když 

"rozestavěly vozy tažené koňmi" právě v této formě. Centrální prostor náměstí je volný, nechává 

vyniknout horizontále kašny a vertikále pomníku. Po svém obvodě je lemován stromořadím, které 

poskytuje stín v horkých letních měsících, zároveň odstiňuje hluk z dopravy. Volný prostor 

reprezentuje obec jako celek a umožní využití náměstí jako veřejného prostoru, který je z našeho 

pohledu na věc v současné době spíše soustavou cestiček prošlapaných skrze trávník obklíčený 

asfaltovými autostrádami. Volný prostor mezi kašnou a pomníkem umožní konání dosud 

zapovězených městských trhů a dalších společenských aktivit jako koncertů a dětských dnů. 

Doprava slouží lidem, ne lidé dopravě. Dopravní provoz není omezen, pouze usměrněn, zpomalen 

tak, aby nevytvářel nepřekročitelnou bariéru v době dopravní špičky, ale umožnil hladký průjezd 

automobilům přes prostor náměstí, zároveň pak bezproblémové zásobování. 

Doprava 

Automobilový provoz 

Automobilový provoz převažuje ve východozápadním směru, kudy prochází náměstím rušná komunikace II. třídy vedoucí do 

Prahy. Čilý a rušný automobilový provoz na náměstí zpomaluje kombinací několika opatření: 

1, zúžením vozovky II. třídy ze současných 7,2 m na průměrných 6,2 m, upravením poloměrů zatáček 

2, Jednosměrný provoz a v obou vedlejších komunikacích vedoucí přes náměstí zajistí klidnější provoz a více prostoru pro 

veřejný život na náměstí 

3, celý povrch komunikace II. třídy na náměstí má zvednutou niveletu o cca 15 cm. Nájezdy na náměstí v ústí ulice Pražské a 

Mníšecké je z obou stran řešeny mírně vysvahovaným nájezdem. V nich se mění rovněž povrch pojízdné vrstvy z asfaltu na 

kamennou přesně řezanou dlažbu. 

4, Autobusová zastávka je přemístěna z původního místa na severu náměstí do zálivu na jižní straně náměstí před obecním 

úřadem. Minimalizuje se tím přecházení dětí ze základní školy jdoucích přes rušnou silnici. Obratiště autobusů je tím tak z 

důvodu prostorových a hlukových nároků z náměstí vytlačeno. Autobusy přijíždějící z Prahy se otáčejí u nákupního střediska - 

Coopu, autobusy přijíždějící ze Svinař směřují přes náměstí ulicí Nádražní a pro obrácení směru projíždějí ulicí Pod Lipami, 

Palackého náměstím a ulicí Berounskou. 

Pěší provoz 

Pěší pohyb po městě je charakterizován dvěma dvojicemi hraničních bodů: V severovýchodním směru je to vlakové nádraží se 

základní školou, v západovýchodním směru pak zámeček s přilehlým parkem kostel sv. Mořice a Panny Marie Nanebevzaté s 

kostelním parkem. Obě dvojice hraničních bodů jsou od sebe vzdáleny cca 400 m vzdušnou čarou, tedy 10 minut pohodlné 

chůze. Na křížení obou urbanistických os leží náměstí Jiřího z Poděbrad. Chodci se po něm pohybují volně, pohodlný přechod 

přes rušnou silnici zajišťuje dvojice přechodů pro chodce, všechny přechody jsou bezbariérové. V prostoru náměstí jsou v 

rovině vozovky, s dvoucentimetrovým odskočením, u Zámečku a před vstupem na hřbitov mají obrubníky snížené nájezdy. V 

jednosměrném provozu na severu a západě náměstí se přechází na divoko. 

