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Významným krajinným prvkem tvořící základ urbanismu
obce je řeka Loučná. Ta přitéká k Zámrsku od Vysokého Mýta, a tvoří
tak i významnou část hranice katastru obce.

HISTORIE OBCE
Obec Zámrsk leží ve východních Čechách na řece Loučné cca
pět kilometrů severozápadně od města Vysokého Mýta. Jedná se o
obec s bohatou kulturně-společenskou historií.
První písemná zmínka o tvrzi se objevila již v roce 1349
v dopise pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic papeži Klimentu
VI. V dokumentu bylo psáno mimo jiné i o existenci zdejšího farního
kostela. Tvrz však byla již roku 1469 vypálena vojsky Matyáše
Korvína. V roce 1533 koupil tvrz i s příslušenstvím Jan Lukavský
z Lukavice, a jeho potomci ji následně v 16. století přestavěli na
renesanční zámek. Tento je v obci dodnes a tvoří její významnou
dominantu. Od roku 1960 je zde umístěn Státní oblastní archiv s
účelovou halou pro ukládání archiválií, s konzervátorskou a
restaurátorskou dílnou.

Loučná měla pro obec vždy velký význam. Poháněla dva
vodní mlýny (č.p. 56 a č.p. 61), které byly ve dvacátém století
adaptovány na výrobu elektrického proudu, vodní silou byl v
minulosti také roztloukán len v pazderně čp. 81.
Vzhledem k morfologii terénu se však řeka v minulosti často
rozvodňovala, vystupovala z břehů a zaplavovala okolní pozemky a
domy. Velké povodně jsou doloženy v letech 1879, 1883, 1891,
1897, 1908, 1937, ale i v roce 1997.
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POPIS ZÁMĚRU

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

I přes výše popsanou bohatou historii obce, sahající až k
samotným počátkům existence českých zemí, nelze v Zámrsku
v současné době spolehlivě nalézt historické centrum obce (náves,
náměstí, …), které by sloužilo jako spojující prvek pro její současné
obyvatele - místo se kterým by se mohli identifikovat, a ve kterém by
společně trávili volný čas.

Obec Zámrsk historicky leží severovýchodně od říčky Loučná,
nicméně dnes je její součástí ještě mladší část nazvaná Nová ves,
která leží jihozápadním směrem od koryta řeky. Obě části obce se
směrem k řece svažují, zástavba tak leží v kopci. V případě obce
Zámrsk stavby leží ve svahu s mírnější expozicí, v případě Nové vsi
stavby leží ve svahu s výraznější expozicí.
Směrem od Nové vsi, která leží vedle komunikace R35, obcí
Zámrsk prochází silnice III. třídy (č. 3152). Tato propojuje právě
komunikaci R35 a obec Dobříkov.

Z tohoto důvodu se obec rozhodla pořídit koncepční
architektonickou studii nového centra obce, která by se v budoucnu
stala výchozím podkladem pro stavební úpravy veřejných
prostranství, a která by vycházela z potřeb a požadavků místních
obyvatel.

Řešené území, které bylo identifikováno, jako budoucí
možné centrum obce, se nachází právě na průsečíku výše zmíněné
silnice a řeky Loučné při jejím severním břehu. Jedná se tedy o
nejnižší místo obce, kde jsou k dispozici volné plochy, které je
možné transformovat na kultivované veřejné prostory. Zároveň se
jedná o prostor, který je shodně vzdálen i pro obyvatele Zámrsku i
Nové vsi.

Konečná podoba budoucího centra obce by měla být vybrána
z širšího spektra návrhů, proto se zástupci obce rozhodli vyzvat
vybrané architektonické ateliéry ke zpracování návrhů, z nichž bude
přizvanou odbornou komisí vybrána konečná podoba budoucího
centra obce. Tato bude dále rozpracovávána v dílčích projektových
dokumentacích.

Prostor řešeného území byl dále zvolen i z důvodu, že se
v přímé návaznosti nebo v blízkosti nachází důležité stavby ve
vlastnictví obce – jedná se o samoobslužné potraviny, penzion pro
seniory a hostinec. Dále se v blízkosti ještě nachází fotbalové hřiště.
Naopak obecní úřad, který by měl ležet v těžišti budoucího centra
obce se nachází mimo řešené území cca 500 m proti proudu řeky
Loučné.
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⋅
V rámci architektonické studie by bylo vhodné počítat
s budoucím přesunem obecního úřadu do nových prostor, které by
se měly nacházet v místě nového centra obce.
Jako nové místo pro umístění obecního úřadu se nabízí
podkrovní patro nad plánovanou přístavbou sálu hostince, nástavba
nad objektem potravin, popřípadě výstavba nové budovy na volné
ploše vymezené v architektonické studii. Studie řešit novou budovu
úřadu nebude, měla by však nastínit nejideálnější místo pro její
umístění z hlediska urbanistického řešení nového centra obce.

