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1.ÚVOD
1.1.Úvodní komentář
Druhá etapa  programu regenerace MPZ byla zpracována s ohledem na změny,které
od doby zpracování první vznikly. Jedná se hlavně o tyto změny:

- majetkové
- v počtu účastníků programu ( nově přihlášení či odhlášení )
- technického stavu objektu
- provozního stavu objektu
- v soupisu památek a v soupisu objektů v památkovém zájmu
  
Zpracování  vychází  ze  zkušenosti,  které  byly  získány při  realizaci  a  plnění  první
etapy. Pro větší přehlednost byly základní údajové části týkající se hlavně historie
města, urbanismu zóny a technického zpracování postupu žádosti o příspěvek znovu
přiloženy  v prohloubeném  a  dopracovaném  znění,  aby  nebyla  narušena  základní
přehlednost množstvím odvolávek a současně byla pro další zjednodušení postupu
řada dokumentů převedena do digitální podoby. 
Současně byly na základě srovnání předpokladů a výsledků přehodnoceny některé
základní teze. 
Pozornost byla upřena hlavně na NKP, kterých se dotace z programu regenerace
bezprostředně  týkají.  V rámci  zjišťování  záměrů  majitelů  jednotlivých  nemovitostí
byly provedeny prohlídky většiny nemovitostí  zapsaných v seznamech nemovitých
kulturních památek. Pro samotné objekty byly vypracovány evidenční listy. 
Je  nutné  konstatovat,  že  osobní  jednání  s jednotlivými  majiteli  v souvislosti
s prohlídkou  objektů  se  ukázalo  jako  velmi  přínosné,  neboť  bylo  možné  přímo
korigovat záměry majitelů a správců, současně bylo možné poznat jejich možnosti a
náhled  na  další  postup  při  obnově  památky.  Proveden  byl  též  průzkum záměrů
správců jednotlivých sítí, který je podstatný pro další postup při obnově komunikací a
městského mobiliáře.

Z analýzy  uplatňování zásad a realizace 1. etapy programu regenerace zpracovateli
vyplývají tyto dvě odlišné skupiny zkušeností:

 Zrealizované  akce  ve  sledovaném  období  v MPZ  jsou  v převážné  míře
z hlediska  památkové  péče  dobře  provedeny  což  svědčí  o  kvalitní  práci
jednotlivých zodpovědných pracovníků jak města tak Národního památkového
ústavu. 

 Většina majitelů a správců NKP v MPZ chápe význam památkové péče pro
zachování kulturních hodnot a vytváření kvalitního životního prostředí a o svoji
nemovitost se snaží v rámci svých možností pečovat.

 V MPZ  byla  provedena  řada  staveb,  které  kvalitně  dotvářejí  prostředí  –
přestavba obchodního domu, znovuvýstavba kašny, úprava náměstí a další.

A na druhou stranu:
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 Propagovaný  trend  památkové  péče  založený  na  co  největším  zachování
výrazu  objektu  v souladu  vnějšího  vzhledu  i  původních  vnitřních  detailů  a
konstrukcí  není   úplně  pochopen  a  je  stále  ještě  nahrazován  prováděním
plošných  rekonstrukcí  s  novotvary,  které  nemají  nejen  žádnou  historickou
hodnotu, ale jsou nekvalitní i z hlediska moderní architektury č.p.65.

 V několika objektech , které jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních
památek  ,  přetrvávají  architektonické  závady  ,  které  jsou  produktem  dříve
provedených rekonstrukcí.

 U některých  soukromých  majitelů  jsou  finanční  prostředky omezeny  a  bez
grantové  a  dotační  politiky  dojde  k tomu,  že  řada  objektů,  které  dotvářejí
charakter zóny, bude nenávratně chátrat.

 Vzhledem  k nedostatku  finančních  prostředků  spojenou  s nám
nepochopitelnou investiční politikou  Muzea Českého ráje dochází k chátrání
č.p.70 a 71.
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1.2.Použité podklady
Územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ Turnov – návrh - A+R SYSTÉM Praha – 1996

Návrh regulačního  plánu  centra města Turnova- SAUL s.r.o. Liberec - 2002

Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova.
Ing.arch. Pokorný, prof.ing.dr.O. Štefan - 1944-45.

Územní plán historického jádra města Turnova.
Zpracovatel SÚRPMO Praha - Ing.arch.V.Rout - 1977.

Osnova pro zpracování programů regenerace městských památkových zón.

Průzkumy a rozbory provedené zpracovatelem programu regenerace

Vizuální prohlídka stavebně-technického stavu objektů
 zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek.

Vizuální průzkum stavu MPZ z hlediska stavebních aktivit.

Průzkum záměrů majitelů památkově chráněných objektů z hlediska stavebních
aktivit v horizontu následných pěti let. Průzkum byl zpracován na základě vyplnění
zaslaného dotazníku a jeho originální zjištění jsou archivována na zpracovatele.

WWW stránky Turnov

Konzultace s R. Brožem – Vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Literatura

Konstrukce pozemního stavitelství - Jiří Pacold 1903

Lidová architektura v Československu 
Václav Mencl, Praha 1979

Pravěké dějiny Čech - ACADEMIA 1978

Lidová architektura v Československu - V.Mencl ACADEMIA - 1979

Přehled dějin Československa - ACADEMIA 1980
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Rekonstrukce a ochrana památek – Svatopluk Voděra - ČVUT -1983

Tendence současné architektury - Jan Čejka - ČVUT- Praha 1992

Architektura – volba,nebo osud  - Léon Krier – Academia 2001

Architektura,historie, umění – Oldřich Ševčík – Grada 2002

Sborník České spořitelny – Turnov

Umělecké památky Čech – Academia 1980

Autoři programu regenerace
Vedoucí projektant – Ing.Pavel Procházka

                                  Ing.Luboš Rejman
                                  Ivana Procházková

Konzultace -              Ing. Václav Jandáček
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            1.3. SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Číslo
rejstříku uz Sídelní útvar Č.výkres čp. Památka Ulice,nám./umístění Poz.

22658 / 
6-2815

S Turnov 1  kostel P. Marie městský hřbitov u
kostela P. Marie

 MPZ

37175 / 
6-2817

S Turnov 2  kostel sv. Františka z
Assisi

Nám. Českého Ráje  MPZ

45976 / 
6-2842

S Turnov 3  kostel sv. Jana Křtitele   

14994 / 
6-2837

S Turnov 4  kostel sv. Matěje   

19273 / 
6-2818

S Turnov 5  kostel sv. Mikuláše Děkanská  MPZ

12577 / 
6-5983

P Turnov 6  synagoga Krajířova  MPZ

39861 / 
6-2822 S Turnov 7  

hřbitov, z toho jen:
pomník Fortunata
Durycha

  MPZ

46702 / 
6-2824

S Turnov 8  hřbitov, z toho jen:
náhrobek J. V. Šimáka

  MPZ

51125 / 
6-6224

P Turnov 9  

hřbitov, z toho jen:
hrobka rodiny Boháčkovy,
Kuhnovy a JUDr. Vojtěcha
Fotra

městský hřbitov u
kostela P. Marie

 MPZ

18267 / 
6-2833

S Turnov 10  židovský hřbitov Sobotecká  

40449 / 
6-2838

S Turnov 11  vojenský hřbitov z války
1886

  

28791 / 
6-2828

S Turnov 12  socha P. Marie nám. Durychovo  

24105 / 
6-2827

S Turnov 13  socha sv. Antonína
Paduánského

při silnici k Mašovu  

15248 / 
6-2835

S Turnov 14  socha sv. Jana
Nepomuckého

Bezručova

27046 / 
6-2829

S Turnov 15  socha sv. Jana
Nepomuckého

ul.Hlubocká  MPZ

51187 / 
6-6217

P Turnov 16  socha sv. Jana
Nepomuckého

Rývovy sady  

21752 / 
6-2831

S Turnov 17  sousoší Kalvárie  

16448 / 
6-2830

S Turnov 18  sousoší Loučení Krista a P.
Marie

zahrada nemocnice  

41548 / 
6-2826

S Turnov 19  sousoší Piety s P. Marií Na Šetřilovsku  
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33276 / 
6-2832

S Turnov 20  
sousoší sv. Václava, sv.
Jana Nepomuckého a sv.
Antonína Paduánského

Československé
armády/Skálova, při
čp. 70

 MPZ

23901 / 
6-2825 S Turnov 21  pomník J. V. Šimáka   

20904 / 
6-2823 S Turnov 22  pomník Miroslava Tyrše Skálova  

16437 / 
6-4785 S Turnov 23  

pomník padlým I. a II.
světové války   

12359 / 
6-5581 P Turnov 24 čp.1 radnice nám. Českého Ráje  MPZ

41759 / 
6-2816 S Turnov 25 čp.65 klášter františkánský Skálova  MPZ

34344 / 
6-2820 S Turnov 26 čp.70 měšťanský dům Skálova  MPZ

26939 / 
6-4520 S Turnov 27 čp.71 muzeum Skálova  MPZ

50907 / 
6-6177 P Turnov 28 čp.80 měšťanský dům Na Sboře 1  MPZ 

20512 / 
6-2819 S Turnov 29 čp.87 děkanství nám. Durychovo  MPZ

25151 / 
6-2821 S Turnov 30 čp.89 měšťanský dům Skálova  MPZ

31649 / 
6-4711 S Turnov 31 čp.94 spořitelna   MPZ

11596 / 
6-5558

Z Turnov 32 čp.95
měšťanský dům, z toho
jen: hmota domu, fasády,
sklepy

nám. Českého Ráje  MPZ

11943 / 
6-5559 P Turnov 33 čp.245 měšťanský dům Sobotecká  MPZ

12596 / 
6-5993 P Turnov 34 čp.271 měšťanský dům Tázlerova  MPZ

49800 / 
6-6080 P Turnov 35 čp.331 měšťanský dům Dvořákova  MPZ

12206 / 
6-5617 P Turnov 36 čp.373

střední škola
uměleckoprůmyslová Skálova  

41790 / 
6-4497 S Turnov 37 čp.618 vila 28. října  

49768 / 
6-6075 P Turnov 38

čp.129
4 měšťanský dům U nádraží  

21904 / 
6-4555 S Turnov 39 čp.? divadlo   MPZ

11875 / 
6-5557 P Turnov 40 čp.?

zemědělský dvůr, z toho
jen: sýpka   

36443 / 
6-2834 S Turnov 41 čp.? sklárna Pacltova při sokolovně  



                   Změny v zápisech od roku 1989

Památka :
synagoga 

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
14.4.1997 

Číslo rejstříku :
12577/6-5983 

Památka :
hřbitov, z toho jen: hrobka rodiny Boháčkovy,
Kuhnovy a JUDr. Vojtěcha Fotra 

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
1.11.2001 

Číslo rejstříku :
51125/6-6224 

Památka :
měšťanský dům č.p3

Ochrana stav/typ uzavření :
je navrženo k prohlášení památkou, řízení neukončeno 

Číslo rejstříku :
 



Památka :
měšťanský dům č.p. 80

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
12.3.2001 

Číslo rejstříku :
50907/6-6177 

Památka :
měšťanský dům č.p.331

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
9.12.1998 

Číslo rejstříku :
49800/6-6080 

Památka :
měšťanský dům č.p.245

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
8.6.1992 

Číslo rejstříku :
11943/6-5559 

Památka :
měšťanský dům č.p.1294

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
17.11.1998 

Číslo rejstříku :
49768/6-6075 



Památka :
zemědělský dvůr, z toho jen: sýpka 

Ochrana stav/typ uzavření :
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od :
11.5.1992 

Číslo rejstříku :
11875/6-5557 



 

