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Anotace
(česká)

Projekt hledá vztah krajiny a osídlení na Broumovsku. Jako příklad 
přístupu je řešen návrh centra obce Vernéřovice s nezbytnými 
dostavbami a řešením veřejného prostoru. Dokomponování prostoru 
před stávající barokní farou a stabilizování přístupu na hřbitov a do 
kostela. Vytvoření centra obce – návsi - světské protiváhy kostelu a 
propojení tohoto prostoru s kostelem a krajinou. Hledání formy nové 
zástavby na rozvojové ploše bydlení. 

Anotace 
(anglická):

My project is finding a relationship between landscape and 
settlement in Broumov. The design of municipality center Vernerovice 
with necessary completion and solution of public space is solved as 
an example of an approach. Completion of a space before existing 
baroque vicarage and stabilizing of an access to the church and 
cemetery. Creating of a municipality center- as a temporal 
counterpoise to a church and interfacing this space with church and 
landscape. Finding form of new development on living area.
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KOSTEL - FARA



Kostel -  fara

Cílem je dokomponovat prostor před stávající barokní farou a stabilizovat přístup 
na hřbitov a do kostela.  

Prostor je v těsném sousedství kostela sv. Archanděla Michaela (1719-1720 
Kryštof Dientzenhofer). 
Budova fary i okolní pozemky jsou v soukromém vlastnictví, společným zájmem 
obce i vlastníka pozemků je zachovat – stabilizovat přístup do kostela. U fary a 
prostoru před farou je cílem najít funkční využití. V současné době je parter před 
farou tvořen v poměrně velkém rozsahu zpevněnou cestou a neudržovanou 
zatravněnou plochou. 

Kompozice prostoru před farou je založená na čtvercovém rastru 11x11m. Pros-
tor je doplněn o novou budovu. Tato budova stojí na místě původního objektu, 
který zanikl někdy po roce 1953.  Nový objekt je menší a původní stopa je 
doplněna mlatovou plochou na východní straně.
Dále je vytvořena nová ohradní zeď kolem prostoru, která částečně sleduje 
stopu zaniklé zdi. Znovu se tak obnovuje intimní prostor mezi farou a novou bu-
dovou, který je doplněn výsadbou stromů v rastru 11x11m. Funkce nové budovy 
kombinuje bydlení a několik pronajímatelných apartmánů s možností rekreace 
nebo sezónního bydlení. Objekt se snaží proporčně a kompozičně navazovat 
na okolí a doplňovat prostor fary a kostela.

Nově vytvořená cesta podél ohradní zdi umožňuje dojít z centra vesnice (od 
školy, zastávky BUS) do kostela, na hřbitov a následně pokračovat do volné 
krajiny, nebo se okruhem vrátit zpět do centra. Na této trase je za novou zdí 
umístěno veřejné parkoviště sloužící jak pro potřeby kostela (bohoslužby, svat-
by, pohřby) tak pro parkování návštěvníků vesnice, nebo broumovské krajiny. 
Povrch parkoviště je štěrkový trávník, který zcela vyhovuje pro danou zátěž 
a esteticky zapadá do okolí. V prostoru podél cesty je vysazen jednodruhový 
okrasný ovocný sad, který navazuje na tradici sadů u fary a uzavírá pohled na 
terasu nového domu. Po této nové cestě je rovněž možno odklonit turistickou 
stezku směrem na Březovou, která v současnosti vede po silnici.

Postor před farou a veřejná cesta podél ohradní zdi nejsou odděleny. Kompo-
zice parteru se snaží vést návštěvníka, aby intuitivně pochopil, kde je rozhraní 
mezi prostory. Tomu napomáhá i do prostoru orientovaný vodní prvek, který je 
na místě stávající studny.

Příjezd k faře, na parkoviště a obsluha malého bytového domu na jihu jsou 
zajištěny novou cestou, která vede ve zpevněné formě až k zadní bráně na 
hřbitov. Na tuto komunikaci pak navazuje krajinná cesta. Zárověň umožňuje 
obsluhu kostela a příjezd i větší techniky při rekonstrukci kostela, která bude do 
budoucna nutná. 
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CENTRUM OBCE



Centrum obce
Cílem je vytvoření centra obce – návsi - světské protiváhy kostelu a propojit 
tento prostor s kostelem a krajinou.

Historicky se centrum nacházelo v těchto místech v podobě rozšířené cesty, 
která byla lemována několika rybníky. V současné době je prostor ohraničen ze 
severní strany hlavní komunikací, která  prochází obcí a z jihu obslužnou ko-
munikací. Prostor je v majetku obce, je zatravněný, téměř bez stromů. Nachází 
se zde budova potravin a přilehlá asfaltová plocha. Budova potravin je typový 
projekt z let před rokem 1989, nezapadá do kontextu obce ani prostorově ne-
dominuje.

