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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Místo stavby:

Jizerní Vtelno
stávající náves a plochy určené pro novou autobusovou točnu
katastrální území: Jizerní Vtelno (okres Mladá Boleslav); 661457
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T: +420 603 365 158, E: forejtova@land05.cz

Autorky návrhu:

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779
Ing. Martina Havlová

Spolupráce:

Ing. Radek Prokeš

Stupeň:
studie

Datum:

duben 2017
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2. STÁVAJÍCÍ STAV
Jizerní Vtelno je středočeská vesnice, která leží asi šest kilometrů jihozápadně od Mladé Boleslavi. Sídlo
se rozkládá na ostrožně nad malebnou řekou Jizerou a dominuje mu zámek Stránov. Obcí prochází silnice
I. třídy I/16, což pro Vtelno přináší velkou dopravní zátěž. V rámci spolupráce několika obcí proto vznikl návrh
silničního obchvatu, který naprosto změní množství aut, které sídlem projíždí. V obci žije asi 350 obyvatel.
Návrh zpracovává dvě na sebe navazující lokality - náves a plochu budoucí autobusové točny, která vznikne
v návaznosti na dokončení obchvatu obce.
Náves je jasně vymezena dopravním řešením, které vytvořilo dvě centrální zelené plochy. Hlavní západní plochu
s rybníkem (obr. C,D) a východní ostrůvek zeleně s kaplí (obr. A). Vedení dopravy je logicky řešené a nekolidující.
V severní části náměstí se nachází parkoviště, které tvoří velkou zpevněnou plochu, ale dle sdělení obce
je jeho velikost adekvátní. Nejzásadnější prostorotvornou funkci mají na návsi vzrostlé stromy. A to zejména
stávající vrba, která dala Vtelnu jméno (vetla znamená staročesky vrba). Lokálními dominantami jsou pak
pomník padlým ve světových válkách, socha svatého nebo studna.

