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DÍLNA  NÁPADŮ  ŘEVNICE 

aktivní zapojení občanů do formulace zadání nového územního plánu proběhlo ve dnech 
11.9. - 13.9.2013 (středa až pátek) v zasedací místnosti MěÚ Řevnice. 

Cílem dílny nápadů byl sběr informací od občanů pro zadání připravovaného územního plánu 
a společné určení hlavních cílů, které by měl nový územní plán řešit. Občané měli možnost se na 
přípravě tohoto důležitého strategického dokumentu přímo podílet už v této počáteční fázi, 
nad rámec současné zákonné úpravy. 
Motto akce:    nikdo nerozumí místu lépe, než lidé, co v něm žijí.

Program dílny nápadů:
1. den
 - procházka po městě se zastupiteli, občany a architekty
 - sbírání podnětů od občanů (občané měli možnost navštívit pracoviště architektů dočasně   
    zřízené v zasedací místnosti MěÚ Řevnice a předat své podněty do připravovaného UP)
2. den
 - sbírání a třídění podnětů od občanů
3. den
 - sbírání a třídění podnětů od občanů
 - výběr nejdůležitějších témat pro zadání územního plánu / strategie rozvoje
 - prezentace výsledků sběru názorů - pátek 13.9. v 18:00 na Zámečku
V místě 3 dny pracovali architekti: Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Jana Kafková
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Statistika dílny nápadů Řevnice

podněty od občanů / počty vstupů:

· studnice nápadů    37 
· e-mailem      73
· osobní návštěvou dílny  46

Celkem bylo posbíráno:   156 

Celkem bylo posbíráno 156 vstupů od občanů s tím, že se v každém vstupu objevily 
v průměru 3 podněty. Celkem tedy bylo v dílně nápadů posbíráno cca 468 nápadů.
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problémová mapa
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Vyhodnocení nápadů

Veškeré nápady jsme rozložili na jedno místo a roztřídili podle témat, které se
v nich vyskytovaly nejčastěji. Mnohé příspěvky se opakovaly, z čehož vyplývá jejich 
společenská závažnost a sledovanost. Mnohé z příspěvků jsme společně s občany 
zakreslili do tzv. problémové mapy, která bude využita v návrhu územního plánu. 
Vybrali jsme tyto skupiny témat: 

1. Povodně
2. Veřejná prostranství
3. Propojení ulic a pěší průchody
4. Velká rozvojová území
5. Nádraží 
6. Veřejná vybavenost
7. Krajina a parky
8. Rekreace
9. Technická infrastruktura

10. Charakter města



Vymezení 
katastrálního území
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letecký snímek města
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voda z polí a lesů
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V tůních

Pod lesem

nádraží

Za vodou
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Nezabudického potoka



DÍLNA  NÁPADŮ - ŘEVNICE

Křížení ulic Raisova a 5. května - z mostu je na jednu 
stranu vidět koryto, na druhou stranu plot a soukro-
mé pozemky. Hrnčířská strouha vede přes soukromé 
pozemky, které trpí záplavami. Problém je nutné 
vyřešit.

zdroj: mapy.cz
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                                                                   Sádecká ulice

Při okraji ulice je umístěno koryto pro dešťovou vodu.
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ukončení vodoteče na cestě nad hřištěm, léto 2013
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voda v ulici Pražskázdroj:http://revnicka-deska.webnode.cz/
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1. POVODNĚ

Voda z polí a lesů

• Vyhloubit koryta na dešťovou vodu podél komunikací (dříve tam bývala).
• Celkově řešit odtok povrchových vod (nebezpečí lokálních povodní, problémy 
 s vodou ve sklepích).
• Řešit problém s vodou v Hrnčířské strouze:
 –  vodu z polí nad městem převést do Nezabudického potoka (nepřipojovat   
        na Hrnčířskou strouhu).
 – nezaúsťovat do strouhy lokální odvody dešťových vod.
 – napojení dešťových svodů rozvojové lokality Vrážka odvést rovnou do
        Berounky, nikoli do Hrnčířské strouhy.
• Zohlednit prameny v lokalitě Pod lesem.
• Prověřit systém odvodnění arch. Sochora (1. republika) vč. Rybníků.
• Deště z polí a lesů zachytit a odvést do řeky (nejlépe rovnou na hranici města).
• Strouhy a dešťovou kanalizaci zanést do veřejně prospěšných staveb.
• Spolupracovat na problému zachytávání vody se sousedními obcemi, požadovat,  
 aby si dešťovou vodu likvidovali na svém území. 