Současný obecní úřad a pošta jsou umístěny v přízemí základní školy, kam 
byly přemístěny z fary. Proto projekt uvažuje s nástavbou na stávající budovu 
potravin, kde se vytvoří prostor pro obecní úřad, poštu a knihovnu (internetovou 
knihovnu). Funce potravin bude zachována a nová konstrukce změní proporce 
budovy, která tak lépe zapadne do kontextu zástavby a začne prostoru domi-
novat. Díky tomu se i funkce (úřad, pošta,...) dostanou do centra. Dlážděný 
předprostor před budovou záměrně obsahuje městské prvky v podobě stromů 
v dlažbě, podporuje tak funkční náplň budovy. Část dlážděné plochy přiléhající 
ke komunikaci slouží pro parkování. Je zde řešeno i místo pro tříděný odpad.

Zbytek prostoru je řešen volněji, jako kompozice nového rybníku a zpevněné 
plochy z pískovcových kamenů, doplněný o mobiliář a zeleň. Ve středu obce 
bylo několik vodních ploch, všechny postupně zanikly a potok je nyní svázán do 
rovného koryta. Kvůli tomu je velké množství domů v zátopové oblasti stoleté 
vody. Projekt proto řeší umístění několika vodních ploch na obecních pozem-
cích v celém toku skrz obec a umístění rozlivových luk před a za obcí. Zároveň 
se vytvoření vodní plochy odkazuje na tradici v místě- na spojení centra a vodní 
plochy. Hráz je kamenná a je v ní vsazeno několik laviček, výška hladiny je vo-
lena tak, aby byla nadosah při procházení parterem – kontakt s vodou. Odtok 
z rybníka je v místech zpevněných ploch regulován a chráněn pororoštem proti 
pádu. 

Směrem na jih zpevněná plocha přímo navazuje na nově vytvořenou krajinnou 
cestu. Z této cesty je možno po pár metrech odbočit na obnovenou cestu k 
zadní brance v ohradní zdi kostela. Tato cesta je doplněna stromořadím, které 
uzavírá prostor a opticky vede směrem ke kostelu. Díky tomu je cesta k zad-
ní brance dobře čitelná i z parteru kolem úřadu, zárověň tvoří rozhraní mezi 
zástavbou a krajinou. Na protilehlé straně je nesouvislá linie zástavby podél 
hlavní komunikace. Tuto strukturu doplňuji do souvislé formy. Vytvoří se tak 
pevnější linie, která definuje prostor a tři bytové domy se dostanou do druhého 
plánu a nedominují prostoru. Tato linie je dále podpořena volným stromořadím, 
které končí v ploše před základní školou a zastávkou BUS. Svah pod kostelem 
je podpořen smíšeným ovocným sadem.
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BYDLENÍ



Rozvojová plocha - bydlení
V územním plánu je, jako jedna z mála, tato plocha vyznačena pro možnost 
nové výstavby(BV). Cílem je najít formu zástavby na toto místo.

Pozmek je na jižním svahu, je výš než stávající zástavba domků podél potoka. Z 
toho plyne, že nové objekty budou pohledově exponované a vzhledem k poloze 
budou viditelné jak od kostela tak z centra.

Řešení vychází z navázání na struktůru statků (tzv.statků broumovského 
typu), ale v těchto místech statek nikdy nestál. Jedná se o hnízdovou zástav-
bu složenou ze třech rodinných dvoudomů. Variantně můžou v jednom domě 
být vytvořeny i dva byty. Materiály barevnost a kompozice čelních fasád je 
inspirována okolními statky. Toto řešení je voleno vzhledem k blízkosti fary a 
kostela. Umístění staveb zachovává neporušené panorama vesnice i vzdálené 
pohledy, ve kterých nad kopec vystupuje pouze vrch střechy.









POHLED ZÁPADNÍ , VÝCHODNÍ

POHLED JIŽNÍ



POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍPOHLED ZÁPADNÍ , VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ , VÝCHODNÍ



Seznam použité literatury:

Územní plánování vesnic a krajiny - Prof.Ing.arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.
Krajinou českého baroka - Giovani Denti, Alexandr Skalický st. 

Dientzenhoferové – Mojmír Horina
Broumovská skupina kostelů – J.T. Kotalík, B. Prokop 
Lidová architektura v Československu – Václav Mencl 

Lidové stavby – Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada 
Konstrukce historických staveb – Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
Architektura inženýrských staveb - Ing.Arch.Dr. Jiří Vančura

Architektura inženýrských staveb -  Ing. Václav Kučera
Dopravní systémy a stavby - Ing.arch. Patrik Kotas

www.lidova-architektura.cz 
cs.wikipedia.org 
www.policko.cz 

www.broumov.cz 
webové stránky jednotlivých obcí

Konzultace:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík

Terra florida v.o.s - zahradní architekti

Děkuji všem za podnětné rady a pomoc


