
Autorská zpráva 
 
Návrhem chceme podtrhnout charakter Řevnic jako zahradního města na břehu řeky Berounky. Vnímáme náměstí 
jako přirozené těžiště města a důležitou křižovatku historických cest. Náměstí plní důležité elementární funkce obce – 
setkávání lidí,  obchod a služby a odpočinek. 
 

anotace 

Náměstí v Řevnicích je fungující městský prostor, který potřebuje vizuálně pročistit a nabídnout zaběhnutým aktivitám 
odpovídající prostor.  

Náměstí je důležitá křižovatka automobilové i pěší dopravy. Chceme vymezit prostor pro auta a dát prioritu chodcům.  

Podporujeme naším návrhem historický trojúhelníkový půdorys návsi s měkkým vnitřním povrchem a okolní 
zpevněnou dlažbou. Jednoduchý návrh může podtrhnout dnešní trochu skrytou krásu Řevnického náměstí.  

Hlavním návrhem je odstranění přebytečné zeleně bránící výhledu a zakrývající fasády, jasné rozvržení povrchů s 
vymezením prostoru chodcům a automobilům, doplněné mobiliářem. Novým prvkem podporující společenský život je 
pódium a úprava kašny, která se bude líbit hlavně dětem. 

Doprava:  

Navrhujeme na náměstí režim pěší zóny s průjezdem hlavní komunikace, která je výškově oddělena obrubníkem. 
Podél ní umisťujeme parkovací stání a autobusové zastávky, čímž vymisťujeme maximum aut a průjezd autobusů z 
pěší zóny. Na náměstí je hlavním aktérem chodec. Chodec má také přednost na přechodech přes ulici Mníšeckou, 
které zůstávají v úrovni a materiálu chodníků a auta je překonávají pozvolnými nájezdy. To zpomalí průjezd avšak 
nepůsobí jako retardér. Hlavní komunikaci vedeme v původní stopě a zužujeme ji na šířku šesti metrů. Směry průjezdu 
dopravy náměstím zůstávají oproti stavu nezměněny. Jednosměrná ulice Opletalova (profil komunikace zúžen na 5 
metrů) pokračuje po náměstí v profilu 6 metrů a slouží hlavně místní obsluze. 

Doprava v klidu: 

Parkování je v hlavní části náměstí omezeno na pohotovostí stání pro místní obsluhu a ZTP. Parkovací stání jsou 
umístěna v blízkosti městského úřadu před restaurací U Rysů a v jihovýchodní částí náměstí. Parkovací stání podél 
silnice Mníšecké  ji opticky zužují a zpomaluje průjezd vozidel. Celkový počet stání je 35.  

Povrchy:  

Povrchy na pěší zóně vytváří dva rozdílné charaktery – dlážděné promenádní corso a měkké vnitřní pobytové náměstí 
s mlatem a trávou. Povrch v jedné úrovni pokračuje dál v ulicích Opletalova a Legií. Dlažební kostky na náměstí se 
barevně liší od dlažby v ulicích, aby vynikl tvar náměstí. 

Mobiliář a osvětlení: 

Na náměstí doplňujeme lavičky s opěradlem, na zastávkách bez opěradel, aby opticky neoddělovali zastávku od 
náměstí a do trávy umisťujeme stoličky, které vybízejí k používání trávníku k pobytu. Dva solitéry kašny a památníku 
doplňujeme nízkým, dřevěným pódiem o rozměrech 6x6 metrů pro posezení i vystoupení. V rámci pódia počítáme s 
přívodem elektřiny pro trhy. Ve východním rohu náměstí jsme do dlažby umístili pítko s lavičkou. 

Pro vnitřní náměstí jsme zvolili pouliční lampy s teplejších světlem. Corso náměstí je osvětleno vyššími lampami s LED 
světly. Podsvícen je také památník. 

Kašnu očišťujeme na původní oktogonální tvar bez vnitřního sloupce a vracíme do středu jedinou trysku. Jedna strana 
kašny je proříznuta otvorem a voda se vylévá před kašnu. Tvoří vodní hladinu rovnou jako tabuli skla. Kašnu osvětluje 
vnitřní světlo skrz vodu. 

Zeleň: 

Zachováváme aleje podél cest a tam kde je potřeba, je doplňujeme lípami. Rozšiřujeme aleje do okolní ulic – směrem k 
ZUŠ a Palackého náměstí. Stromy v ulicích vytváří příjemný pocit zahradního města a náměstí propůjčují charakter 
stinné promenády. Stromy uprostřed a veškerou jehličnatou zeleň z náměstí odstraňujeme. Pro vyšší vizuální 
propojenost a kompaktnost náměstí navrhujeme ořezat spodní větve stromů. 

Navrhujeme trávu odolnou k sešlapu a na předzahrádky květné louky.  

 



Předzahrádky 

Charakter náměstí ovlivňuje vzhled domů a předzahrádek. Součástí návrhu je regulace plotů a zeleně. Náměstí v 
Řevnicích má více typů zástavby a ke každé je třeba přistupovat zvlášť, proto jsme navrhli dvě základní regulace 
materiálu a barvy. Pro předzahrádky jsou vhodné listnaté stromy, které nezakrývají celoročně fasády. 
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