      ZAPSANÉ NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



                    OBJEKTY V PAMÁTKOVÉM ZÁJMU





2.PRŮZKUMY A ROZBORY

2.1.Stručný přehled historie města

Založení  města  Turnova je  spojeno  s kolonizací  13.století,  která  v našich  zemích
probíhá  za  vlády  posledních  Přemyslovců.  Po  vzoru  západních  zemí  dochází  k
přechodu ranně středověkého  ekonomicko – správního uspořádání na kvalitativně
novou formu doby vrcholného středověku.  
Turnov je  založen okolo  roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů  na
spojnici vyvýšeného místa, kde byl postaven kostel Hruštický, a místa soutoku Jizery
se Stébenkou. Město bylo situováno na hospodářské cestě ze Slezska přes Mladou
Boleslav a Brandýs nad Labem až do Prahy. Do obvodu města byl zapojen městský
kostel sv.Mikuláše a brzy také dominikánský klášter s konventním kostelem Panny
Marie. Centrum města tvoří v této době čtvercové náměstí.
Turnov  je  založen  jako  město  poddanské,  které  je   poddáno  dvěma  pánům
(vysvětleno  tím,  že  brzy  po  vzniku  města  dochází  k rozdělení  rodu  na  dvě
samostatné větve). 
V době husitské  v roce 1424 byl  vypálen klášter  a poškozeno město.  Silně bylo
město  poničeno  v  r.  1468  za  války  s Lužicí.  Na  konci  15.  století  dochází
k postupnému  oživování  města.  V roce   r.  1509  je  opět  vybudováno.  Původní
dualismus  se  změnil  krátce  na  trialismus  než  bylo  město  definitivně  sjednoceno
z hlediska vlastnických práv v rukou Albrechta z Valdštejna. 
Za třicetileté války po roce 1634 dochází k hospodářskému útlumu města Turnova.
Prohlubující úpadek města způsobuje jeho obsazení císařskými vojsky a dále pak
vojsky  švédskými,  které  město  několikrát  drancují.  V roce  1643  dochází
k rozsáhlému požáru města, při kterém je zničeno přibližně 120 domů. V roce 1651-
1655 postaven klášter Františkánů na náklad Maxmiliána z Valdštejna. V roce 1707
postihuje město  další velký požár, při kterém shořelo 187 domů.
V 17. a 18. stol. se město významně podílelo na potlačování selských vzpour, za což
bylo  Josefem  II.  prohlášeno  svobodným  hraběcím  městem  ,  r.  1821  připadlo
Aehrenthalům, od r. 1848 městem svobodným.
V 19. století je   založena v Turnově první šperkařská škola. V roce 1886 dochází
k založení regionálního muzea v Turnově.
Rozvoj  průmyslové  výroby  je  v 19.  století  ve  městě   pocházející   z tradičních
řemesel,  surovinové  základny,  a  strategické  polohy  města  dostává  nový  impuls
výstavbou  železnice  spojující  Turnov  s Prahou.  Výstavba  nádraží  v Nudvojovicích
znamená postupný vznik průmyslového předměstí,  které je s původním založením
města spojeno Nádražní ulicí, která se stává významnou obchodní a společenskou
třídou města.   
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Padesátá  léta  jsou  počátkem  chátrání  historického  centra  v souladu  s doktrinou
´´budování  socialismu´´,  která  zasahuje  MPZ  i  urbanisticky  neorganizovanou
výstavbou.
Devadesátá léta jsou v MPZ ve znamení nápravy části dřívějších , stavebních úprav´.
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2.2.Urbanistický vývoj
Gotické  založení  města  z poloviny  13.století  představovalo  okolo  100  domů
postavených  ze dřeva. Sakrální stavby byly již prováděny jako zděné. Do obvodu
města  byl  zapojen  městský  kostel  sv.Mikuláše  a  brzy  také  dominikánský  klášter
s konventním  kostelem  Panny  Marie.  Centrum  města  tvoří  v této  době  čtvercový
rynek s pěti domy na severní a jižní straně a čtyřmi domy na západní a východní
straně.  Náměstí  založené  kolonisty  na  vyvýšenině  bylo  lokátorem  provedeno  ve
velmi pravidelném schématu. Město vybudováno v podstatě na schématu ulicového
typu, směřuje od řeky obloukem po svahu k náměstí. Na úbočích po obou stranách
náměstí  byly  kostely,  na  jihovýchodní   straně  kostel  P.  Marie  s  klášterem
dominikánů, na severozápadní  straně farní kostel. 

Hypotetická rekonstrukce 

Způsob  a  materiálové  provedení  opevnění  není  doposud  objasněno.  Původní
zastavění  nebylo  tak  těsně  souvislé  jako  je  dnes.  Hlavní  domy  „rynkové“  měly
zpravidla  vlastní  hospodářství  a  jejich  pozemky  byly  kladeny  kolmo  k náměstí  či
k hlavní  ulici  frontou  poměrně úzkou,  což je  typické  pro ostatní  gotické založení.
Jednotlivá hospodářství měla na pozemcích domy i různé hospodářské budovy. Za
obvodem města byla prováděna výstavba samostatných dvorců. Základní založení
města je koncipováno  z dřevěných domů, které jsou decimovány několika požáry.
V roce  1538  shořela  polovina  domů,  včetně  chrámu  sv.Mikuláše.  V roce  1560
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dochází  k obnově  chrámu  Panny  Marie  na  místě  vyhořelého  dominikánského
kláštera. V 15. století dochází k rozšíření města až k toku Stébenky. 

Hypotetická rekonstrukce stavu ve 14. století-ilustrační vyobrazení-překonáno
novými výzkumy

Počátek renesance znamená pro Turnov hospodářský rozkvět, který probíhá v rámci
gotického půdorysu města. Vznikají významné veřejné budovy – renesanční radnice,
je  založena škola a další.  V roce 1652-54 je  na základě berní  ruly uváděno 200
domů.V průběhu  třicetileté  války  nastává  velké  poničení  města  a  současně
devastace  obyvatelstva.  V druhé  polovině  17.století  dochází  k rozvoji  města.
Uskutečňuje  se  výstavba  kláštera  Františkánů.  Doba  baroka  znamená  výraznou
urbanizaci Turnovska. Dochází k zakládání  rybníků,  odlesňování krajiny,  budování
panských  dvorů  a  sakrálních  staveb.  Začíná  vývoj  dřevěného  lidového  domu,
turnovského  komorového  typu.  V letech  1705  a   1707   velké  požáry  města  při
kterých shořela většina domů. Požárem byl zasažen i kostel sv. Mikuláše a klášter
sv.  Františka.  Ve  městě  zůstalo  asi  60  domů.  Začíná  ve  větší  míře  budování
městských domů z kamene.V roce 1713 je berní revizí zjištěno 245 domů.V polovině
18.století  dochází  k prudkému  rozvoji  výstavby,  který  je  částečně  přerušen
sedmiletou válkou.  Na přelomu 18.a19.století  vznikají  první malé  továrny v údolní
nivě řeky Jizery. Současně dochází k terénním úpravám členité morfologie města,
násypům  a  úpravě  nivelety  některých  ulic.  S hospodářským  růstem  dochází
k výstavbě  kamenných  dvoupodlažních  městských  domů  s vysokými  valbovými
střechami. Mezi lety 1794 a 1804 staví podnikatelé Eliáš a Lhoták u cesty na vrch
Hůra  předměstí  Durychov.  Podél  významných  cest  se  město  začíná  rozšiřovat
v radiálním  směru,  nejintenzivnější  výstavba  probíhá  před  bývalou  Hradišťskou
branou  podél  cesty  k Jizeře,  spojující  město  s továrnami  a  panským  sídlem  na
Hrubém  Rohozci.  V roce  1770  je  na  území  města  podle  dostupných  údajů  288
domů. To znamená, že v průběhu 50ti let dochází k nárůstu města cca o 50 domů.
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Hypotetická rekonstrukce stavu okolo roku 1780 - ilustrační vyobrazení - překonáno
novými výzkumy

Podle sčítání je v roce 1809 v Turnově zaznamenáno 302 domů. Na přelomu 18. a
19.století  staví Florián Bělohlávek domy u Mariánského kostela a Na kopečku.Na
počátku 19.století  dochází k přestavbě kláštera sv.  Františka do dnešní klasicistní
podoby.  Požár  v tomto  roce  opět  zničil  velkou  část  města.  V počátku  19.  století
vznikají předměstí Benátky, Podchlomek, Károvsko, Myšina a Sklenařice. Od roku
1825 dochází k výstavbě novogotického chrámu Panny Marie. V polovině 19.století
zakládá Antonín Paclt na svých pozemcích první městský park. V tomto období je též
na náměstí umístěna kašna autora Josefa Maxe.
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Plán města 1842

V polovině  století  dochází  též  k výstavbě  dráhy  spojující  Turnov  s Prahou.V roce
1866 je založena v Turnově první šperkařská škola.  Podle  sčítání  v roce 1869 je
v Turnově  463  domů.  V roce  1886  dochází  k založení  regionálního  muzea
v Turnově. 19.století znamená přeměnu města z řemeslnického centra v obchodní a
průmyslové  centrum  celého  kraje.  V rámci  prudkého  rozvoje  výstavby  dochází
k rozšiřování  města.  Současně  s tím  k výstavbě  vyšších  staveb  se  3  i  více
nadzemními  podlažími,  které  vzhledem  ke  své  neregulaci  způsobují  určitou
roztříštěnost,  která  je patrná  dodnes.  V místě  památkové zóny se to  týká  hlavně
Palackého ulice, jejíž část výstavby je z této doby.Obecně v 19.století  dochází ke
komplexní  přestavbě,  respektive  dostavbě  části  domů  tak,  že  je  setřen  původní
barokní a klasicistní ráz jednotlivých ulic. Řada původních domů je v této době úplně
demolována a nahrazena novostavbami. 
Podle sčítání v tomto roce je na území města 537 domů. V roce 1907 je dokončena
budova  spořitelny  na  náměstí  se  svojí  neorenesanční  fasádou.V roce  1901  je
zpracován první záměr regulační plánu města, který je dopracován v roce 1921.
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Plán města 1892

V roce 1907 je  dokončena budova spořitelny na náměstí  se svojí  neorenesanční
fasádou.V roce  1901  je  zpracován  první  záměr  regulační  plánu  města,  který  je
dopracován v roce 1921.

Plán města z roku 1921
V počátku třicátých let je zpracován druhý regulační plán, který koncipuje město jako
zahradní město.  Úpravy v prostoru zóny v první polovině   20.století je možné téměř
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kompletně zařadit k těm negativním, zvláště pokud se jedná o přestavby a úpravy
fasád na náměstí ze 30.let,
Ve čtyřicátých letech 20. století zpracovává profesor Emanuel Hruška třetí regulační
plán Turnova.

Plán města – 1944

Padesátá léta jsou počátkem chátrání historického centra vzhledem k poválečnému
plánu , budování socialismu ´.V 70.letech je zpracováván územní plán města, v jehož
důsledku jsou provedeny dvě nejvýznamnější urbanistické závady v centrální zóně, a
to je obchodní středisko a výstavba lékárny a obytného domu.V 80. letech dochází
výstavbou komunikací v bezprostřední blízkosti historické centrální zóny ke zničení
části židovského hřbitova a Maškova arboreta. Devadesátá léta jsou v Turnově ve
znamení  poměrně  velké  stavební  aktivity,  která  zahrnuje  z větší  části  úspěšné
nápravy  škod, které vznikly v minulosti.

Stávající stav

Urbanismus  zóny  je  poznamenán  ohromným  rozsahem  změn   technických,
politických a majetkových v posledních 150 letech.  
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Základní  disharmonické prvky byly vneseny již výstavbou v druhé polovině  19.  a
počátku  20.století.  V rámci  prudkého  rozvoje  města  dochází  k   výstavbě  vyšších
staveb se třemi i více nadzemními podlažími, které  způsobují určitou roztříštěnost,
patrnou dodnes. Popsaná  situace se týká více méně pouze okrajových částí zóny,
kde  výše  popsaná  zástavba  nahrazovala  pouze  část  původních  předměstských
domů  respektive  proluk.   Střed  města  byl  z důvodů  vcelku  kvalitní  zástavby  a
vzhledem k tomu, že jednotlivé  stavební konjunktury trvaly poměrně krátce a byly
přerušovány  katastrofami  (  první  a  druhá  světová  válka,  znárodnění,  budování
socialismu),  kdy  byl  stavební  ruch  buď  úplně  zastaven,  nebo  zbržděn,  ušetřen
podstatných  urbanistických  zásahů.  Urbanistická  disharmonie  vzniká  také  tím,  že
v době technického rozvoje je již možné akumulovat finanční prostředky jednotlivci
nebo skupinami   v poměrně krátké době a tím vzniká možnost  rozvoje výstavby.
Rozvoj  průmyslu  pak  způsobuje  příliv  pracovních  sil,  což  též  vyžaduje  zvýšené
potřeby výstavby.