A

B

Stávající stav návsi je poměrně slušný. Náves je pravidelně udržována a o veškeré prvky i zeleň je pravidelně
pečováno. Technickým prvkům v současné době dobíhá jejich životnost. V nejhorším technickém stavu
je rybník, kde dochází k propouštění vody, rozpadu stěn a jejich vyvalování. Zpevněné plochy jako asfalt
na vozovce a zámková dlažba na chodnících jsou v dobrém technickém stavu. Lokálně je potřeba vyspravit
zámkovou dlažbu.
Mobiliář je silně dožívající a jeho kapacita podhodnocená. Na návsi je umístěno stání pro kontejnery na tříděný
odpad naproti budově samoobsluhy. Kontejnery nejsou nikterak kryty a na daném místě se velice pohledově
uplatňují v celkové koncepci návsi a pohledech na ni.
V současné době se v severní části návsi u hlavní komunikace nachází zastávka autobusu. Druhá zastávka
se nachází asi o 30m západně v opačném směru. Tyto zastávky nebudou po vybudování obchvatu a nové točny
využity.
V místě nové autobusové točny a zastávky se dnes nachází dva opuštěné stavební objekty, z nichž jeden
je bývalá hasičská zbrojnice (obr. B). Zbytek plochy tvoří neudržovaný ruderální porost.
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STÁVAJÍCÍ STAV, NÁVRH KÁCENÍ A DEMOLIC
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FUNKČNÍ ANALÝZA
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3. NÁVRH
Návrh koncepce návsi koordinuje dva samostatné projekty - projekt revitalizace rybníka a dopravní projekt
nové autobusové točny.
Cílem návrhu je propojení návsi s točnou a vytvoření reprezentativního a uživatelsky příjemného veřejného
prostranství v centru obce, kdy náves má samozřejmě dominantní postavení. Zásadními otázkami projektuje
je dovybavení prostoru mobiliářem a koncepce zeleně.
NÁVES
Největším stavebním zásahem na návsi bude revitalizace rybníka, která probíhá v samostatném projektu.
V rámci koncepce uspořádání celé návsi došlo k posunu západní stěny rybníka tak, aby mezi domy čp. 41
a 73 a rybníkem vznikl větší prostor pro chodník a posezení, ale samozřejmě i pro případný příjezd sanity.
V rámci rekonstrukce rybníka dojde k odstranění stávajícího zábradlí. Nové zábradlí bude umístěno jen na jeho
severní a jiho-západní stranu. Východní strana rybníku zůstane otevřená a bude doplněna o vstup k rybníku
v podobě schodů a dřevěného mola. Molo s létě zpřístupní vodní hladinu a v zimě může sloužit pro odkládání
věcí malým hokejistům a krasobruslařkám. Pro letní efekt je rybník doplněn plavoucími vegetačními rohožemi
s výsadbou vlhkomilných trvalek, které svými květy doplní a obohatí náves. Podél jiho-východního břehu
rybníka je nově navržená mlatová pěšina s lavičkami, ze kterých bude krásný výhled přes rybník. Poblíž cesty
je také doplněn piknikový stůl s lavicemi. Na protějším břehu je mezi stávající vzrostlé stromy usazena
houpací lavice. Veškeré lavičky a posezení jsou poddlážděny kamennou dlažbou se zatravněnou spárou, aby
nedocházelo k výšlapům. Jsou doplněny odpadkové koše. Kontejnery jsou přesunuty do severo-východního
čela návsi, poblíž parkoviště, kde se nebudou tak pohledově uplatňovat a bude k nim snadný přístup.
Kontejnery budou umístěny do přístřešku, tak aby pohledově nerušily.
Veškeré stávající dřeviny, které jsou uvažovány k ponechání musí být ošetřeny zdravotním řezem. U vzrostlé
vrby je pak vhodný průzkum akustickým termografem, který ukáže stav napadení dřevní hmoty houbou, která
má už dnes své plodnice na větvích i kmeni. Cílem je zajistit provozní bezpečnost stromu a jeho maximální
možné setrvání na lokalitě, jelikož vrba/vetla je signifikantním stromem obce. Bohužel je jasné, že dřevina
na lokalitě nezůstane na věky a tak návrh počítá s výsadbou její nástupkyně u východního konce rybníka.
Ostatní dosazované dřeviny jsou převážně středně vzrůstné stromy okrasné svým kvetením. Podél nového
mlatového chodníčku jsou navrženy plnokvěté třešně ptačí a na protějším břehu okrasné višně chloupkaté.
Návrh počítá s výsadbou nového vánočního stromu, který do budoucna nahradí stávající přerostlý smrk.
TOČNA
Nově navržená točna vychází z půdorysného řešení dopravy, kdy komunikace jasně vymezuje oválný prostor
točny. V jižní části oválu je umístěna nová soudobá zastávka, která je tvořena jednoduchou trámovou konstrukcí
s prosklenými stěnami. Prostor točny je od okolí vymezen nízkou zídkou (výška 40-50cm), která pocitově točnu
odcloní od komunikace. Na zídku navazuje chodník, který vede po většině obvodu točny. Koruna zídky bude
směrem k hlavní komunikaci porostlá skalničkami a kvetoucími jestřábníky. Zídka směrem k zastávce dostává
spíše herní charakter. Do zídky je umístěna lavice na posezení a dále prolamované díly se sítěmi na posezení
ale i zabavení dětí, které čekají na autobus. Plocha samotné zastávky je tvořena kobercem z česaného litého
betonu, který zastávku jasně vymezí.
Samotná plocha točny bude zatravněná s výsadbou okrasných jabloní, které budou připomínat sad. Jabloně
krásně kvetou a jejich plody jsou jen maličké, takže nedochází k problémům s padajícím ovocem. Centrální
část točny v místě za zastávkou bude nechána volá s porostem květnaté louky s přísevem letniček. Tato louka
nadchne svými květy a přitom není náročná na údržbu, seče se jen 2x ročně. Zastávka bude od vesnice
vymezena skupinkou dubů, které jednou zastávku schovají pod své koruny.
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pomník padlým
světových válek

piknik a mobiliář
nový lavičky s područkami a nové
piknikové místo pro společný
odpočinek na návsi, plohcy budou poddlážděno zatravněnou
dlažbou

herní zídka
klasická kamená zídka
s vloženými herními prvky pro
děti na hraní při čekání
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plovoucí trvalkové rohože
květinový dekor kvetoucí v
průběhu celého roku a zlepšující
kvalitu vody v rekonstruované
nádrži
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APL - Acer platanoides, javor mléč

SAL - Salix alba ‘Tristis‘, vrba bílá

PAV - Prunus avium ‘Plena‘, třešeň ptačí

TTO - Tilia tomentosa, lípa stříbrná

PAB - Picea abies, smrk ztepilý
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VIZUALIZACE
náves - molo u rybníka

10

VIZUALIZACE
náves - kontejnerové stání

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ
Koncepční studie nového kontejnerového stání.
Na inspiračních fotografiích je patrné materiálové
řešení. Vizualizace pak řeší změnu přístupu
ke kontejnerům a zelenou střechu s vegetací.
Navrženy jsou dveře s horní částí otevřenou.
Bude tak zajištěn snadný přístup k jednotlivým
kontejnerům pro občany. Dveře jsou zároveň
posuvné aby se daly kontejnery popeláři snadno
vyndat.
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ARCHITEKTONICKÁ
SITUACE - DETAIL
AUTOBUSOVÉ TOČNY

MFL - celý sad

QRO

A
LEGENDA:

B

STROMY NAVRŽENÉ

QRO

TRÁVNÍK

QRO

LOUKA
CHODNÍK STÁVAJÍCÍ
CHODNÍK NAVRŽENÝ - ASALT
ČESANÝ BETON
OBVODOVÁ ZÍDKA U CHODNÍKU
ODPADKOVÝ KOŠ

A
B

MFL - Malus floribuda, jabloň mnohokvětá
QRO - Quercus robur, dub letní

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
HERNÍ ZÍDKA S LAVICÍ
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VIZUALIZACE
herní zídka se zastávkou
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4. INSPIRACE
MOLO
1,3/ nové molo u hladiny rybníka

PŘÍSTUP K VODĚ
2/ nově navržené schody v hraně rybníka
usnadňující přístup k vodní hladině, slouží také jako
záchranný vstup k hladině

1

2

3
PLOVOUCÍ TRVALKOVÉ ROHOŽE
4,5,6,7,8/ květinový dekor kvetoucí v průběhu
celého rorku a zlepšující kvalitu vody
v rekonstruované nádrži

5

4

6

7

8
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4. INSPIRACE
PROMENÁDA U RYBNÍKA
9,10/ parková úprava promenády kolem rybníka
poskytne nové možosti trávení volného času na
návsi. Klidné posezení na lavičkách s výhledem na
rybník nebo posvačení u piknikového stolu

9

10

JARNÍ ASPEKT
11,12/ prosázení trávníku posli jara (krokusy,
narcisky)

11

12

MOBILIÁŘ
13,14/ poddláždění všech laviček a pikniku
zatravněnou dlažbou, tak aby se nevyšlapal
trávník
15/ lavičky s područkami budou hlavní součástí
nového mobiliáře

13

16/ piknikový set složený ze stolu, lavičky bez
područek a lavice bez opěradla

14

15

16
15

4. INSPIRACE
MOBILIÁŘ
17/ lavice bez opěradla pro nový piknikový set
18/ nové odpadkové koše
19/ houpací lavice bude umístěna pod korunami
stromů u rybníku, pro chvíle odpočinku s výhledem
na vodní hladinu

17

18

19

SAD
20/ nový sad u autobusové zastávky tvořící
reprezentativní vjezd do vesnice
KVĚTNATÁ LOUKA
21,22/ na sad navazující květnatá louka

20

21

22

KVĚTNATÁ LOUKA

23,24/ detail květnaté louky s tradičními
venkovskými bylinami

23

24
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4. INSPIRACE
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVA
25/ nová autobusová zastávka skýtající úkryt
čekajícím před deštěm a poskytující stín v parných
letních dnech

ČESANÝ BETON
26/ povrch z česaného betonu vymezující novou
zastávku

25

26

HERNÍ ZÍDKA
27/ vložené síťové prvky do herní zídky určené
dětem ke krácení času při čekání na autobus

ZÍDKA
28,29/ nízká kemenná zídka navazující na herní
zídku pomáhá oddělit prostor sadu s loukou
a vytváří bezpečné herní prostředí

27

28

29

ZÍDKA
30/ ukázka principu skladby a barevnosti
zídky, bude použit lokální kámen

30
17

5. PŘEDPOKLÁDANÝ SORTIMENT
vrba bílá (Salix alba ‘Tristis‘)
31,32,33/

31

32

33

jabloň mnohokvětá
(malus floribunda)
34,35,36/

34

35

36

třešeň chloupkatá
(Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’)
37,38/
třešeň ptačí
(Prunus avium ‘Plena’)

38

39,40/

37

39

30
40
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5. PŘEDPOKLÁDANÝ SORTIMENT
javor mléč
(Acer platanoides)
41,42,43/

41

42

43

dub letní
(Quercus robur)
44,45/

44

45

smrk ztepilý
(picea abies)
46,47,48/

46

47

48
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6. ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR
ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR
položka
Vegetační prvky
listnaté stromy
jehličnaté stromy
rekonstrukce trávníku
plovoucí trvalkové rohože
louka
Zpevněné plochy
mlatová cesta u rybníku
dlážděná spojovací cesta
asfaltový chodník
poddláždění laviček dlažbou z přírodního kamene se
zatravněnou spárou
česaný beton
Drobná architektura
molo
kamenná zídka
herní kamenná zídka s lavicí
autobusová zastávka ref. DŘEVOARTIKL, spol. s.r.o.
kontejnerové stání
Mobiliář
lavička INOA, lavička s opěradlem a područkami, ref.
Mobiliarpro
lavička INOA, lavička s opěradlem, ref. Mobiliarpro
lavička INOA, lavice bez opěradla a područek, ref.
Mobiliarpro
piknikový stůl PIKO ref. Mobiliarpro
odpadkový koš BAS, ref. Mobiliarpro

množství jednotka
34
1
3621
32,4
200

ks
ks
m²
m²
m²

96,3 m²
30 m²
192,5 m²
42,02 m²
60 m²
4
90
9,5
1
1

m²
bm
bm
ks
ks

5 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
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