DÍLNA  NÁPADŮ - ŘEVNICE

Kejná
• Upřesnit vedení toku Kejná v chatové oblasti, ve spolupráci s Lety.
• V případně povodní uzavírat stavidlo Kejné u Berounky a odklonit přítok Kejné   
 do lokality V tůních (poldr).
• Řešit přečerpávání.

Děšťové vody na pozemcích
• Dešťové vody likvidovat na vlastním pozemku. Neodvádět na chodníky, příklad  
 Pražská ulice od náměstí po nádraží, v zimě voda zmrzne a chodníky      
 jsou nebezpečné.
• Zvážit rozsah možností vsakování – má své limity. Voda pak teče na sousední   
 pozemky.



záplavy z Berounky a Kejné

DÍLNA  NÁPADŮ - ŘEVNICE

V tůních

lokalita V tůních je 
zavodněna přítokem Kejné
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povodeň 2013 v ulici Růžová
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Berounka

• Prověřit protipovodňové hráze.
• Zvýšit hráz, po které vede cyklostezka (výstavbou cyklostezky byla 
 snížena).
• Doplnit hrazení u podjezdu trati (vrata, mobilní zábrana).
• Omezit výstavbu v záplavovém území.
• Pro výstavbu v záplavovém území stanovit „speciální pravidla“ pro 
 snížení ohrožení  obyvatel při povodni (stavby nepodsklepené, počítat  
 se zaplavováním přízemí, menší hustota).
• Vyčistit koryto Berounky – je zanesené (u bývalé plovárny prý bývala 
 hloubka 7 m, dnes jde Berounka přebrodit).



důležitá veřejná prostranství
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náměstí Krále Jiřího z Poděbrad



DÍLNA  NÁPADŮ - ŘEVNICE

                                    prostranství u Zámečku                          za obchodním domem COOP
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2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

• Řešit katastrofální stav ulic a chodníků (ostuda města).
• Ulice, které nejsou hlavními tahy, vést jako tzv. obytné ulice (30 km/h).
• Doplnit nedostatečné chodníky. Lidé chodí po vozovkách ze tří důvodů – chodníky jsou   
 úzké, nerovné (špatný druh kostek nebo jejich špatné osazení), rozbité (neudržované).
• Doplnit neexistující zpomalovače.
• Doplnit chybějící přechody pro chodce (pod dětským hřištěm, u prodejny směrem 
 k bývalé družině...).
• Ulici Na Stránce upravit jako promenádu, umožnit výhledy na vlaky a na Berounku
 (i dětem – brání jim v tom palisáda).
• Upravit prostor náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a ulici Opletalova. Zachovat Sochorovu   
 kašnu, opravit ji. Náměstí Krále Jiřího  z Poděbrad by mělo být reprezentativní.
• Chránit chodce, zpomalit auta. Zejména v ulici Tyršova a Pražská.
• Vyřešit prašnost ulic.
• Zohlednit dopravní význam ulice V Luhu (obchvat kvůli přejezdu).
• Řešit prostranství u Zámečku včetně nevzhledných ploch kolem obchodního domu COOP   
 (regulační plán). 
• Umožnit rozvoj veřejné vybavenosti podél ulic Komenského a Čs. armády.
• Vytvořit nástupní prostor před lesním divadlem, vytvořit místo k zastavení se, i když se   
 zrovna nehraje. Řešit parkování pro diváky.
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• Ulice řešit tak, aby se po nich dalo chodit s dětmi (obzvláště kolem nádraží).
• Umožnit chození po Řevnicích s kočárkem a dítětem za ruku.
• Lépe vyřešit příjezd k lesnímu divadlu.
• Vyřešit ohyzdné místo za obchodem COOP.
• Doplnit veřejné prostranství v lokalitě Za vodou (lokální centrum).
• Posílit význam lokality Za vodou pro zbytek města.