1869 1900 1930 1950 1960 1970 1980 1991 2001
Turnov 6849 9028 11541 11268 12270 13633 14550 14359 14585

Z přiložené tabulky je patrný nárůst obyvatel v období 1870 – 1930.

Budování socialismu se zapsalo přímo v zóně nevhodnou výstavbou  obchodního
střediska, které bylo v 90. letech přestavěno, výstavbou lékárny a obytného domu.
V  80.  letech  dochází  výstavbou  komunikací  v bezprostřední  blízkosti  historické
centrální zóny ke zničení části židovského hřbitova a Maškova arboreta. V blízkosti
severní hranice zóny je vybudována telefonní ústředna.
Z demografického přehledu,který je součástí návrhu regulačního plánu vyplývá:

Město Turnov má aktuální počet obyvatel 14 585. Tvoří přirozené centrum pro spádovou oblast cca
35000  lidí.  Samo  město  má  7000  ekonomicky  aktivních  obyvatel.  V  celé  spádové  oblasti  je
zaregistrováno 2800 živnostníků a 384 obchodních společností. Dle současného zájmu i výhledově se
ukazuje, že jejich počet  se bude zvyšovat, a to včetně zahraničních. Významnost města je dána i
počtem  bytů  -  6423  bytů  celkem  podle  SLBD  2001,  největším  počtem  pracovních  příležitostí  a
největším počtem ekonomicky aktivního obyvatelstva - 7000  ekonomicky aktivních. Kromě významné
funkce hospodářské plní Turnov funkci střediska cestovního ruchu. Je hlavním centrem turistického
regionu Český Ráj, snadno dostupným po dálnici Praha - Liberec, s pestrým přírodním a kulturně-
historickým zázemím.Z dostupných údajů je v současné chvíli odhadnout, že počet denních uživatelů
centrální zóny se pohybuje na hranici 6000 osob.

Z těchto údajů je patrná jednak poměrně velká zátěž MPZ a dále pak předpoklad
zvýšeného tlaku na její rozvoj, který do budoucnosti naznačuje i zvýšení stavebních
aktivit, které by měl s ohledem na památkovou péči řešit regulační plán. 
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SITUACE – BLOKOVÉ SCHEMA

Na  přiloženém  náčrtu  je  znázorněno  blokové  schéma  vnitřního  města.  Postup
dalšího  usilování  by  měl  směřovat  k zachování  tohoto  schématu  a  jeho  další
kultivaci.Toto se týká nejen zástavby směřované k uliční čáře, která by měla vytvořit
kompaktní,výškově  strukturovanou  zástavbu  k jejímuž  rozvolnění  by  docházelo
směrem od centra, ale i úpravy vnitřní části bloků. 
Na jedné straně dobře chápeme,  že regulační  plán  nemůže být  ´´nařízení´´,které
nekomunikuje  se  zájmy  vlastníků  jednotlivých  nemovitostí  a  pozemků,  na  druhé
straně však nesmí být natolik plastický a měnitelný podle potřeb  jednotlivců nebo
nátlakových  skupin,  aby  docházelo  k podobným  chybám,  které  jsou  popsány
v dalších částech.  

Poznámka : Historická fakta zde uvedená jsou kompilátem z podkladů, které jsou
uvedeny v úvodní kapitole.
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2.3.Urbanistické a  architektonické závady
Výčet  a  posouzení  architektonických  závad  je  zpracován  na  základě  porovnání
průzkumů z první etapy zpracování programu regenerace , průzkumů zpracovatelů
regulačního  plánu  a  průzkumu  stávajícího  stavu.  Závady  jsou  uvedeny  pouze
taxativně s tím, že způsob řešení bude součástí regulačního plánu.

V rámci možností byly na začátku 21.století napraveny tyto architektonické závady: 
Domy č. 3 a 5 na jižní straně byly opatřeny novou fasádou. 
Obchodní středisko na severní straně bylo přestavěno.
Naprosto nevhodným zásahem, který přetrvává beze změn, je výstavba lékárny a
zejména panelového obytného domu v ulici Dvořákova, jehož architektonický výraz a
urbanistické  začlenění  do  blokové  struktury  v tomto  prostoru  je  též  naprosto
neadekvátní.
Provozně nevhodné a urbanisticky nevyužité zůstávají i provozy garáží v dolní části
ulice Markova a prostor po demolovaných domech na křižovatce ulic Palackého a
Hluboká,  kde  doporučujeme  navržené  řešení  z regulačního  plánu  na   obnovení
původní uliční čáry. Stabilizace stávající , planiny ´ se nám nezdá vhodná.
Jedním z nejnáročnějších architektonických problémů z hlediska finančních nákladů
na jeho odstranění je obnovení prostorové struktury Havlíčkova náměstí,  které se
nachází  na  hranici  MPZ   s předimenzovanou  budovou  Telecomu  v těsném
sousedství kostela Panny Marie a budovou nákupního střediska VESNA, která je
nevhodně   výškově  i  polohově  odsazena  od  uliční  čáry,  obě  budovy  s plochou
střechou.
Obdobně  působí  negativně  těsně  za  hranicí  MPZ  provoz  pily  PLÁTEK,  který
neumožňuje  uzavřít  do  tohoto  prostoru  rozbitou  blokovou  strukturu  s poměrně
násilně stanovenou hranicí MPZ. 
Obdobně  lze  z památkového  hlediska  považovat  za  závadu  přerušení  hmotové
struktury centra sportovišti ve Skálově ulici.

Komentář  k architektonickým  závadám  v oblasti  zóny  uzavřeme  prezentací
pregnantně formulovaných myšlenek předního evropského architekta Léona Kriéra
s jehož názory plně souhlasíme:

Ještě před půl stoletím trvala modernistická hnutí na tom, že znají konečná řešení
všech problémů výstavby a tvorby prostředí. Dnes je nám jasný aspoň jeden fakt.
Bez  tradičního  vzhledu  města  a  jeho  přirozeného  začlenění  do  krajiny  se  naše
životní  prostředí  stává  hrůzným  obrazem  globálních  rozměrů.  Zdá  se,  že
modernismus užívá opak všeho toho, co by mělo mít v architektuře jasnou funkci.
Chybí zde to, co známe jako střechu, nosnou zeď, sloup, oblouk, vertikální okno či
jako skutečnou ulici a náměstí.  Cosi tu ruší lidské soukromí a duch místa neguje
dekoraci a vylučuje přítomnost uměleckého řemesla. Chybí zde tradice a návaznost
na historii. Je logické, že příštím krokem může být už jen negace této negace.
Ve skutečnosti už i sami tvůrci modernismu přiznávají, že se nám dosud nepodařilo
ničím nahradit  tradiční  organismus ulic a náměstí.  Nicméně stále ignorují  tradiční
architekturu,  argumentujíce  tím,  že  to  byl  vlastně  "včerejšek",  který  je  donutil  k
odmítnutí tradičního řešení.
Dnes,  po  padesáti  letech  modernismu  a  po  třiceti  stoletích  existence  tradiční
architektury,  můžeme obojí  dobře porovnat  a posoudit.  Veřejnost  většinou kladně
přijme  městský  plán  či  změnu  v  siluetě  města,  vycházející  z  tradice.  Likvidací
tradičních architektonických principů ovšem nezanikla skutečná potřeba a poptávka
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po  tradičních  stavbách  a  ani  jejich  globální  uplatňování.  Po  třech  generacích
modernistických  odsudků  bylo  dosaženo  pouze  toho,  že  tradiční  řešení  byla
vyloučena  z veřejných  zakázek.  Tím byla  zapříčiněna  i  nejnižší  úroveň  výrazové
hodnoty v historii architektury.
Modernismus dosáhl  nejděsnějších výsledků,  jakmile se chopil  totální  vlády. Není
náhodou,  že moderna dosahovala nejlepších výsledků v době,  kdy představovala
menšinovou architekturu, jak tomu bylo ve dvacátých letech. Doufejme, že se tato
situace bude ještě opakovat.
Univerzální  mašinistickou  barbarizací,  která  kolonizuje  a  okupuje  naše  města  a
krajiny primitivními obytnými "krabicemi", ztrácíme všichni. Není totiž podstatné, kdo
tuto  válku  nakonec  vyhraje,  ale  jak  dokážeme  zvýšit  kvalitu  na  obou  stranách
zavedením inteligentní demokratické soutěže pluralistického vzdělání a nestranické
účinné kritiky.
 

Všudypřítomným okruhem architektonických závad jsou pak jednotlivé zásahy do
fasád, střech a dispozic domů . Vzhledem k tomu, že řešení většiny těchto problémů
překračují rámec regulačního plánu, je nezbytně nutné jednotlivé akce důsledně
posuzovat v průběhu projektové a stavební přípravy. 

Jedná se zvláště o tyto problémy:

2.3.1.Zjednodušení  respektive odstranění architektonických detailů fasád 
2.3.2.Nevhodné tvary střech, vikýře a volba krytiny
2.3.3.Nevhodná okna, nátěry a obklady fasád
2.3.4.Dvorní vestavby,přístavby,kolny apod.
2.3.5.Nevhodná zástavba zvlášť v periferních částech zóny

 2.3.1. Zjednodušení  respektive odstranění architektonických detailů
fasád
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V minulosti se tento přístup uplatňoval v průběhu téměř po celé období 20. století a
to v jednotlivých etapách ve větší či menší míře. V současnosti se tento problém týká
hlavně menších obytných domů a rodinných domků.

Poškozený obvodový plášť secesního domu, nevhodné nátěry fasády, vlnitý plech na
střeše.

Jednoduchá secesní fasáda poškozená nevhodným výkladcem a mozaikou , kterou
možno hodnotit snad pouze – z jiného světa.

2.3.2. Nevhodné tvary střech, vikýře a volba krytiny
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Navrhování  a  provádění  vikýřů  je  v poslední  době  spojeno  s využíváním půdních
prostor  pro  bydlení  respektive  kancelářské  nebo  skladové  prostory.  Vzhledem
k tomu,  že v minulosti byly vikýře realizovány u normálních městských staveb pouze
v  malých  rozměrech  pro  odvětrání  či  osvětlení  půdních  prostor,  není  historické
srovnání pro jejich návrh. Jako příklad jsou uvedeny změny na domech č.p. 25 a 26. 

Stav okolo roku 1894

Stav po roce  1908

Stávající stav -střechy domů jsou ´´ přetíženy´´ a dochází k degradaci jejich tvaru.
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Na uvedených obrázcích je též možné sledovat změny č.p. 5 – škola. Stávající stav,
zvláště  pak  půdní  vestavby,  lze  nazvat  architektonickou  závadou,  kterou  bude
v budoucnosti nutno řešit. 

Nevhodný vikýř novostavby a to jak z hlediska architektonického tak konstrukčního.

Nezvládnuté volské oko, nevhodná betonová Nevhodné několikastupňové vikýře
krytina
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2.3.3. Nevhodná okna, nátěry,obklady a doplňky fasád

             

V rámci rekonstrukce fasády byly nevhodným nátěrem respektive nástřikem opatřeny
i kamenné doplňky

Do  budoucnosti  není  možné  pokračovat  v další  devastaci  novými  a  novými
neodbornými zásahy.

Zajímavé zbytky dlažeb, kvalitní vstupní dveře a naprosto nevhodné nové portály.

Další ukázka , lidové tvořivosti ´, která hyzdí zcela zbytečně prostor zóny. 
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2.3.4. Dvorní vestavby,přístavby,kolny apod.

Jedná se o  velmi široký problém zvláště v okrajových částech zóny, kde téměř
nenajdete kulturně upravený soukromý pozemek. 

2.3.5. Nevhodná zástavba zvlášť v periferních částech zóny

     

Roztříštěný soubor přístavků, dostaveb a nevhodných objektů v severním okraji
zóny.

Zástavba v Tázlerově ulici.
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Telekomunikační  objekt  na  okraji  zóny,  památka  pozdního  období  budování
socialismu, který bude nutné v budoucnosti, humanizovat´. 