⋅
⋅

značná část řešeného území se nachází v záplavovém
území
v území se nachází nadzemní sítě NN
podél penzionu pro seniory by měla být ponechána
rezerva pro možné napojení další rozvojové lokality
individuálního bydlení (dle ÚP Z2)

Z diskuze s občany vyplynuly následující potřeby a podněty,
které by bylo dobré v budoucím návrhu zohlednit:
⋅ nové centrum obce by mělo být navrženo tak, aby na
něj byly občané Zámrsku hrdí a mohli se s ním
identifikovat (je možné pracovat i s kulturněhistorickými odkazy)
⋅ nové centrum by mělo být příjemné při setkávání
v komorním počtu (2-3 osoby), ale zároveň by mělo
umožnit pojmout větší množství obyvatel při větších
kulturních akcích pořádaných obcí či obecními
spolky (stavění máje, rozsvícení vánočního stromu,
betlém, …)
⋅ vzhledem k blízkosti Penzionu pro seniory by mělo
být nové centrum v maximální možné míře
bezbariérové tak aby mohlo být seniory
bezproblémově využíváno - výhodou bude řešení,
které by umožňovalo setkání a propojení obyvatel
napříč generacemi

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ
Z důvodu získání konkrétní představy o potřebách místních
obyvatel bylo dne 21. 6. 2021 zorganizováno moderované
komunitní (participační) setkání, jehož součástí byla společná
prohlídka řešeného území, a dále pak diskuze nad současnými
problémy a budoucími potenciály zvoleného místa. (Výstup
z komunitního setkání je přílohou zadání a má pro zpracovatele
informativní charakter).
Z hlediska objektivních problémů, které dané místo má, a
které je nutné v návrhu zohlednit lze vypíchnout především
následující:
⋅ řešené území je rozděleno na silnicí III. třídy na dvě
části
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⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

návrh musí řešit zklidnění průjezdné silnice, která
dělí řešené území, tato by měla být výškově a
materiálově upravena, tak aby bylo území formálně
sjednoceno
centrum by mělo nabízet všestranné možnosti
využití, a to jak relaxační, tak i sportovní (nabízí se
pracovat s rozdílným pojetím území rozděleného
komunikací)
z hlediska relaxace by obyvatelé uvítali vytvoření
kvalitního místa pro oddych, např. vytvoření altánu,
osazení kvalitního mobiliáře, výsadbu parkové zeleně
vytvářející stín, zapojení řeky s možností ochlazení
např. vstupem z mola, vytvoření kavárny z části
samoobslužných potravin, drobného dětského hřiště,
hřiště na petangue, apod.
z hlediska sportovního využití by obyvatelé uvítali
umístění venkovní posilovny či workoutového hřiště,
popřípadě i cvičebních prvků pro seniory, dále pak
ponechání volné plochy pro drobné sportovní aktivity
dětí
řešení návrhu centra obce by mělo zohlednit
současný nedostatek parkovacích stání v případě
konání větších kulturních akcí v sále místního
hostince (, popřípadě i budoucí parkovací místa
v případě přesunu obecního úřadu do podkroví
přístavby hostince).

FORMA ODEVZDÁNÍ
1) Tištěná část
• Architektonická studie
formát A3, orientace na šířku
počet odevzdaných výtisků: 2x

2) Digitální část
data odevzdaná v tištěné podobě (Architektonická studie
odevzdaná na digitálním nosiči ve formátu .pdf, .jpg)

OBSAH ODEVZDÁNÍ
•

Architektonická studie
Textová část
Autorská zpráva

Grafická část
Situace širších vztahů vč. analýzy
Architektonická situace
Schématické řezy územím
3x Vizualizace prostoru

1:1000
1:500
1:100

+ další nepovinné přílohy (dle zvážení zpracovatele)
koncepční schémata, skici, inspirace, další
vizualizace exteriéru
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ODEVZDÁNÍ, PREZENTACE NÁVRHU
Zpracovatel odevzdá v dohodnutém termínu
architektonickou studii Zadavateli studie (obci), a zároveň bude mít
možnost své řešení prezentovat před zástupci obce a odbornou
komisí. Termíny budou dohodnuty individuálně dle časových
možností zpracovatelů. Předpokládá se prezentace všech vyzvaných
týmu v rámci jednoho dne.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ
Předložené návrhy budou vyhodnoceny zástupci obce a
odbornou komisí, a to jak z hlediska kvality celkového
architektonicko-urbanistického řešení lokality, tak i z hlediska
ekonomické přiměřenosti návrhu.

AUTORSKÁ PRÁVA
Zpracovatelé architektonických studií nadále disponují
svými autorskými právy, mohou své návrhy publikovat, a opětovně
využít v jiném případě.
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