pěší průchody a propojení ulic

pouze pro pěší

pro pěší a auta     
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3. PĚŠÍ PRŮCHODY A PROPOJENÍ ULIC

• Propojit prostor před kostelem s náměstím, ulicí Pražská (směrem k nádraží) a 
 s ulicí Pod Lipami (viz námětová studie Ing. arch. Pleskota).
• Obnovit lávku na poloostrov u Mlýnského potoka, po poslední povodni se tam objevila 
 oblázková pláž.
• Promyslet propojení částí města Ke Třebani a Selec.
• Řešit napojení lokality Vrážka na centrum.
• Rozšířit most do lokality Za vodou (pro obousměrný provoz).
• Dokončit chodník k Třebaňské ulici.
• Prověřit vedení obchvatu a mostu přes Zadní Třebaň.
• Chybí hustější síť ulic (např. ulice Mírová končí na styku s ulicí Broncovou a dále nepokračuje).
• Pěší stezkou spojit lokalitu V luhu a Tyršovu ulici – chybí přirozené spojení na obec Lety ze 
 severovýchodního konce Řevnic (překážkou jsou neupravené Tůně).
• Doplnit pěší propojení za tratí směrem k mostu do lokality Za vodou (pro bezpečný přístup 
 k nádraží, do podchodu rovnou k vlakům).
• Řešit vlastnické vztahy na veřejných prostranstvích, nejsou-li pozemky ulic města, navrhnout  
 veřejně prospěšnou stavbu.
• Lépe dopravně propojit ulici Pražskou a západní část města, nalézt i jiná propojení než přes   
 samotné centrum.
• Umožnit průchod ulicí Čajkovského do volné krajiny.
• Bezpečné pěší a cyklistické propojení východní a západní části Řevnic (bezpečné překonání   
 ulice Čs. armády).



velká rozvojová území
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Pískovna

Vrážka

Pod lesem
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      rozvojová lokalita Na Vrážce        



DÍLNA  NÁPADŮ - ŘEVNICE

     pramen v lokalitě Pod lesem        
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 výřez Plánu změn uliční sítě, 1945
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4. VELKÁ ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ

• Nezastavovat další volné plochy, dokud se nezlepší stav ulic a chodníků, bude dostavěna  
 škola, ČOV a další vybavenost ve městě.
• Nové lokality zastavět až tehdy, když stávající ulice nebudou prašné.
• Zachovat výhledové místo z Vrážky na údolí s řekou, Hřebeny a Brdy.
• Výstavbu v lokalitě Pískovna umožnit tehdy, až bude vyřešena příjezdová komunikace   
 (Mořinská) nyní se proměňuje při  deštích v potok.
• Promyslet strategii města na prostoru za nádražím (Eurovia).
• Omezit zastavěnost lokality Pod lesem z důvodu vysoké zavodněnosti svahu. Je zde   
 prameniště.
• V rozvojových lokalitách přidat ulice.
• Pro rozvojové lokality zvážit nárůst dopravní zátěže přes stávající ulice např. Sochorova  
 a Tyršova má někde jen jeden  pruh.
• Pro rozvojové lokality zpracovat regulační plán.
• Omezit zástavbu na zelené louce , nechť lidé raději napřed opraví staré domy a zkvalitní  
 město.
• Nezastavovat Vrážku – jsou zde dlouhodobé velké problémy se stékající vodou z polí,   
 nová zástavba problémy zhorší.
• Řešit přístup lokality Pod lesem – má jen jednu přístupovou cestu.
• Ponechat zelený pás nad stávající zástavbou v jižní části lokality Vrážka, z důvodu
 retence  vody a pro rekreační účely (hřiště, rybník).



nádraží jako magnet zájmu
Prostor před nádražím je jedním z nejcennějších v Řevnicích.
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5. NÁDRAŽÍ