Bohužel  výstavba  architektonicky  nekvalitních  objektů  byla  realizována  v prostoru
Trávnice i v 90. letech 20. století.
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ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ZÁVADY

LEGENDA

1. Telekomunikační budova

2. Zahradnická provozovna

3. Panelový dům - Dvořákova

4. Zástavba dvorních prostor – Tázlerova

5. Plocha po vybouraných domech

6. Vstup k divadlu

7. Zástavba rodinných domů
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2.4.Rekapitulace prací na objektech zapsaných
v seznamu nemovitých kulturních památek 
od roku 1997 do r. 2003 

Číslo
rejstříku

u
z Sídelní útvar Část obce čp. Památka

22658 / 6-
2815

S Turnov Turnov  kostel P. Marie

Od roku 1999 probíhá oprava objektu. V období 1999-2002 byla provedena rekonstrukce
zastřešení. V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce interiéru – výmalba,okna,vnitřní zařízení.
Na další roky je plánováno její dokončení a dále pak rekonstrukce fasády.

37175 / 6-
2817

S  Turnov Turnov  kostel sv. Františka z Assisi

V roce 1997-8 byla provedena rekonstrukce vnějšího pláště

34344 / 6-
2820

S Turnov Turnov čp.70 měšťanský dům

V roce 2000 provedena vestavba do krovu – kancelářské a skladové prostory

11943 / 6-
5559

P Turnov Turnov čp.245 měšťanský dům

49800 / 6-
6080

P Turnov Turnov čp.331 měšťanský dům

V roce 2000-2001 provedena generální oprava fasády a střechy

12206 / 6-
5617

P Turnov Turnov čp.373 střední škola uměleckoprůmyslová

2000-2003 – výměna střešního pláště a oplechování

41790 / 6-
4497

S Turnov Turnov čp.618 vila

V roce 2001 provedena oprava fasády, plastik a představěného schodiště

49768 / 6-
6075

P Turnov Turnov čp.129
4

měšťanský dům

2001-2003 provedena oprava krovu,výměna střešní krytiny a oken v celém objektu

21904 / 6-
4555

S Turnov Turnov čp.? divadlo

1997-98 oprava krovu a střešní krytiny,přístavba a rekonstrukce zázemí

36443 / 6-
2834

S Turnov Turnov čp.? sklárna Pacltova

1997 – oprava vnějšího pláště

18267 / 6-
2833 S Turnov Turnov  

židovský hřbitov

1998-2003 – rekonstrukce ohradní zdi,rekonstrukce a restaurace jednotlivých náhrobků
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Ukázky   dalších stavebních aktivit v oblasti  zóny, které byly prováděny
v období první etapy regenerace MPZ Turnov .

Stávající  zástavba  severní  strany  náměstí  je  dnes  etapově  ukončena  s tím,  že
původní nákupní středisko bylo přestavěno a k spořitelně byl na parcele po č.p.95
přistavěn dům. Komentář k této zástavbě je uveden v kapitole , Památková péče ´. 

Jak je konstatováno jinde jakákoliv dostavba v památkovém území je  akcí,  která
bývá diskutována z mnoha pohledů a názorových směrů. Faktem však zůstává , že
rekonstrukcí  obchodního  střediska  došlo  k podstatné  nápravě  původního  stavu
objektu.

Komentář zpracovatelů regulačního plánu k dostavbě České spořitelny: 

Měřítko  objektu  spořitelny bylo vzhledem k tehdejší  okolní  zástavbě vcelku  předimenzované a  ani
novodobá dostavba  při  vší  snaze o  zjemnění  měřítka  nedosáhla  nápravy.  Při  zástavbě sousední
nárožní parcely půjde především o stanovení výšky umožňující průhled na věž kostela sv.Mikuláše.
Nejméně vhodné zásahy do náměstí však pocházejí ze 70.let, kdy bylo v blízkosti spořitelny postaveno
nákupní středisko, jehož „architektura“  byť poněkud zlidštěná pozdější přestavbou negativně ovládá
celý prostor
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                    Hypotetická rekonstrukce 17.stol.     Foto – druhá polovina 19. stol.

  
                    Počátek 20. stol.          Poč. 90. let 20. stol.   Stávající stav

Domy č.  3  a  5  na  jižní  straně  náměstí  ,  které  byly  v první  etapě  zahrnuty  jako
architektonické  závady byly opatřeny novou fasádou.  Obrazová příloha zachycuje
vývoj vzhledu jižní strany náměstí. 

  
                 Foto –před rokem 1870                     Foto – rok 1894

   
          Stávající stav                                             Stávaj ící stav
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Vývoj podoby západní fronty náměstí.

Ve východní frontě náměstí byli zrekonstruovány domy 23, 24 a 25.

  

                                                        1                                                     2

1) Řada rekonstrukcí obvodových plášťů byla zrealizována v ulici Jiráskova. 

2) Poměrně kvalitně provedená fasáda hotelu Slavia v Hluboké ulici
34



  

                                                     3                                                      4

3) rekonstrukce fasády v ulici Skálova – jednoduché, esteticky účinné provedení
s restaurování  kamenných portálků. 

4) rekonstrukce fasády a přízemí v ulici Dvořákova - jednoduché, esteticky účinné
provedení,doplněné střešním pláštěm z napodobeniny břidlové krytiny.

   

Výstavba smuteční síně na jižním okraji zóny.
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2.5.Přehledové grafy financování.

Celkové rozdělení finančních prostředků regenerace MPZ
 v Kč za roky 1995 - 2003 u objektů ve vlastnictví města

1 739 000

0

5 560 000

z programu MPZ
dotace OkÚ
město
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Celkové rozdělení finančních prostředků regenerace MPZ  v % v 
letech 1995 - 2003 u objektů ve vlastnictví města

z programu MPZ
24%

dotace OkÚ
0%

město
76%

z programu MPZ
dotace OkÚ
město
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Celkové rozdělení finančních prostředků regenerace MPZ                  
    v Kč v letech 1994 - 2003 u objektů ve vlastnictví 

jiných PO a FO

3 878 200

3 521 298

1 200 000

870 000

z programu MPZ
město 
vlastník
OkÚ
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Celkové rozdělení finančních prostředků regenerace MPZ
v % v letech 1994 - 2003 u objektů ve vlastnictví 

jiných PO a FO

41%

37%

13%

9%

z programu MPZ
město 
vlastník
OkÚ

39



0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Kč

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

roky

Rozdělení finančních prostředků regenerace MPZ
v letech  1994 - 2003 u objektů ve vlastnictví města

z programu MPZ

dotace OkÚ

město

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Kč

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

roky

Rozdělení finančních prostředků regenerace MPZ  v letech 
1994 - 2003  u objektů ve vlastnictví jiných PO a FO

z programu MPZ

město 

vlastník

OkÚ

40



2.6.Komplexní vyhodnocení průzkumu zapsaných
nemovitých kulturních  památek.

Na  základě  provedených  prohlídek  lze  objekty  zapsané  v seznamu  nemovitých
kulturních  památek  v  MPZ   zařadit  do  čtyřech  kategorií.  Bližší  specifikace  a
fotodokumentace  jednotlivých objektů je provedena v registračních listech.
Do první kategorie patří objekty, které byly postaveny v jedné stavební etapě, byly
dlouhodobě více či méně udržovány a v současnosti jsou z hlediska památkové péče
zajímavé jako celek, ale i  jako ukázky řady původních architektonických detailů a
historických konstrukcí. 
Do tohoto souboru lze zařadit  areál děkanství č.p. 87 , městské domy č.p. 271, 331,
1269 a secesní vila č.p. 618.
Všechny  výše jmenované objekty vykazují známky genia loci, který není porušen
neodborným  rekonstrukčním  zásahem.  Do  budoucnosti  je  naprosto  nezbytné
zachovat všechny rekonstruovatelné části stavby. 
Částečně lze do tohoto souboru zařadit i zajímavý dům čp. 245, který je sice z části
novodobě  rekonstruován   a  opatřen  dvorním  přístavkem,   ale  řada  původních
konstrukcí je stále zachována.  

Do  druhé  kategorie  jsou  zahrnuty  objekty,  které  prošly  neodborně  provedenou
generální  rekonstrukcí  obvykle  spojenou  s podstatnou  změnou  provozu  objektu,
čímž dochází k náhradám původních materiálů, odstranění architektonických detailů
a náhradě doplňkových konstrukcí kopiemi nebo novotvary. 
Do této kategorie patří objekt čp. 89, který byl rekonstruován poměrně necitlivě již
v 80. letech 20. století. Z původních výrazu byla zachována fasáda s portálem,která
byla ovšem poškozena neodbornou přestavbou již ve třicátých letech, v interiéru pak
část  kleneb.  Povrchy  podlah,  dveře,  okna,  krov  byl  proveden  v novodobých
materiálech a tvarech. Výše popsanými změnami došlo k tomu, že výraz větší části
interiéru objektu je stejný jako u většiny novostaveb z této doby.
V obdobném duchu je rekonstruován další objekt č.p.70, který je součástí muzea.
Poškozen  neodbornými  zásahy  je  i  objekt  muzea  č.p.71.  Velmi  necitlivě  je
rekonstruován objekt bývalého Františkánského kláštera č.p.65.
Do této kategorie lze zahrnout i areál židovského hřbitova, který je sice sám o sobě
obnovován  s citem,  ale  k narušení  jeho  nejen  památkového  ale  hlavně  pietního
výrazu došlo výstavbou komunikace.

Do  třetí  kategorie  řadíme  domy,  které  byly  poměrně  citlivě  v 90.letech
rekonstruovány. Sem patří objekt č.p.1 radnice a č.p.94  objekt spořitelny. 

Poslední  samostatnou  skupinou  jsou  kostely.  Postup  obnovy,  který  je  na  těchto
objektech  uplatňován  je  nutné  vyzdvihnout.  Rekonstrukční  práce  jsou  logicky
rozděleny  do  jednotlivých  etap  a  realizovány  podle  finančních  možností  církve  a
dotací. Stavebně technický stav všech tří kostelů je v současnosti poměrně dobrý.
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3.NÁVRHOVÁ ČÁST

