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Vážený pane starosto,  
 

s ohledem na to, že jsme podpořili hlasy obou zastupitelů VPM nabytí nemovité kulturní památky 

„zámeckého pivovaru“ do majetku města J. Hradec, zpracovali Lad. Mátl a Ing. Maryška k výzvě o 

podání podnětů k využití návrh, jehož podstatou byla redislokace kulturních zařízení města dle 

analýzy rozvojových potřeb jednotlivých zařízení s ohledem na strategický plán rozvoje města.  
 

Byli jsme seznamováni s průběhem jednání a pracovní skupiny, zejména s přezíravým postojem 

většiny členů pracovní skupiny k nosnému podnětu, zkráceně „knihovna“. K překvapení bylo 

vyvoláno hlasování k vyřazení podnětu „knihovna“. Tak se i stalo.  

A tak se „knihovna“ dostala do stejné roviny jako téma „truhlárna, pěstírna konopí, atd.“ zřejmě 

vlivem povrchního pohledu jako na   „půjčovnu knih“, což je bohužel pohled max. padesátých let  

a ne 21. století.  
 

Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu 

z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum.  

Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice pro 

všechny věkové vrstvy obyvatel města a okolí, od nejmenších dětí, studenty, až po seniory.  
 

Knihovna v tomto pojetí je otevřeným prostorem, neformálním místem, které dětem umožní hrát 

si, bavit se, zažít dobrodružství a učit se nové věci; směřující k dialogu, osvětě, kreativitě a inspiraci. 

Samozřejmostí je vybavení nejmodernějšími informačními technologiemi.  

Prostor, který umožňuje i klidné prostředí čítáren, studoven, ale i přednáškový sál, který by měl 

mít víceúčelovou funkci (malé divadlo, hudební sál, apod., jako ideální prostředí pro lokální 

hudební a divadelní tělesa).   
 

Knihovna v tomto pojetí utváří společný veřejný život a stává se tak přirozeným multikulturním 

centrem, jehož efekt zvyšují i bezprostředně navazující kulturní zařízení jako je Dům gobelínů 

(nový pivovar), Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum moderních obrazových médií a sám o sobě 

Státní hrad a zámek, včetně archivu rodiny Černínů.   
 

Knihovna v tomto pojetí není půjčovnou, ale moderní kulturně vzdělávací, společenskou a 

sociálně interaktivní  institucí. A prostory zámeckého pivovaru tomu poskytují dostatečnou 

prostorovou kapacitu a optimální polohu místa.  
 

Knihovna v tomto pojetí navazuje na interaktivní vzdělávání, které bylo uváděno v dalších 

podnětech  občanů -  aktivity dětí v různých formách, kdy je kladen důraz na jejich tvořivost, 

interaktivní vzdělávání v oblasti umělecké, vědecko-technické, či jakékoli jiné tvůrčí činnosti. A 

samozřejmě také prostory pro  malou divadelní scénu, přednášky, diskuze, koncerty apod.   Zcela 

logicky je s tím spojena nezbytná restaurace/kavárna/minipivovar jako doplňující prvek 

neformálních setkávání.  
 

Abychom výše uvedenému dodali potřebnou váhu, nezbývá než ocitovat z programového doku-

mentu „Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020“:  Proměna knihoven z pouhých půjčo-

ven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je dlouhodobým celosvětovým 

trendem. 



Shodou okolností, druhý den po jednání pracovní skupiny, ve kterém bylo vyvoláno hlasování 
„knihovna NE“, byl na portále Rozhlas.cz (5.12.) publikován rozhovor s ředitelkou knihovny města 
Tábor, ze kterého citujeme: „Když jsme našli starý katalog, velmi jsme se bavili hlavně nad úvodním 
knihovním řádem. Říkal třeba, že se tu nesmí mluvit, jíst, pít. Dnes mnozí rádi pijí u dobré knihy kávu a 
v knihovnách se to může. Knihovna už není jen tiché místo, bývá tu i zábava,“ dodává ředitelka.  
Eva Měřínská by chtěla tuto funkci posunout ještě dál. „Knihovny by mohly být spíš takovým 
zastřešeným náměstím nebo tržištěm. Je to asi poslední místo ve veřejném prostoru, které je 
zastřešené a zdarma. Můžete tu trávit čas a nikdo vás nenutí kupovat si občerstvení nebo něco jiného. 
Mně by se líbilo, kdyby knihovny dokázaly tu občanskou společnost propojovat, kdyby nabízely 
prostor k setkávání i čerpání nových informací,“ vysvětluje.   
 

V závěru jednání bylo přijato usnesení, doporučující Radě Města požádat ČVUT či jiné vysoké školy 

s fakultou architektury o zapsání do témat semestrálních prací zadání: „využitelnost objektu 

zámeckého pivovaru v Jindř. Hradci“ a k tomu jim poskytnout zúžený okruh podnětu občanů, tj. 

skupiny č. 3, konkrétně podněty občanů č.  6, 7, 9, 15, 17, 22, 26, 30, 32, 33, 34, tj. včetně našeho 

podnětu – č. 22, tedy včetně nosného téma „knihovna“. 
 

Tento pohled vyplývá z naší znalosti rozsahu majetku města a potřeby provést analýzu stávajících 

kulturních zařízení ve městě včetně jejich perspektivy s ohledem na potřeby a cíle města v oblasti 

koncepce rozvoje kultury.   

Podle našeho názoru není možné řešit ad hoc pouze budoucí využití „zámeckého pivovaru“ v jeho 

zdech bez zřetele ke komplexnímu řešení, zvláště když tento nemovitý majetek nebyl pořízen ke 

konkrétnímu účelu využití. 
 

Z toho důvodu jsme zvažovali komplexní redislokaci, jejímž výstupem by byl:  

1) Návrat  knihovnu z periférie do centra města   

2) Stávající budova knihovny u Lidlu využita pro bydlení, ubytování, event. sociální služby 

3) Do komplexního řešení jsme začlenili i budovu čp. 3 v Dobrovského ul. jako adm. tech. zázemí 

pro nově dotvořený komplex „Starý pivovar“. S ohledem na prosazované ubytování v budově 

starého pivovaru, považujeme za vhodnější zřídit ubytování právě v této budově, která již ve 

svých zdech nese stopy hostů Josef Dobrovský, František Palacký, Alfréd Strejček, archivář 

František Tischer a dalších a tak by budova mohla být reprezentačním ubytováním hostů 

města Jindřichův Hradec.  

 
Vytvoření moderního kulturního centra pozvedne město, kvalitu jeho vybavenosti pro konání 

všech typů hudebních festivalů, divadelní představení, atd. v jedinečném prostředí městské 

památkové rezervace.  

 
Cítíme spoluodpovědnost za naše hlasy v jednání o koupi objektu a za budoucí využití Starého 

pivovaru, proto podáváme tento osvětlující komentář k podnětu (č.22) o našem pohledu na pojem 

„knihovna“. Jsme přesvědčeni, že prvotním je hledání ducha, teprve poté je možné kreslit a 

zvažovat různé  formy řešení a inspirovat se zahraničními realizacemi.  

 

Na vědomí: zastupitelé: Otakar Kinšt, Ing. Jan Mlčák MBA  

 

Zpracovatelé podnětu,  VPM:  

Ladislav Mátl, Ing. Vladimír Maryška 

 

 



  
 
 