Parkování 

Auta parkují na náměstí na k tomu určených místech, v  podélných stáních podél komunikací a na příčných stáních před 

obecním úřadem, kde jsou rovněž zřízena stání pro imobilní. Parkování "na divoko" je možné v mlatových plochách na jižním 

okraji náměstí. K dalšímu parkování jsou určeny podélná parkovací místa v přilehlých ulicích Opletalova a Legií  

Parkovací stání 56 celkem 

na náměstí 22 

na divoko před farou 6 

pro imobilní 2 

v přilehlých ulicích Opletalova a Legií 26 



 

Povrchy 

Prostor vnitřního náměstí má mlatový povrch. Chodníky po obvodě náměstí jsou vydlážděny z kamenné dlažby s řádkovým 

kladením. Soustředné kruhy kolem oktagonální kašny z velkoformátové kamenné dlažby umocňují její centrální pozici v rámci 

náměstí. Prostor před památníkem padlým ve světových válkách a před Obecním úřadem je vydlážděn rovněž velkoformátovou 

kamennou dlažbou, ta podtrhuje požadavek na důstojný charakter obou míst. Kanálek mezi kašnou a pomníkem je kamenný. 

Voda vytéká z kašny a směrem k památníku, kde je sbírána a znovu čerpána do kašny. Centrální prostor náměstí je odvodněn 

povrchově do sběrných žlabů, ostatní dešťové vody tečou po komunikacích. 

Povrchy celkem (bez přilehlých ulic) 9759,56 m2 

01 Mlat 2512 m2 

02 Velkoformátová kamenná dlažba 527,14 m2 

03 Kamenné dlažba na chodníky v řádkovém kladení 4419,56 m2 

04 Přesně řezaná kamenná dlažba malého formátu do stabilizovaného betonu 2259,42 m2 

05 Květinové záhony 37,69 m2 

Předzahrádky 370,53 m2 

 

Zeleň 

V zadání soutěže je psáno, že Řevnice určuje charakter zahradního města. To však neznamená, že je náměstí zatravněno 

zbytečnými travnatými plochami, které nelze smysluplně udržovat. Chodcům ukazují cestu chodníky, volnému pohybu po 

náměstí ničemu nebrání mlat. Dva funkční městské parky, jejichž zeleň je udržovatelná, se nacházejí u hraničních bodů 

západovýchodní osy zámeček - kostel. Nástupní prostor do nich - předprostor před zámečkem a piazetta se sochou sv. Jana 

Nemopuckého před vstupem na hřbitov  jsou vydlážděny, aby lákaly návštěvníky dovnitř.  Přerostlé stromy v na hřbitově u 

kostela jsou prořezány. Kostelní věž tak dostane svou dominantní povahu v pohledech z náměstí. 

Udržovaná zeleň na samotném náměstí je koncentrována do předzahrádek, o které pečují samotní majitelé domů, před kterými 

leží. Výsadba 30 nových stromů v prostoru náměstí a v přilehlých ulicích doplňuje 40 již vysazených. V západní části náměstí 

mezi kašnou a parkovištěm je umístěna patka s mříží pro vánoční strom. 

  

stromy celkem 76 ks 

stávající stromy 42 ks 

nově vysazené stromy (vč. přilehlých ulic)  34 ks 

- převážně Tilia cordata (lípa srdčitá, Prunus fructicosa Globasa (višeň křovitá)  

 

Mobiliář 

Vstup do obecního úřadu, doposud dosti zastrčený, je akcentován umístěním stožárů s vlajkami. Pomník a oktagonální kašna 

jsou zachovány v původních pozicích. Sezení je na lavičkách s opěradly, bodových betonových blocích a na velké dřevěné 

lavici u kašny. 