3.1.Koncepce zásad uplatňování památkové péče
v MPZ Turnov.
Proměnnost  vztahu  k památkám  se  prolíná  celými  dějinami  civilizace.Změny
v nazírání  a  počátky  organizované  památkové  péče  spadají  v našich  zemích  do
poloviny 19.století.
Myšlenku – dogma  , že památka má-li býti stálým dokladem doby v níž vznikla, musí
celým svým zevnějškem i  vnitřkem vyvolávat  dojem své původní  podstaty,  kterou
v současnosti  nazýváme  architektonický  purismus,  vedla  k tomu,  že  jednotlivé
památky  byly  při  prováděných  rekonstrukcích  přestylizovány  a  byla  setřeny  a
nenahraditelně poškozeny celé vývojové etapy a to nejen slohové, ale v řadě případů
i  v rámci  vývojových etap  jednotlivých slohů.  V období  uplatňování  těchto  názorů
došlo k romantickým přestavbám památek, zejména středověkých  -  románských  a
gotických. Do této doby zapadá i výstavba kostela Narození Panny Marie.Nejedná se
sice o rekonstrukci či dostavbu, ale hned o novostavbu ve stylu romantizující gotiky.
Průběhem 2.poloviny 19.století  dochází k přehodnocení vztahu k památkám.
Pohled  na  památky,  jako  nositele  historického  faktu  se  mění  a  památka  je
posuzována i jako doklad z hlediska dějin umění. Nastupuje přístup, který nazýváme
vědeckou restaurací.
Tato  metoda  vyžaduje  zachování  exaktně  zjištěného  tvaru  do  nejmenších
podrobností a nahrazení chátrajících či poškozených částí přesnou objektivní kopií, v
níž  je  zachycen  rukopis  řemeslné  práce,  vývojová  tvarová  odlišnost  a  ráz
jednotlivých  uměleckých  oblastí.  Tak  namísto  systému,  který  živou  památku  pro-
měňoval v neživé slohové schéma, nastoupila metoda  přísně vědecké restaurace,
která z původního uměleckého a řemeslného díla vytvořila kamennou napodobeninu,
u  které  nebylo  rozeznatelné  ,  co  je  původní  a  co  je  nové.  V  obou  případech
(purismus i vědecká restaurace) se jedná o ztrátu originality.
V Rakousko-Uhersku byla 1854 byla zahájena činnost   první organizace ochrany
památek,  tzv.  "CC"  -  Central  Comision  fur  Erhaltung  und  Erforschung  der  Bau-
denkmale. 
Po roce 1867 dochází v Čechách k založení řady dobrovolných spolků a vědeckých
organizací  .  Touto  činností  i  dobrými  výsledky  vzrostlo  sebevědomí  domácí
veřejnosti, zvláště když se  podařilo prosadit zřízení   "Zemské komise památkové".
V posledních desetiletích  19.století  připadla   památkové péči  v Čechách za úkol
snaha  o plné přiznání hodnoty památek pro národní kulturu. K uplatnění této snahy
docházelo hlavně na jednotlivých památkách, kde současná restaurační a puristická
činnost přešla ve zcela mechanickou manýru.
Všechny tyto diskuse vedly k názoru, že pojem a obsah památky nutno rozšířit na
všechny hmotné  doklady vývoje,  umělé  či  přírodní.   Další  uplatňovanou zásadou
bylo, aby byla památka chráněna ve stavu, v němž se dochovala do přítomnosti - se
všemi změnami a i vadami vzniklými jejím vývojem. Výsledkem všech těchto diskusí
o novou metodu ochranářské praxe je konečně nový názor  na funkci  památky  v
oblasti  kultury  a  na  její  ochranu.  Tento  nový  názor  poprvé  formuloval  vídeňský
profesor  Alois  Riegel   v  teoretickém  úvodě  svého  návrhu  památkového  zákona
z roku 1903,  pod titulem "Moderní kult  památek ,  jeho podstata a vznik" .V tomto
dokumentu poprvé zdůraznil, že všechna slohová období mají stejnou hodnotu ve
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vývojovém  proudu  umění  a  že  proto  ztráta  kteréhokoliv  prvku  a  článku  v  tomto
vývojovém řetězu je nenahraditelná. 
V Riegrově  hluboce  konzervativní  teorii  je  zapovězen každý zásah  do  organismu
památky a tím vlastně znemožněno nové využití památky, třeba jinou funkční náplní.
Jeho teorie je smířením se s procesem stárnutí - s procesem rozpadu a tlení.Tyto
nové názory na způsob zachování památky byly nazvány konzervací a byly v zápětí
oficiálně  přijaty  v celém Rakousko-Uhersku.  Slabinou celé  metody bylo trvání  na
striktní  podobě  a  tím  na  dalším  využití  a  fungování  památky.  Žákem  a  blízkým
spolupracovníkem profesora Riegra byl Dr. Max Dvořák.
Rieglovy  a  Dvořákovy  teorie  byly  velice  rychle  přijaty  v  Čechách.  V  r.1900  byl
založen Klub za Starou Prahu, kde se soustředili umělečtí historikové a architekti.
Po  smrti  profesora  Riegra  se ujímá funkce   generálního  konzervátora   Dr.  Max
Dvořák. Jeho působení v této pozici  přineslo  obrat do památkové architektonické
praxe.
Tektonická invence a osobitost  architekta byla maximálně potlačena. Hlavní vůdčí
postavou na stavebních akcích se stává umělecký historik. Položení důrazu na cenu
stáří a  na potřebu prezentace všech dokladů vývoje stavebního organismu nastolilo
v praxi přístup, který nazýváme analytická metoda. Z prostředku poznání,  stavebně-
historické analýzy objektu, se stal cíl .Všechny nálezy a poznatky byly petrifikovány -
"konzervovány" a ponechány viditelně bez ohledu na celek. 
Neúspěchy při provádění jednotlivých realizací vedly k tomu, že striktně propagovaná
analytická metoda ustupuje metodě,  která na základě poznatků, získaných stavebně
- historickou analýzou, zhodnocením stavu památky i nových provozních nároků se
snaží obnovou stavby vytvořit  harmonický, výrazově jednotný celek.  Nová metoda
má základ v teorii syntézy, mající v popředí zájem o jednotu výrazu utvářeného celku
a  současně  hledá  formu,  jak  oddělit  autentické  a  doplňované.  Výsled  kem  je
novotvar - výtvarná zkratka původní formy ve zjednodušeném tvaru. Dalo by se říci,
že jde o formové doplnění původní kompozice celku či části bez užití původního de-
tailu. V průběhu 20. století jsou uplatňovány  další přístupy k obnově a zachování
památkového fondu.  Jedná se příkladně o metodu  rekonstrukce exaktní,  která je
navržena a provedena na podkladě podrobné dokumentace autentického stavu a
kdy je tak vyloučen jakýkoliv osobní názor a invence zpracovatele.
Dalšími způsoby je rekonstrukce analogická, která je využita tam, kde se lze opřít o
doloženou  podobnost  či  shodnost  s  památkou,  prvkem,  či  částí  obdobné
stavby,nebo
rekonstrukce  hypotetická,  kdy  je  doplňováni  tvaru  či  části  provedeno  na  základě
hypotetických předpokladů původního tvaru.
Samostatným  dlouho odmítaným prvkem v památkové péči, je použití novotvaru a to
nejen na památce samotné, ale zvláště v památkových urbanistických celcích.
Z tohoto hlediska velmi diskutované byly realizace architekta Plečnika na Pražském
hradě.Specifická forma jeho projevu a všech úprav, při kterých používal za základ
výrazových  prostředků  historické,  zejména  antické  klasické  tvarosloví,
transformované  do osobitých variací, vtiskla zvláštní, monumentálně důstojný ráz
hradnímu prostředí.
Z výše uvedeného  je  patrné,  že památková péče  není  ,  exaktní´  vědou s přesně
stanovenými  mantinely  ,  ale  souborem  názorů  proměnných  v čase  jednotlivých
historických  úseků.  Názory  jsou  v jednotlivých  epochách  ovlivňovány  nejen
vědeckým  poznáním  ,  ale  i  kulturně  politickým  klimatem  a  ekonomickou  situací
společnosti.
Názorové  spektrum  odborné  veřejnosti  je  v  současnosti  velice široké  a  výsledné
řešení  musí  vyjít  u  jednotlivých  realizací  z široké  diskuse  a  ne  z jednostranných
názorů jedinců. 
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Po tomto schematické názorovém historickém přehledu předkládáme naše teze pro
další cestu v obnově a zachování památkového fondu v MPZ Turnov.
Základní koncepční vize byly uvedeny v první etapě programu regenerace.V zásadě
lze  konstatovat  ,  že  jsou  v  principu  stále   platné  a  následně  je  zpracováno
vyhodnocení a zpřesnění jednotlivých bodů. 

Odborné provedení návrhů a realizací rekonstrukcí, nástaveb a
přestaveb

Při  návrhu  rekonstrukce  je  nutné  mít  stále  na  mysli,  že  veškeré  zásahy,  které
provádíme  na  hmotě  památky  musí  být  plně  uvážené  a  musí  být  v  souladu  se
zásadami co nejširšího zachování původní hmoty, tvaru i prostředí, které se vývojem
vytvořilo,  nebo do něhož  byl památkový objekt  zasazen. Architektonická hmota je
podstatou existence památky, dává ji výtvarný výraz a začleňuje ji jako jeden článek
do ostatního  hmotného  prostředí.  Hmota  je vždy podstatnou součástí  výtvarného
projevu,  má   vliv  na  celý  proces  umělecké  tvorby  a  svojí  podstatou  obráží
architektonickou a uměleckou formu  památky.
Z  tohoto  důvodu  nelze  vyměniti  vadné  a  rozrušené  nosné  zdivo,  klenbu,  či  jiný
konstruktivní prvek za novým materiálem nebo  novým konstrukčním článkem, bez
zásadní  snahy,  aby  bylo  možné  odborným a  vhodným zásahem zdivo  zpevnit  a
obnovit jeho statickou funkci nebo v nejhorším případě převést jeho statickou funkci
na nový  vhodně  umístěný konstruktivní prvek. Teprve tehdy, když jsou  vyčerpány
veškeré možnosti, je na místě provést novou konstrukci.

Při provádění rekonstrukcí, nástaveb a přestaveb v prostoru městské památkové
zóny dodržovat zásady:

1. Soulad hmotového řešení přístaveb s původním objektem
2. Zachovat veškeré použitelné původní konstrukce 
3. Zastřešení řešit krovem, nepřístupnost plochých střech
4. Fasády mají ozdobné prvky (lizény, pilastry, římsy, štuky), které je nutné

zachovat či obnovit
5. Ochrana a rekonstrukce architektonických detailu fasád - pískovcové portály

domů z první poloviny 19. století,ocelové doplňky (zábradlí balkonů, květinové
truhlíky, stříšky) fasád, zvláště u secesních staveb, vchodové dveře a
výkladce.

6. Použití atypických dělených oken a vnějších dveří, která korespondují
s fasádou objektu

7. Při rekonstrukcích zachovat veškeré dochované části interiéru včetně
architektonických detailů

8. Použití vhodných stavebních materiálů podle stáří a charakteru objektu
9. Věnovat pozornost doplňkovým konstrukcím a drobné architektuře
10.Současně s objektem řešit ozelenění přilehlých ploch

Velký problém, který se týká několika objektů zapsaných v seznamu nemovitých
kulturních památek a řady objektů, které jsou vedeny v památkovém zájmu jsou
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necitlivé úpravy interiérů.

      

Zakrytí rajského dvora makrolonem   č.p.65 Nátěr kamenných schodů emailem
č.p.71

          

Vstupní část č.p.70             Obklad schodiště č.p.89       Vstupní dveře č.p.71

Do oblasti těchto problémů patří i stav kamenných portálků řady domů v zóně. Jedná
se o specifický architektonický prvek, který je ve městě poměrně častý a bezesporu
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je ozdobou a významným historicko – architektonickým prvkem řady fasád. Srovnání
stavu  jednotlivých  portálků  se  stavem  v roce  1995,  kdy  jim  byla  v první  etapě
programu  regenerace  věnována  poměrně  velká  pozornost.  Bohužel  musíme
konstatovat, že stav portálků se nezlepšil , ale naopak zhoršil.

                

Na  fotografické  dokumentaci  jsou  zachyceny  základní  problémy  –  neodborná
restaurace,  porušení  portálků  osazením  různých  skříněk,  nátěry  portálků  barvou
nebo fasádním nátěre. Další velmi frekventovanou závadou jsou statické poruchy –
praskliny.
Vzhledem k dislokaci SÚPŠ ve městě navrhujeme její spolupráci s odborem kultury
v rámci  výukových  programů  v provedení  celkového  soupisu  a  fotodokumentace
všech  jak  uličních  tak  dvorních  portálků  s tím,  ze  by  byla  současně  prověřena
možnost  spolupráce  s odborně  založenou  školu  –  Hořice  –  v návrhu  postupů
rekonstrukce  a  restaurace.  Současně  doporučujeme  specielní  městský  dotační
program.

Samostatným  problémem  je  zachování  doplňkových  konstrukcí,  zdobných  prvků
fasád, části oplocení a další drobné architektury. V prostoru MPZ je řada artefaktů,
které je žádoucí zachovat. Tento problém se týká zvlášť ulic Hluboká a Palackého,
kde je v současnosti nejvíce zanedbaných a poškozených fasád, které bude nutné
v budoucnosti rekonstruovat.

                                        

Vstupní dveře z počátku         Kovaná stříška                   Keramické tvarovky
20.století                                                                            ostění  oken

46



         

Ukázky zajímavých fasád z konce 19. a počátku 20. století.

                               Zajímavá,částečně poškozená realizace z poloviny čtyřicátých
let.

Při těchto rekonstrukcích, které budou probíhat třeba i etapově je nezbytně nutné
vytyčit celkovou koncepci úpravy obvodového pláště včetně návrhu vzhledu – okna,
vstupní dveře, portály, detaily a podobně, která bude důsledně dodržována , a dojde
tak  k nápravě  škod  na  architektonickém  vzhledu  fasády  ,  které  byly  v minulosti
způsobeny.
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Korekce neodborných zásahů a realizací minulé doby

Na  Náměstí  Českého  ráje  na  místě  velmi  hodnotného  barokního  objektu  byl
postaveno v sedmdesátých letech obchodní centrum architektonicky i konstrukčně
naprosto nevhodné. Dům byl celkově přestavěn v 90 letech minulého století.

Původní dům                                                    Panelový dům ze 70. let

48



Současný stav

V tomto případě se jedná o návrh a realizaci novodobé architektury, která hledá svoji
inspiraci v historii a koresponduje s původní zástavbou. 

