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Předložená diplomová práce zpracovala téma zástavby obce Vernéřovice v kontextu širšího 

území a krajinného charakteru Broumovska. Cílem práce bylo najít citlivý přístup k návrhu nové 
zástavby středu obce Vernéřovice a doplnit předmětné území nezbytnými dostavbami a řešením 
veřejného prostoru. Pro novou zástavbu si autor po konzultaci s místními stavebníky a členy 
zastupitelstva vybral tři lokality. Prvním místem bylo dotvoření prostoru před historickým objektem 
barokní fary, druhým místem byla zástavba v centru obce a třetím nové bytové objekty na rozvojové 
ploše vymezené územním plánem pro bydlení.   

 
Diplomant přistoupil k projektu obce Vernéřovice komplexně. Zaměřil se na rozbor širšího 

území a krajiny. Postupně zpracoval vyhodnocení krajinného kontextu, následně přešel k vymezení 
širšího území a struktuře stávající zástavby v krajině. Po určení plošné stopy jednotlivých sídel 
v krajině a morfologie terénu Broumovska pokračoval autor na rozboru územních vazeb dopravní 
infrastruktury a také na rozboru upořádání jednotlivých vesnic. Vesnice Broumovska svým protáhlým 
tvarem kopírují cesty a tak se vzájemně k sobě přibližují. Dílčí motiv cesty a její trasy využil také 
diplomant ve své práci jako jeden z drobných urbanistických motivů. Základem diplomové práce je 
porovnání historických sídel Broumovska na původních císařských otiscích map se současnými 
leteckými snímky těchto sídel. V některých případech mohl autor využít pro porovnání i letecké snímky 
stejného území z roku 1953. Porovnání map a leteckých snímků umožnilo diplomantovi vygenerovat 
stavební typy a charakteristiky území a ty mohl použít ve své další práci na diplomním projektu.    

 
Pro obec navrhl protipovodňová opatření. Využil pro ně dvojici rozlivových luk a tyto louky 

doplnil lokálními rybníčky. V principu opatření se tak zčásti vrátil k původním prvkům ochrany, které 
byly v minulém století zrušeny. Rybníky, kromě funkce retenční nádrže, dotvářejí přirozeným 
způsobem prostředí a zlepšují kvalitu života v obci. Autor si všiml v obci kolize turistické cesty s 
frekventovanou silnicí a navrhl její novou trasu. Ve svém projektu autor pracuje citlivě s přírodními 
prvky. Na okraj středu obce umístil ovocný sad a stromořadí. Uvedenými úpravami si diplomant 
vytvořil rámec pro své tři vybrané stavební lokality a novou zástavbu.    

 
V návrhu nové zástavby a stavebních úprav parteru ve všech třech lokalitách vede autora 

pokora k místu a prostředí. Nově navržené stavby vycházejí částečně z historické stopy prostředí, 
částečně z měřítka a z tvarové charakteristiky původních objektů. Autor do prostředí doplňuje nebo 
navrací prvky, které se z něho v minulém století postupně vytrácely. Ve středu obce navrhl  
k přestavbě novodobý objekt prodejny, který má sice přiměřené měřítko, ale svým tvarem prostředí 
neodpovídá. Dále doplňuje volné pozemky v území několika novými rodinnými domy – vždy 
s ohledem a odkazem na historické budovy a proporce původních staveb. V případě třetí lokality, kde 
je území vymezené pro bytovou výstavbu, navrhl nové objekty v proporcích typu historického 
„broumovského statku“. 

 
Z celého diplomního projektu je vidět vztah autora ke krajině Broumovska, k území a samotné 

obci. Měřítka a tvary navržených prvků jsou nesporně v pořádku. Vlastnímu designu objektů by zřejmě 
v daném území lépe sedělo trochu hrubší výtvarné provedení detailu jednotlivých staveb. Jednodušší 
a „prostší“ stavební provedení nových objektů by tyto stavby více  přiblížilo k ekonomické realitě 
Broumovska a návrh objektů by získal skutečně reálnou výtvarnou rovinu. Jako celek působí projekt 
velmi dobrým dojmem a především z portfolia diplomního projektu je vidět hlubší zájem autora o téma. 
Z předložené diplomní práce – Broumovsko – Vernéřovice je zřejmé, že zpracovatel dokázal splnit 
zadání. Navrhuji klasifikovat známkou B – velmi dobře.  
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