• Zlepšit prostor před nádražím.
• Nestavět protihlukové bariéry.
• Řešit bezpečné pěší propojení od nádraží k náměstí Palackého.
• Doplnit obchody a služby.
• Doplnit vybavenost pro turisty (půjčovna kol, lodí, cyklobus…
 viz Námětová studie arch. Pleskota).
• Jednotná koncepce.
• Řešení parkování.
• Zachovat nádražní sklad pro kulturní účely (výstavy ZUŠ apod.).
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veřejná  vybavenost

Doplnit/umožnit

- kapacity škol a školem
- obchody a služby
- veřejná parkoviště
- plovárnu
- knihovnu 
- malou kompostárnu
- lékařské středisko
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obchod

bývalá plovárna

lesní divadlo

škola

nádraží
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6. VEŘEJNÁ VYBAVENOST (STAVBY)

• Obnovit řevnickou plovárnu. Doplnit městské koupaliště.
• Vystavět knihovnu.
• Vystavět malou veřejnou kompostárnu.
• Přistavět a využívat starou základní školu.
• Umožnit rozšíření služeb (v Řevnicích jich je málo).
• Klub pro školáky – např. na zanedbané rohové parcele u šraňků
  (Palackého náměstí).
• Lékařské středisko, muzeum města Řevnice, veřejné WC.
• Rozšířit kapacity škol a školek.
• Doplnit nedostatečné plochy pro občanskou vybavenost (supermarket) tak,  
 aby nebyl rušen rezidenční  charakter sídla.
• Doplnit veřejná parkoviště.



krajina a parky
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Havlíčkovy
sady

Selec

Vrážka

Zámeček
V tůních

Pod kostelem

Za vodou

Na jámách

Hřiště
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7. KRAJINA A PARKY

• Doplňovat stromořadí do ulic.
• Chránit biotop V Tůních a přilehlé lužní porosty. Umožnit retenční a rekreační 
 využití lokality. (Dříve se tu v zimě při bruslení setkávaly celé Řevnice).
• Upravit Havlíčkovy sady včetně zlepšení vstupů.
• Zlepšit park pod hasičárnou.
• Vystavět přehradu u staré hájovny.
• Prověřit systém vodního hospodářství v lese (Sochorovy rybníky a jejich propojení   
 s vilami).
• Doplnit lavičky podél cyklostezky.
• Doplnit narušené meze v polích.
• S pomocí renomovaného zahradního architekta parkově upravit prostor 
 kolem Zámečku.



cyklostezka Praha - Beroun
Rozvoj turistiky

DÍLNA  NÁPADŮ - ŘEVNICE
návrhovaný úsek

zde cyklostezka 
de facto končí

stávající úsek
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  stávající průchod kolem Černé skály
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8. REKREACE / TURISTIKA

• Vytvořit relaxační zónu podél Berounky.
• Vystavět cyklostezku od mostu po Hlásnou Třebaň (návaznost na Srbsko)   
 podél Černé skály.
• Podporovat cyklostezky (nelogický konec u mostu).
• Umožnit koupání v Berounce.
• Zpřístupnit břehy Berounky, nechat volné louky, jako to bylo dříve. 
• U řeky vytvořit sportoviště, dětské hřiště…
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9. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

• Řešit odvod dešťových vod.
• Na konci ulice Sádecká je nedostatečný tlak vodovodu.
• Kabely elektro dávat pod zem.
• Rozšířit transformační stanice.
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10. CHARAKTER MĚSTA

• Stanovit charakter města
 – Řevnice jako zahradní město.
 – Řevnice jako brána do Brd.
 – Řevnice zelené město.
• Stanovit minimální plochu parcely - 800m2, 1 200 m2, 2 000 m2 .
• Přesněji řešit výškovou regulaci.
• Obnovit pozici městského architekta. Posledním byl architekt Weiss. Tím, že tu 
 architekt není, tak se staví pro Řevnice nevhodně a město jako celek na tom ztrácí.
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závěrečná prezentace Dílny nápadů
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závěrečná prezentace Dílny nápadů
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závěrečná prezentace Dílny nápadů
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závěrečná prezentace Dílny nápadů
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závěrečná prezentace Dílny nápadů