Jako  příklad  obnovy,  která  se  bude  do  budoucna  týkat   největšího  počtu  fasád
v MPZ, které byly zbaveny v průběhu 1930-1990 architektonických detailů a opatřeny
jednoduchými  tvrdými  cementovými  omítkami,  které  jsou  nejen  esteticky  ale  i
funkčně nevyhovující, je uvedena rekonstrukce fasády dvou domů na náměstí, která
je podle našeho názoru krokem správným směrem.

                 

Bohatě členěná fasáda                   V 30. letech bylo provedeno zjednodušení 
             z konce 19.století.                           cementovou omítkou   
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Rekonstrukce v intencích moderní
architektury z 90. let minulého století

Obnovu  každé  jednotlivé  fasády  dalších  objektů  doporučujeme  řešit   jako
samostatný  jedinečný  architektonický  úkol,  podložený  studiem  ikonografických
pramenů a historie jednotlivých objektů. 

Citlivé začlenění nově navrhovaných objektů, volba měřítka a tvaru

Vzhledem k tomu,  že v MPZ Turnov je  poměrně velké množství  proluk a dalších
stavebních  pozemků,  které  budou  v budoucnosti  zastavěny  je  řešení  výše
uvedeného úkolu jednou z priorit památkové péče. 
Základem řešení je návrh kvalitní moderní architektury, která sleduje stávající trendy
jak z hlediska účelu, tak funkce objektu. Zpracovatel MPZ tento postup doporučuje
zvláště pro centrální část zóny, neboť v minulosti bylo obvyklé, že v urbanistickém
prostředí města se novodobé vlivy v průběhu historie vždy uplatňovaly a je žádoucí,
aby  se  tento  trend  zachoval  a  byla  dána  možnost  vzniku  kvalitní  moderní
architektury.Je  samozřejmé,  že  tento  postup  je  velmi  náročný.  Po  zkušenostech
s novodobou  zástavbou  ze  70.  let  20.  století  v těsné  blízkosti  MPZ  (panelové
novotvary  bez  urbanistické  koncepce)  vládne  v moderní  architektuře  značná
nedůvěra  a  to  jak  z hlediska  pracovníků  památkové  péče  tak  i  občanů.  Z těchto
důvodů doporučujeme při zvolení těchto postupů vyhlásit architektonickou soutěž na
zástavbu  jednotlivých  parcel  a  v širokém  plénu  tyto  návrhy  podrobit  diskusi.
Architektonický výraz objektu pak může být koncipován jako široká škála přechodu
od  návrhu  konzervativního  vycházejícího  z původní  místné  zástavby  až
k avantgardnímu řešení, které  jako solitér prezentuje určitý názor nebo ideál.

Příklady těchto dvou pólů přístupu k problému.

Zástavba proluky v památkové zóně - Litomyšl
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Použitý  přístup vytváří velmi příjemný
dojem z měřítka i provedení a vhodně
dotváří stávající zástavbu.

Objekt na okraji památkové zóny v Braunschweigu - Německo

Při návrhu obdobných ,revolučních´ řešeních je nezbytné uspořádat architektonickou
soutěž a záměr důkladně zvážit.

Příklady realizací z MPZ Turnov -  jedná se o novostavby  z 90.let minulého století.

Na náměstí Českého Ráje byl na místě zbořeného domu realizován nový objekt
České spořitelny. V následné fotodokumentaci je předestřen vývoj zástavby této
části náměstí od doby baroka do současnosti.
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Architektonicky nesmírně obtížný úkol, zasadit novotvar vedle objektu v historické
části města, který již sám o sobě svými proporcemi vybočuje z původní zástavby,je
podle našeho názoru v rámci možností ( zástavba jen jedné parcely pravděpodobně
vymezené ještě původní  gotickou lokací) zpracován  dobře. Je nám však jasné, že
se jedná přesně o tu realizaci, o které se povedou v odborné i laické veřejnosti vleklé
spory.   

Druhý uvedený příklad je novostavba v ulici Dvořákova.

Stavba, na které jsou jasně patrné architektonické ambice
autora je nedotažena a zasazena do uličního kontextu bez
citlivosti  k okolí.  Současně  ovšem  není  ani  kontrastním
novotvarem,  který by vyjadřoval  nějaký nový avantgardní
názor. Jedná se o ukázku místa, lokality, kde použití prvků
moderny jasně zklamává a kde je daleko vhodnější použít
formy klasické architektury. 

Stavebně - technické postupy při provádění akcí v MPZ vyžadují zvláštní
soustředění na tyto problémy:

Stavebně řešení rekonstrukcí historických staveb je velmi širokým tématem , které
není možné v zadaném rozsahu práce postihnout. Z tohoto důvodu se omezujeme
pouze na několik poznámek a doporučení k problémům jejichž četnost je největší. 

Podchycení  málo  únosných  základů,  zpevnění  staticky  poškozených
objektů.

Z vizuální  prohlídky  zóny  vyplývá,  že  v některých  částech  dochází  ke  statickým
poruchám  způsobením  pohybem  založení  objektů.  Příkladně  se  jedná  o  ulici
Dvořákovu.  Určení  příčin  těchto  jevů  není  úkolem  této  práce,  ale  velmi
pravděpodobně se jedná o problémy podloží  geolické respektive hydrogeologické
povahy.
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K těmto problémům přistupuje i způsob obvyklý pro zakládání historických staveb,
který se  vyznačuje malou základovou hloubkou a nekvalitním materiálem / kamenná
rovnanina  s nestabilním   pojivem/  Řešení  jednotlivých  poruch  bude  samozřejmě
řešeno  individuelně.  V případě  historických staveb  lze  však doporučit  tři  základní
metody.

             
                            Podezdívka základů

                                                                           Mikropiloty

Vybetonování tzv. obráceného stropu

Rekonstrukce svislého nosného zdiva z kamene, respektive cihel.

Vodorovné ztužení objektů

Většina objektů 18 a 19 století nemá ani původní ani dodatečné ztužení v rovinách
stropních konstrukcí. Nosné zdivo postrádá tuhostní prvky pro přenos jak svislých,
tak  vodorovných smykových zatížení.  Toto  konstrukční  řešení  je  pro  dobu vzniku
objektů zcela obvyklé. Tento systém je (zvláště pak v případě že objekt byl několikrát
přestavován a v původních zdech byly vybourány velké otvory) náchylný na porušení
pokud  dojde  k  dodatečnému  sednutí  základů  pod  jednotlivými  pilíři,  nebo  pokud
dojde k poškození částí konstrukcí sklepa a přízemí vypadáváním jednotlivých prvků
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zdiva.  Při  návrhu  rekonstrukcí  je  toto  nutné  zohlednit,  navrhnout  a  realizovat
dodatečné ztužení.

Římsy   

Na  obrázku  je  vyobrazena  konstrukce
římsy používané  v druhé  polovině 19.  a
na počátku 20. století. Vytečkovaný prvek
je  proveden  buď  ze  specielních  cihel
nebo z kamene. Dlouhodobým přetížením
nebo  narušením  konzoly  prolínáním
srážkové vody může dojít k odtrhnutí části
takto  konstruované  římsy.Vzhledem
k tomu,  že  v posledních  letech  evidují
zpracovatelé  tohoto  elaborátu  řadu
takových poruch,  doporučujeme věnovat

zvýšenou  pozornost  stavu  obdobným  konstrukcím  a  při   jakémkoliv
náznaku poruchy provést jejich sanaci.

Nedestruktivní metody opravy kleneb.

U porušených  kleneb  je  nutné  v co  největší  míře  zachovat  jejich  autenticitu.  Při
poruchách menšího rozsahu provést  vyklínování a vyplnění spár roztažnou maltou,
eventuelně provést částečné přezdění nebo doplnění.
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Při poruchách většího rozsahu provést dodatečné stažení.

     

Zvláště  u  cihelných  kleneb  nedoporučujeme  dříve  propagované  metody  sanace
klenby  nabetonováním   skořepiny  na  rubovou  stranu.  Touto  úpravou  dojde
k narušení vodního režimu konstrukce, poruchám difuze, hromadění vodních par a
vzniku rosného bodu v konstrukci a tím k postupné devastaci klenební konstrukce.
Při  sanaci  poškozených  kleneb  je  lépe  použít  kombinované  stažení  a  vyvěšení
klenby  na  ocelové  nebo  betonové  nosníky  s tím,  že  nad  klenbou  vznikne
odvětrávaný prostor.

Opravy konstrukcí krovu 

Při rekonstrukcích historických krovů je priorní snaha o zachování jejich autenticity a
provádět pouze výměnu  částí, které již není možné jinak sanovat. 
Při zásahu do konstrukce je nutné používat původní tesařské spoje. 

55



Ukázka tesařských spojů. Jejich užívání u současných novostaveb je nahrazováno
spoji na tupo respektive příložkováním, čímž dochází k podstatnému snížení tuhosti
konstrukce.

Další  z nevhodných  zásahů,se  kterým  se  setkáváme  poměrně
často, je vyřezávání vazných trámů bez adekvátní náhrady, čímž dochází k přenosu
vodorovných  sil  do  svislých  konstrukcí  a  následným  poruchám  celé  konstrukce
objektu.  Tato  úprava  není  samozřejmě  možná  u  historických  krovů,  ale  v MPZ
existuje řada objektů jejichž podkroví budou  využita k provedení vestaveb a řešení
situace s vaznými trámy bude nutné.

Poznámka – ilustrační obrázky z publikace Poruchy a rekonstrukce staveb - 2000

Metody  zvýšení  statické  únosnosti  a  tím  zachování  původních
dřevěných stropů.

Zachování  dřevěných  stropních  konstrukcí  je  jedním  ze  základních  aspektům
zachování autenticity památkově chráněných objektů. V praxi  se bohužel setkáváme
s masivním odstraňování dřevěných stropních konstrukcí bez toho, aby byl proveden
náležitý  průzkum a  vyhodnocení  stavu  původní  konstrukce  a  navržena  cesta  její
záchrany.

Při průzkumu dřevěných stropních konstrukcí je nutné mimo jiné zvláště zohlednit:
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 Poškození zhlaví stropních trámů je diferencované podle použitého kmenu a podle vlhkosti
zdiva v tom kterém místě uložení, a proto je nutné provést sondy u co nejširšího vzorku.

 Největší  poškození  stropních  trámů  biologickými  škůdci  a  hnilobou  bývá  pod  druhotně
vystavěnými sociálními zařízeními a pod difuzně nepropustnou podlahovou krytinou.

Základní poruchy,které se u dřevěných stropů vyskytují jsou:

a) poškození zhlaví stropních trámů hnilobou

Na náčrtu jsou znázorněny základní metody sanace zhlaví

b) vyčerpání únosnosti respektive velký průhyb trámů

  

Varianty a/ a b/ znázorňují posílení stropní trámové konstrukce  vložením pomocné
dřevěné konstrukce,  varianta  c/  znázorňuje zvýšení  výšky nosného trámu vrstvou
polymer-betonu. 

Používání  nabetonování  spřažené  desky do  trapézových plechů  nedoporučujeme
provádět  plošně  a  to  jednak  z důvodů  památkové  péče  a  zvláště  pak  z důvodů
zamezení difuze vodních par. Tento způsob je vhodné použít pouze pod druhotně
vložená sociální zařízení.

Konzervační metody proti biologickým škůdcům materiálu.

Opět  velmi  široká  kapitola,  která  zahrnuje  oblast  od  odstraňování  náletů  až  po
znehodnocení materiálů houbami a plísněmi.
Z biologických škůdců je nutné vyzdvihnout  napadení  dřevěných konstrukcí,  které
může způsobit i podstatné statické poruchy.

Základní  podmínky  výskytu  dřevokazných  hub  a  plísní  v dřevěných  součástech
objektu:

 Zvýšená vlhkost objektu (obvodového zdiva). způsobená nedostatečnou péčí a údržbou.
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 Nesprávná konstrukční řešení, která umožňují zatéká ní vody kvůli netěsnosti střešní krytiny
respektive nekvalitně provedeným detailům (úžlabí, nároží, světlíky) nebo pro netěsnost či
poruchy vnitřních instalací. Srážková voda muže nepříznivě působit v místech uložení
pozednic či v místě styku valných trámu s půdními nadezdívkami.

 Dřevěné části staveb nejsou dostatečně chráněny biocidy (nedostatečná impregnace zhlaví,
zazděné, nevětrané prostory).