Místa k sezení celkem (lavičky, bodové sezení, dřevěná lavice vedle kašny)  60 míst k sezení 

Odpadkové koše (bez přilehlých ulic) 12 ks 

Betonová autobusová zastávka (se zelenou střechou a prorůstajícím stromem)  1ks 

Pítko 2 ks 

Betonová plocha na hraní pro děti 1 ks 

Vlajkový stožár 5 ks 

Informační tabule 1 ks  

Osvětlení 

lampy pouličního osvětlení 21 ks 

bodové osvětlení (Obecní úřad, kašna, pomník, kostelní věž) 20 ks 

reflektory (kostel, Obecní úřad, osvětlení středu námětí při akcích) 8 ks 

liniové osvětlení kanálku mezi kašnou a pomníkem 1 ks 

 

Orientační rozpočet realizace 

Celková upravená plocha řešeného území 9759,56 m2 

Orientační náklady realizace při 3000 Kč / m2 (bez přeložek inž. sítí) 29 278 680 Kč 

 

poznámky: 

1, jedná se o orientační cenu na základě zkušenosti z jiných projektů, autorům není znám stav inženýrských sítí, výsledky 

archeologického průzkumu a přesný rozsah skutečně prováděných prací lze jen stěží odhadnout. 

2, cena zahrnuje všechny povrchy, mobiliáře a stabiliář, výsadbu nové a úprava stávající zeleně včetně kácení, osvětlení 



Krátká anotace pro účely katalogu soutěže 

KLIDné ŘEVnice 

"Nechat promluvit to, co je zůstalo doposud skryto. Ne kompromis, ale koncensus. Kultivovaný prostor 

náměstí jako vizitka obce"  

"KLIDné ŘEVnice" je sloganem návrhu a vyjadřuje cíl, který chtějí autoři nové podoby náměstí Jiřího z 

Poděbrad v Řevnicích dosáhnout a prokázat tak čest nositeli jeho jména. I ten požadoval nemožné v 

rušných podmínkách své doby: Ne kompromis, ale koncensus. 

Propojení východozápadní osy kašna - pomník padlým ve dvou světových válkách - kostel sv. Mořice 

je hlavním výtvarným motivem prostoru náměstí. Necháváme ho promluvit. Kašnu spojuje s 

pomníkem vodní kanálek symbolizující životaschopnou sílu a věčný koloběh tvoření a zániku. Od 

pomníku padlým se náš pohled zvedá vzhůru k dominantě kostelní věže, kterou dosud příliš zakrývaly 

vzrostlé stromy na hřbitově. Jejich větve jsou prořezány. V noci je kostelní věž osvětlena a kostel se 

stává denní i noční dominantou celého prostoru náměstí. Městotvorná západovýchodní osa pokračuje 

dál přirozeně až k Zámečku a je akcentována alejí již existujících a nově vysázených stromů. 

Volný prostor náměstí ctí původní vidlicovitý tvar náměstí, který vytvořili zakladatelé obce, když 

"rozestavěly vozy tažené koňmi" právě v této formě. Centrální prostor náměstí je volný, nechává 

vyniknout horizontále kašny a vertikále pomníku. Po svém obvodě je lemován stromořadím, které 

poskytuje stín v horkých letních měsících, zároveň odstiňuje hluk z dopravy. Volný prostor 

reprezentuje obec jako celek a umožní využití náměstí jako veřejného prostoru, který je z našeho 

pohledu na věc v současné době spíše soustavou cestiček prošlapaných skrze trávník obklíčený 

asfaltovými autostrádami. Volný prostor mezi kašnou a pomníkem umožní konání dosud 

zapovězených městských trhů a dalších společenských aktivit jako koncertů a dětských dnů. 

Doprava slouží lidem, ne lidé dopravě. Dopravní provoz není omezen, pouze usměrněn, zpomalen 

tak, aby nevytvářel nepřekročitelnou bariéru v době dopravní špičky, ale umožnil hladký průjezd 

automobilům přes prostor náměstí, zároveň pak bezproblémové zásobování. 



Seznam součástí návrhu označených názvem a navazujícími pořadovými čísly 

 

01 KLIDné ŘEVnice - Celková situace řešeného území 

02 KLIDné ŘEVnice - Schemata, vizualizace a detaily 

03 KLIDné ŘEVnice - Celková axonometrie náměstí  

04 Textová část 

 

05 DVD Digitální část 

 

06 Obálka "Autor" 

 

 

 

 

 


