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Podklady na zasedání ZM dne: 24. dubna 2014 

Název materiálu:    6. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA 

TURNOV – vize nové knihovny 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke, 

Zúčastní se projednávání v ZM:  Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Hanuš Karpíšek, Mgr. Brož 

Předložení materiálu uloženo:   

Přílohy:  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Projednáno v:  

Stanovisko komise pro rozvoj města RM: 
Komise pro rozvoj města doporučuje RM zadat zpracování studie pro ověření integrace knihovny 
do objektu Střelnice. (11/0/3) 
 
Stanovisko kulturní komise RM: 
Kulturní komise nesouhlasí s umístěním KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV do objektu KC 
Střelnice. Zároveň nepodporuje vznik studie na toto téma (10/3/2) 

 
Usnesení RM č. 143/2014  
RM pověřuje OSM ve spolupráci s ředitelem MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV 
stanovit plán oprav objektu v pětiletém horizontu s vizí dalšího fungování knihovny ve stávajícím 
objektu do doby nalezení nového řešení nebo vhodného dotačního titulu.  
(Hlasování:6/0/1)  
 
Usnesení RM č. 144/2014  
RM pověřuje ředitele MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV Mgr. Hanuše Karpíška 
sledovat dotační tituly směřující do oblasti knihovnictví s vizí stavby objektu nové knihovny.  
(Hlasování:6/0/1)  
 
Usnesení RM č. 145/2014  
RM ukládá řediteli MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV Mgr. Hanuši Karpíškovi 
předložit návrh nového řešení pobočky knihovny na Turnově 2 do konce května 2014.  
(Hlasování:7/0/0) 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Níže uvedený materiál předkládám zastupitelstvu města jako informaci o názorovém vývoji 

k problematice městské KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV v návaznosti na pokus včlenění této 

instituce do objektu Kulturního centra Střelnice. Záměr byl projednáván v odborných komisích rady 

města, na radě města. Knihovnu vnímám jako významnou kulturní instituci města, kterou je třeba 

v širším časovém horizontu směřovat nejen po stránce odborné, ale i po stránce jejího zázemí. 
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Na základě projednání záměru umístění knihovny do objektu KC Střelnice v odborných komisích 

RM,  jsem se rozhodl vytvořit pracovní skupinu pro novou knihovnu ve složení (bez titulů): Hocke, 

Špetlík, Pekař, Karpíšek, Kordová, Halama, Maierová, Jakouběová, Pešek, Brož, Zakouřil, Richter 

(Klementinum). Tato skupina se sešla 17. března 2014 a diskutovala následující okruhy: 

- mapování stávajícího stavu 

- nalezení střednědobého východiska v jasně popsaných variantách 

- doporučení výsledné varianty zastupitelstvu včetně harmonogramu a finančního plnění vše jako 

doporučení pro další zastupitele. 

 

Zásadním oponentními důvody pro odmítnutí integrace knihovny do Kulturního centra Střelnice jsou: 

- nedostatečné plochy - navrhovaných 570 m2, stávající knihovna 450m2, navrhovaný odborný 

standart 900m2 (1200m2 včetně hygienického zázemí a komunikačních prostor) 

- snížení určitého komfortu využívání Střelnice v případě společenských akcí (tombola a zázemí 

kluboven) 

- lokalita – stávající knihovna je v blízkosti 3 základních škol a penzionů pro seniory 

- případné rozmístění ve třech podlažích 

 

Dále viz dopis ředitele knihovny a stavební program jím zpracovaný na 

http://knihovna.turnov.cz/oddeleni-a-pobocky.php?viceinformaci=1. 

Pracovní skupina diskutovala několik možných přístupů k celé problematice: 

- Stavba nového objektu knihovny ve spojení s další organizací např. Žlutá ponorka (cca 40 
mil.Kč, je zpracována ověřovací studie záměru) 

- Integrace knihovny do některého stávajícího městského objektu (objekty ve Skálově ulici, 
objekt ul. Zborovská, Bio ráj a další) 

- Přestavba a dostavba stávající knihovny 
- Koupě některého staronového objektu (Slávie, Kino v ul. Trávnice apod.) 
- Integrace knihovny do objektu Střelnice (argumenty PRO – co se týče prostých plošných 

metrů, tak se jedná o poměrně stejnou plochu, u Střelnice k tomu navíc ovšem přibude 
stávající výtah, velké hygienické zázemí jak pro klienty, tak zaměstnance, reprezentativní 
objekt, možnost využívat společenský sál, kino, kavárnu, restauraci a poloha uprostřed 
města) 

- Stavba Nové knihovny na Turnově 2 a knihovnu na Turnově 1 provozovat ve statutu pobočky 
 

S tématem souvisí i stavba případného nástupního objektu divadla, já osobně odhaduji někde v 

letech 2018-2020, případně stavby školských zařízení v plánovacím období 2016-2020 (plnohodnotná 

škola na Turnově 2, přestavba ZŠ Mašov). 

Výsledek jednání: 

Pracovní skupina se obecně přiklání ke stavbě nového objektu knihovny ve Skálově ulici s další 

doprovodnou funkcí. 

 

Z názorů: 

Muzeum – nebrání se spolupráci, má velký knihovní fond regionální historické literatury a dědictví 

manželů Schejbalových 

Žlutá ponorka – udržitelnost projektu ČR/Sasko 5 let, pak by se případně rovněž přidala 
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KCT – spíše vyčkává, otázka přístavby divadla 

Knihovna – samostatný nový objekt 

Ostatní – spíše samostatný nový objekt, žádné zásadní přestavby objektu stávajícího, řešení pobočky 

na Turnově 2 

 

Navrhované usnesení ZM: 

ZM bere na vědomí informaci o stávajícím zázemí MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV. 

ZM souhlasí s ponecháním objektu nové knihovny v investičních prioritách Města Turnova v letech 
2014-2016. 

 
  