 Parotěsné uzavření dřevěných podlah starších objektu PVC podlahovinami.
 Zatékání vody při mytí celoplošných PVC podlahovin (hlavní příčina vzniku hniloby uprostřed

rozponu trámových stropu).
 Použití nevhodného dřeva či dřeva o vyšší vlhkosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že základní ochrana proti biologickému znehodnocení je
prevence, která vychází z těchto  principů:

 Zamezení vnikání vody do konstrukce

 Vytápění a větrání objektu

 Zamezení vznikání rosných bodů v konstrukci

 Zamezení vnikání vody do konstrukce při provozu a údržbě objektu

 Ošetření dřevěných částí nátěry, nástřiky apod. 

V případě, že konstrukce je již napadena její ošetření je možné několika metodami:

 Fyzikální – vysoké teploty,ultrafialové záření,ultrazvuk

 Fyzikálně-chemické – mycí stroje s přísadou dezinfekčních prostředků

 Chemické  –  usmrcují  nebo  zastavují  růst  mikroorganismů  chemickými  cestami  použitím
pesticidů-biocidů.

Způsoby dodatečné izolace proti vzlínání zemní vlhkosti.

Zvýšená  vlhkost  zdiva  je  všudypřítomným  jevem  historických  jader  měst.
V současnosti  je  propagován  a  většinou  vyžadován  přístup  jenž  zajistí  snížení
vlhkosti  a  eliminuje  přítomnost  vody  v konstrukci  respektive  v jejím  okolí.  Tento
přístup  však  nelze  aplikovat  mechanicky  a  případ  od  případu  je  nutné  provést
průzkumy  jednotlivých  staveb  a  jejich  vyhodnocení  ,  aby  neodborným  zásahem
nedošlo k ještě větším poškozením objektů. Při neodborné realizaci odvlhčení může
dojít ke vzniku poměrně velkých statických poruch.  
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Pro odvlhčení staveb existuje řada metod. V příloze je uvedena informační tabulka,
která ukazuje použití jednotlivých metod v závislosti na vlhkosti zdiva. 

Tabulka převzata z publikace – Vysušování zdiva –Ing. M.Balík - 1999 

Doporučené druhy střešních krytiny.

Z hlediska použití krytin lze konstatovat, že v 18 a 19 století byla převládající krytina
ve městě šindelová. Její zbytky lze nalézt na řadě objektů pod nově použitou tvrdou,
azbestocementovou  respektive  plechovou  krytinou.  Z azbestocementových
napodobenin skladby břidličné krytiny z dvacátých a třicátých let minulého století lze
usuzovat,  že  některé  výstavnější  domy byly  břidličnou  krytinou  skutečně  pokryty.
Současný  stav  je  kombinací  krytin  používaných  od  konce  19.  století.  Jedná  se
zvláště o azbestocementové šablony a plech, z novějších pak o pálené a betonové
tašky,bitumenové šindele a šablony na bázi cementů a umělých vláken.
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V období  devadesátých  let  byla  provedena  řada  rekonstrukcí  střech  s použitím
materiálů,  které podle našeho názoru do MPZ nepatří.  Jedná se zvláště o využití
nekvalitních  bitumenových  šindelů,  které  jsou  současně  aplikovány  v rozporu
s technologickým předpisem kladení - ,oblepování komínů´ apod. Dále se jedná o
betonové a plechové tašky.

Při dalších realizaci rekonstrukcí střech v MPZ bude nutné volit jak druh tak barvu
materiálu v souladu s jednotnou koncepcí, která bude součástí regulačního plánu.  

Z hlediska památkové péče doporučujeme:

Pro vybrané objekty břidlicovou střechu . V současnosti existuje několik firem,které
se výrobou a pokládkou této krytiny zabývají. Břidlicová střešní krytina se vyznačuje
vysokou mechanickou pevností a pružností, což umožňuje snadnou opracovatelnost,
a to jak při řezání, štípání, tak při děrování. Má vynikající vlastnosti izolační, a to jak
tepelné, tak akustické. Je nehořlavá, rezistentní proti větru, nepropustná proti dešti a
sněhu,  tedy  je  odolná  vůči  různým atmosférickým jevům.  Neabsorbuje  vodu  ani
svými  okraji,  protože  nemá  vnitřní  kapilaritu,  a  tím  je  její  mrazuvzdornost  velmi
vysoká. Další předností je vysoká pružnost tohoto materiálu, která výrazně zvyšuje
adaptabilitu  a  odolnost  při  deformacích  střechy  i  v  důsledku  případného  sedání
budov. 
Břidlice umožňuje tenké štípání desek v tloušťce cca 4 - 6 mm, hmotnost jednoho
metru čtverečního pak činí 20 - 28 kg. 
Tuto  krytinu  by  bylo  vhodné  použít  při  rekonstrukcích  některé  z mansardových
střech, které se ještě v MPZ vyskytují.

V obdobném didaktickém duchu by bylo  žádoucí  na některý  objekt  použít  krytinu
z dřevěných šindelů. Jedná se příkladně o barokní objekt muzea nebo děkanství.
V současnosti  se vyrábí veškeré typy dřevěných šindelů.
Výroba dřevěného štípaného šindele je tradiční, tj. štípáním z modřínového dřeva,
těženého převážně v zimním období. Vybírá se dřevo s hustými letokruhy. Šindel se
opracuje pořízem a skládá do balíků. Šindel se vyrábí v délkách 20 cm, 30 cm, 40
cm, 50 cm a dle individuálních zakázek 70 i 80 cm.
Dřevěný šindel se vyrábí ze špalků od průměru 30 cm. Využívá se dřeva z rovně
rostlých kmenů bez náznaku točivosti  a dalších vad růstu nebo poškození  živými
organismy. Šindele jsou impregnovány proti biologickým škůdcům.

Z novodobých materiálů lze doporučit šablony na bázi cementu a umělých vláken,
které nahrazují azbest v původních , eternitech ´.

Maloplošné  šablony  jsou  výrobky  na  bázi  cementu,  buničiny  a  umělých  vláken.
Střešní krytina je vyráběna s hladkým povrchem nebo s břidličný povrchem. Krytina
má  speciální  povrchovou  úpravu  založenou  na  třístupňovém  barvení.  Tvrdý,
otěruvzdorný, trvanlivý a elegantní povrch odolává povětrnostním vlivům a působení
mechů. Šablony lze použít i  na obklady fasád a štítů.
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Přehled výrobního sortimentu firmy Cembrit.

Další  použitou  krytinou  zvláště  u  objektů  z přelomu  19  a  20.  století  ,  kterou  lze
doporučit  jsou pálené tašky . Mimo klasické bobrovky kladené jak dvojitě tak , na
šupinku´  lze  v něktrých  případech  použít  i  tašky  s nízkým  profilem  –
falcovky,francouzské apod. Rozhodně nedoporučujeme použití dnes tak oblíbených
tašek  jako  jsou  Holandky  ne  Portugalské  tašky  a  další  s vysokou  vlnou.  Použití
prejzu by bylo vhodné pouze na objektu, kde by tato krytina byla historicky doložena.
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Střešní  bitumenové  šindele  šindele  doporučujeme  použít  pouze  v případě
technických objektů, dvorních vestaveb a dalších pomocných objektů.

Příklad nevhodného použití
bitumenového šindele v blízkosti kostela
sv. Mikuláše.

Použití  kvalitního  plechu  –  Cu,
titanzinek,  zinek – lze doporučit  pouze
na specielní práce – věže,věžice a další
tvary, na které nelze použít krytinu jinou
respektive je plechová

Doporučené druhy nátěrů fasád

Pro nátěry fasád doporučujeme   vodou ředitelné minerální vápenné fasádní barva
modifikované  pro  finální  povrchovou  úpravu  klasických  omítek.  Barvy  zajišťují
ochranu a barevné sjednocení podkladu a jsou paropropustné.

Jako druhou variantu doporučujeme silikátové barvy , které jsou paropropustné a tím
umožňují  , že vlhkost obsažená ve stavbě může bez zábran difundovat k povrchu.
Toto  je  z  hlediska  stavebně  fyzikálního  velmi  důležité,  protože  nedochází  k
nežádoucímu  hromadění  vody  mezi  nátěrem  a  podkladem,  které  by  vedlo  k
odtrhování nátěru a vzniku prasklin. Podklad zůstává zdravý a stěny dýchají. 
Příkladně nátěrový systém KEIM Granital má difuzní odpor vodní páry Sd 0,02 m
(při dvouvrstvém nátěru). 
Anorganické  složení  silikátových  barev   zamezuje  tvorbě  vody  kondenzací  a
současně vysokým pH zamezuje vzniku plísní a bakterií.. 

Při  rekonstrukcí  objektů  v zóně rozhodně nedoporučujeme nátěry  omítek  barvami
disperzními nebo dokonce emaily.
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Před  návrhem  jednotlivých  realizací  je  nezbytně  nutné  zjistit  jednak  původní
barevnost  a  chemické  složení  stávajících  nátěrů  a  dále  pak  vlhkostních  poměry
zdiva. Z těchto základních zjištěních je pak možné provést kvalitní návrh a realizaci
jednotlivých fasád. Při nedodržení těchto podmínek dochází k vršení nestejnorodých
nátěrů a k jejich následným poruchám.

Pro doplnění a restaurování kamenných prvků je možné použít  kamenných plomb,
výměny částí a doplnění směsí, kterou si jednotlivý restaurátoři připravují sami.

Současně  jsou  vyráběny  minerální  restaurátorské  suché  hmoty  s  hydraulickými
pojivy.
Použití  této  hmoty  umožní   náhradu  přírodního  kamene  pro  povrchové  oblasti  k
napodobení barvy a struktury originálního kamene na objektu, ale také při formování
v otevřených formách.
Standardní odstíny podle přehledu přírodních kamenů , možné jsou však i zvláštní
odstíny podle vzorku kamene.  Všechny odstíny lze navzájem míchat.  Odstíny se
slaďují s ošetřenými povrchy. Použití těchto hmot je završeno barevně sjednocujícími
nátěry.

Okna,dveře,výkladce

Pro realizace v MPZ doporučujeme u objektů památkově chráněných a objektů
v památkovém zájmu použití dřevěných konstrukcí a to jak v individuálních návrzích
a zpracování tak v dodávkách velkovýroby.
 
Okna typu EURO jsou vyráběna ve zpracování  pro rekonstrukci chráněných
památkových objektů, nebo pro rekonstrukci bytových domů, kde je požadováno
zachování charakteru stávající fasády.

Konstrukce okna, zasklení i povrchová úprava je totožná se standardním oknem
EURO IV68 , přičemž je změněna jeho exteriérová strana přidáním okrasných
doplňků, které nenarušují venkovní líc okna.

Okapnice je zakryta dřevěnou ozdobnou lištou v barvě okna.
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Ozdobná okenní římsa a klapačka

Obdobně lze z EURO profilů vytvořit i řadu kvalitních návrhů dveří.

U ostatních objektů je žádoucí použití dřevěných výplní v pohledově exponovaných
částech. Plastové výplně jsou možné v dvorních částech a pomocných provozech a
objektech.
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3.2.Sochy a náhrobky
V seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto artefakty:

39861 / 6-2822 pomník Fortunata Durycha

46702 / 6-2824 náhrobek J. V. Šimáka

51125 / 6-6224 hrobka rodiny Boháčkovy, Kuhnovy a JUDr. Vojtěcha Fotra

51187 / 6-6217 socha sv. Jana Nepomuckého

33276 / 6-2832 sousoší  sv.  Václava,  sv.  Jana  Nepomuckého  a  sv.  Antonína
Paduánského

                         

          pomník Fortunata Durycha     hrobka rodiny Boháčkovy, Kuhnovy a
                                                     JUDr. Fotra
                                                                            

                                                                         

                                                     náhrobek J. V. Šimáka

U náhrobku Durychy doporučujeme provést rekonstrukci obruby a
vyčištění pomníku.
Secesní hrobka rodiny Boháčkovy je hezkou prací sochaře V.Amorta.
Náhrobek je poškozen krádeží lampiček,jinak je ve velmi dobrém stavu.
Náhrobek Šimáka je také ve velmi dobrém stavu.

