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Základní informace
Úkolem bylo nalézt podstatu charakteru Broumovska a v detailu i obce Vernéřovice 
proto, aby nebyla novými investičními či asanačními aktivitami poničena výjimečná 
hodnota tohoto území. Šlo tedy o to nalézt přístup ke stavění v tomto území a k jeho 
regeneraci, tedy jakýsi regulační standard či příklad pro investory a veřejnou správu. 
Konkrétním cílem bylo dotvoření centra obce s přesvědčivými vztahy stávajících a nově 
navržených objektů, s vazbou na charakteristickou topografii, morfologii a typologii, na 
způsoby života v tomto místě.  

Součástí práce bude návrh vazeb na okolí (krajina, sousední stavby a usedlosti …), 
celkové urbanistické řešení lokality včetně základní vybavenosti, architektonické řešení 
jednotlivých segmentů a stavebních typů a charakteristika veřejných a poloveřejných 
prostorů. Funkční skladba území, dopravní řešení a krajinářské řešení budou ilustrovány 
ve schematech.    

Zadání
Zadání práce bylo splněno.

Stavební program
Stavební program byl splněn, původní zadání bylo upřesněno v průběhu práce na 
základě analýz. 

Zásady pro zpracování
Zásady byly  principiálně dodrženy. Konzultace v průběhu zpracování diplomant využil 
dobře. 
1. Analýza problému byla zpracována mimořádně poctivě a pečlivě ve velké šíři i 
hloubce. Diplomant se kromě hlubokého poznávání širokého území věnoval i názorů 
místních na budoucnost obce i na jeho návrhy, čehož si velmi cením. Možná jen hledání 
lokálních architektonických specifik by zasloužilo ještě větší práci (proporce částí 
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k celku, charakteristické detaily, vztah řemesel dříve dnes), ale to je vzhledem k rozsahu 
práce požadavek spíše na další případné fáze.  
2. Urbanistické řešení je citlivé, zejména při hledání historických stop a lokálních 
vazeb, při stanovování měřítka, proporcí a struktur jednotlivých veřejných míst a 
prostorů. Zapojení nových objektů a prostranství do nepevné stávající kompozice 
považuji za výborné. Postup diplomanta je dobrým příkladem tzv. „urbánní 
akupunktury“.
3. Architektura nových objektů (domů i prostranství) je odvozena jak z deficitů vesnice, 
tak z lokálních charakteristik a citlivého čtení drobných míst. Za velmi cenné považuji  
jemný přístup při určování kompozic, tvarů i „vzorců“ – diplomant nepropadl běžným 
egocentrickým tendencím a formálním novotvarům. V tomto rámci je zdařilý příklad 
návrhu soukromého obytného areálu, který působí opravdu jako vzorový příklad pro 
soukromé investiční vstupy do takto specifického území jakým je Broumovsko. Snad 
jen návrh centra trochu postrádá silnější charakter a přesvědčivější vyjádření tohoto 
prostoru.  
4. Formální provedení práce je velmi dobré, její struktura je přehledná a ilustrativní.  
 
Seznam příloh 
Zadané přílohy byly odevzdány v rozsahu odpovídajícím korekci zadání v průběhu 
práce.  

Závěr
Autor diplomního projektu prokázal schopnost orientovat se výborně v úkolu a navrhl 
řešení odpovídající zadání i požadavkům vedoucího práce. 

Jako vedoucí diplomní práce navrhuji známku „A“ (výborně).

V Praze 5.2.2012 Ing. arch. Jan Jehlík
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