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* * *

Práce předkládá komplexní vizi rozvoje Heřmanova Městce. Jáchym v ní vychází z hluboké znalosti města a 
okolního kontextu, pochopení jeho vývoje a dobře pojmenovaných hodnot a problémů. Nevšímá si jen hmoty
a prostorů, ale i toho, jak ve městě žijí lidé.

k obsahu
Jáchym v návrhu doplnil strukturu zástavby o plomby i celé nové čtvrti, rozvinul systém veřejných prostran-
ství uvnitř města a založil nové krajinné prvky na jeho rozhraní.

Některé zásahy jsou velkorysé (např. sportovní park a navazující zástavba s novou školou a městskými lázněmi 
přecházející do příměstského parku podél obchvatu nebo kompletně nově navržená čtvrť Travní cesta), jiné 
jsou drobné (např. doplnění zástavby židovské čtvrti, zahrádkářská kolonie nebo úpravy plácků a náměstíček), 
vždy však adekvátní, odpovídající charakteru malého města.

Ambice, kterou práce ukazuje, je jako celek velkorysá a současně díky dobře zvolenému měřítku přiměřená. 
Jáchym prokázal schopnost zvládnout více úrovní měřítka – od strategického přemýšlení o celkové vizi města a
jeho okolí, přes návrh jednotlivých částí až po drobné detaily. Návrh je díky tomu vrstevnatý, přičemž kvalita 
je průřezová; to není samozřejmostí ani u leckterých praktikujících architektů.

Práce si svou kvalitu obhájí i při pohledu tématickém – dokládá to např. způsob uvažování o struktuře zástav-
by houstnoucí směrem dovnitř, o mixu využití území jako podmínce města krátkých vzdáleností, o využívání 
dešťové vody přírodně blízkým způsobem nebo způsob práce s krajinářskými prvky.

k formě
Formální zpracování práce je jasné a přehledné. Grafika doplněná vysvětlujícími texty a množstvím realizova-
ných příkladů podává návrh srozumitelně i laikům, což se u práce tohoto charakteru může hodit. Oceňuji Já-
chymovu schopnost dobře se vyjadřovat psaným textem.

závěr
Vytčený cíl, vytvořit obraz malého města citlivě usazeného v krajině, které svým obyvatelům poskytuje různo-
rodou nabídku míst pro bydlení, práci a volný čas propojenou srozumitelnou sítí příjemných veřejných 
prostranství, se Jáchymovi podařilo naplnit.

Práce byla zpracována s láskou. Přeji Heřmanovu Městci, aby zahájila diskuzi nad jeho novou vizí rozvoje.

Jáchymovi navrhuji stupeň hodnocení A.

David Mareš
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