64



                          

Upozorňujeme  na  to,  že   v prostoru  hřbitova  se  nalézají  poměrně  zanedbané
rokokové náhrobky,  které  by si  zasloužily  lepší  umístění  a  celkovou restauraci  –
obrázky jsou příkladem – nejedná se o výčet.

                                                                                                          

                                                                                                          

Dalším zajímavým náhrobek je rodiny Schmidtovy – velmi jemně zpracovaný reliéf
v mramoru. Náhrobek je bohužel celkově poškozen – ulomený kříž.

65



          

sousoší sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého    socha sv.J.Nepomuckého
a sv. Antonína Paduánského

Sousoší bylo v nedávné době restaurováno , je v dobrém stavu, ale vlivem eroze
kamene a jeho čištění dochází ke stírání plastičnosti.

Socha sv, Jana Nepomuckého je v průměrném stavu, kterému rozhodně neprospívá
její umístění. V případě, že socha nebude přesunuta na jiné místo, je nutné provést
okolo ní ohradník, který by zamezil přímému přístupu k soše. Jedná se hlavně o psy.
Umístění odpadkového koše a vývěsní tabule není také vhodné.  
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3.3.Zeleň v MPZ
Průzkum a návrh řešení zeleně v oblasti centra města řeší regulační plá.
V prostoru městské památkové zóny jsou mimo hřbitova poměrně minimální plochy
veřejné zeleně. V současnosti je zeleň na hřbitově v průměrném stavu, dochází zde
k výsadbě nových dubových stromů na místě nemocných, poražených. 

Pozitivně lze hodnotit i výsadbu zeleně na náměstí.

Vzhledem k tomu, že v MPZ je pouze minimální množství zeleně, doporučujeme v co
největší míře realizovat alespoň malé ozeleněné plochy jako členící prvek a výsadbu
stromů  tak,  jak  bylo  dobře  začato  při  dláždění  části  Trávnice  –  viz.  kapitola
Komunikace.
Jako příklad podařených realizací v jiných městech uvádíme :

HEIDENREICHSTEIN                           TŘEŠŤ

V rámci ozelenění zóny je nutné vypracovat návrh podoby jednotlivých květinových
truhlíků – stávající betonové jsou naprosto nevhodné.

V rámci péče o zeleň je nutné řešit závažný problém soukromých pozemků v zóně.
Situace zeleně v těchto místech  je velmi špatná. Je nutné  zaměřit se třeba  i za
použití  restriktivních  opatření    na  dodržování  pořádku  na  pozemcích,  likvidaci
černých staveb na udaných pozemcích a podporu vysazování nové zeleně.
Pěstování  květin  na  oknech,  které  je  velmi  pozitivní,  není  sice  v našich  krajích
zvykem,  ale  stálo  by  za  zkoušku  tuto  formu  podpořit  soutěží  nebo  dotací  ve
spolupráci příkladně se svazem zahrádkářů.
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3.4.Doporučení pro řešení komunikací z hlediska
památkové péče
Úvodem je nutné vyzdvihnout směr, kterým se město Turnov vydalo při realizacích
obnovy  dlažby  v jednotlivých  částech  města.  Obnova  náměstí  včetně  kašny  a
městského mobiliáře je povedenou realizací. 

Současně lze vyzdvihnout dlážděné povrchy realizované v prostoru Trávnice, kde je
ovšem nutné osadit jiné nádoby na zeleň, neboť stávající naprosto ničí dobrý dojem
z realizace dláždění.

  

Materiálového  řešení  povrchů  jednotlivých  komunikací  v MPZ  bude  stanoveno
v rámci regulačního plánu.

Obecně lze konstatovat,  že ve střední části  města a v navržených pěších zónách
bude použita kombinace dlažeb jak na vozovky tak chodníky, průjezdné komunikace
a okrajové části MPZ budou provedeny v kombinaci živice a dlažba. Doporučujeme
provedení živičných povrchů ve světle šedém odstínu. 
Chodníky  ,  ohraničení  zeleně,  přechody,  retardery,  parkovací  místa  a  eventuelní
vyznačení  míst  pro  cyklisty  budou  prováděny  různobarevnou  respektive  výškově
odstupňovanou dlažbou , nedoporučujeme vyznačování barvou.
Toto  důsledné  oddělení  dopravního  provozu  a  provozu  pěšího  sníží  riziko
eventuelních nehod.
Navržený způsob řešení  vyžaduje  dokonalou  architektonicky zvládnutou  projekční
činnost.
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Příklady realizací:

 
  
HEIDENREICHSTEIN
Rakousko 

Řešení přechodů mezi živičným povrchem a dlažbou, řešení křižovatek.

      HEIDENREICHSTEIN
      Rakousko 

Architektonicky zvládnutá
kombinace
různobarevných dlažeb a
živičné vozovky.

TELČ – oddělení vozovky a chodníku
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TŘEŠŤ

Kombinace různobarevných dlažeb pro
vyznačení přechodu, vpravo živičná
průjezdní vozovka.
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3.5.Objekty navržené k rozšířené ochraně
Návrhy provedené v první etapě programu regenerace byly částečně akceptovány,
č.p. 331 a č.p.80 byly zapsány do seznamu nemovitých kulturních památek. Úprava
hranic MPZ je v současnosti v jednání. 
Tuto etapu programu regenerace chceme zaměřit na tato doporučení:

1)  Provést průzkum všech objektů , které jsou zařazeny do kategorie památkový
zájem.
Na základě tohoto průzkumu budou stanoveny části stavby , které je nutné zachovat
a současně stanovit regulativy rekonstrukce případně dalšího rozvoje objektu, které
by obsahovaly tyto části:

 Rozsah původních konstrukcí určených k zachování

 Způsob  rekonstrukce  obvodového  pláště  včetně  výplní  otvorů  a
architektonických detailů fasády

 Možnosti dalšího rozvoje objektu – přístavby a nástavby

Tento průzkum by mohl být zpracován pracovníky Národního památkového ústavu,
který  obdobné  odborné  práce  provádí  s tím,  že  úhrada  je  dotována  ze  státních
prostředků.

2) Vytipovat  objekty  v celém  katastrálním  území  Turnov,  které  jsou  většinou
realizovány  v jedné  stavební  etapě  ,  z vnější  části  nevykazují  větší  změny oproti
původnímu  stavu  a  mají  alespoň  částečně  zachovalé  fasády,  které  jsou
z památkového hlediska hodnotné  a lze je uvést do původního stavu. Jednotlivé
objekty by byly evidovány a byla by provedena jejich fotodokumentace.

Zpracované výsledky obou dvou průzkumů by byly k dispozici  stavebnímu úřadu,
který  by  měl  usnadněné  rozhodování  o  eventuelních  stavebních  změnách  a
současně kontrolu nad prováděním změn nepovolených. 

V prostoru  městské  památkové  zóny  i  v jejím  sousedství  se  nachází  řada  velmi
zajímavých domů různých typů jejichž zachování je žádoucí. Náš názor je , že není
nutné zařazovat tyto objekty přímo do seznamu nemovitých kulturních památek, ale
důsledně je nutné jejich zařazení / pakliže zatím nejsou / do kategorie památkový
zájem a stanovit  regulativy rekonstrukčních a údržbových prací. 

3) Iniciovat zapsání sokolovny ve Skálově ulici do seznamu nemovitých kulturních
památek.

V příloze jsou uvedeny příklady některých zajímavých domů.
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Neorenesanční vila č.p.562                   Dům
dějepisce J.V.Šimáka – č.p.465
                                                              / novostavba z roku 1880/

Neorenesanční vila
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Novostavba z 30. let minulého století s alegorickým vyobrazením broušení
drahokamů

Objekt společenského domu – novostavba z roku 1870 – fasáda upravena ve
30. letech 20. století.

Typický objekt firmy Baťa z roku 1930- v nedávné době necitlivě rekonstruován. 
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Č.p.215 – okolo roku 1800      Č.p.213 – prvně zmiňovaný 1585, dnešní podoba
1800

Č.p.300 – klenby z poloviny 17. století, stávající podoba před rokem 1800.
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4.ZÁVĚR

4.1.Technické podmínky pro přidělení příspěvku
z programu regenerace MPZ
Geneze  vzniku  programu  regenerace  MPR  a  MPZ  byla  dostatečně  rozebrána
v  první etapě zpracovaného programu regenerace MPZ Turnov z roku 1996.
V současnosti  platná  metodika  přidělování  finančních  příspěvků   je  dána
dokumentem /  Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní
finanční  podpory  v Programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a
městských památkových zón / z roku 2003.
Pokud tedy účastník   Programu regenerace MPZ hodlá požádat o státní a obecní
příspěvek  na  realizaci  akce  obnovy,  musí  navržená  akce  splňovat   následující
podmínky a uchazeč musí projít těmito příslušnými kroky :

- obnova se musí týkat  pouze NKP, která je zařazena v Programu regenerace MPZ
- akce musí být v roce předcházejícímu realizaci schválena místní komisí pro regeneraci

MPZ  a předběžně musí být  i předběžně schválena i příslušnými orgány památkové
péče (v tzv. anketním dotazníku) vč. MK ČR

- MK ČR za pomoci koeficientů významu města, úrovně programu apod. přepočítá
celkově možný příspěvek pro město, čili pro všechny navržené NKP

- místní komise pro regeneraci MPZ navrhne v závislosti na přidělení finančních
prostředků rozdělení státního i obecního příspěvku jednotlivým žadatelům

- pokud žadatel souhlasí s přidělenými  prostředky, vyplní již individuálně žádost ve smyslu
zákona o památkové péči, kterou doloží požadovanými doklady 

- kompletní žádost předloží orgánu státní památkové péče, v případě Turnova tedy
Městskému úřadu-Odbor školství, kultury a sportu. Městský úřad ve správním řízení
příspěvek přizná či nepřizná patřičným rozhodnutím

  
Z výše  uvedeného  přehledu  jednotlivých  kroků  vyplývá,  že  se   nejedná  o
s jednoduchý proces, který by potencionální  žadatel  o příspěvek zvládl bez řádné
investorské  přípravy  a  bez  spolupráce  s garantem  Programu  regenerace  MPZ –
městským úřadem. Předrealizační přípravě složitějších akcí je tedy nutné věnovat
náležitou  pozornost  a mnohdy se  vyplatí  svěřit  jí  do rukou projekčně -inženýrské
organizace.
Zapojení  do  Programu  regenerace  MPZ  lze  nyní  navíc  vhodně  doplnit  půjčkou
z Fondu  rozvoje  bydlení,  kterou  je  možné  čerpat  z městského  rozpočtu  v rámci
Programu  podpory  bydlení  (MMR  ČR).  U  všech  domů  určených  k bydlení
(nacházejících se uvnitř  MPZ) se ještě zvyšuje limit půjčky o 10%, a to z důvodu
omezujících podmínek, které jsou z hlediska zachování kulturních hodnot nutné.
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4.2.Závěrečný komentář
 
Ze stávající situace státních financí lze vyvodit, že v blízké budoucnosti není reálné,
že dojde k větší podpoře státu nad rámec a výši příspěvků  stávajícího programu
regenerace a je tedy nezbytně nutné hledat možnosti financování jednak v grantové
a nadační oblasti a dále i v prostředcích města.
Faktem je , že město  Turnov , podle našich průzkumů, hospodaří s  poměrně malým
objemem finančních prostředků, které jsou k dispozici- viz grafy – uvážlivě.
Hledisko  - celkové výdaje x výsledný efekt je základní a na všech akcích první etapy
příznivé.
V budoucnosti  doporučujeme   též  směrovat   příspěvky   nejen  na  rozsáhlejší
investice,  ale  i  na   průběžnou  údržbu  ,   která  vede  k zachování  jak  celku  tak
jednotlivých  článků  památkové  hodnoty  objektů  včetně   vnitřního  vybavení.
Investováním relativně malých prostředků tímto  způsobem lze zachránit  poměrně
velké hodnoty.
Další základní snahou z hlediska památkové péče by mělo být podpora záchranného
zajištění objektů, aby byly  zachovány původní součásti stavby, i když v současnosti
nejsou  prostředky  na  její  rekonstrukci  respektive  restaurování  jejích
doplňků.V případě MPZ Turnov se jedná o budovy muzea č.p.70 a 71 a objekt č.p.
271.
Památkovou  péči  je  nutné  chápat  nejen  z hlediska  historie  architektury  a  dějin
umění, ale i z hlediska sociologického, ekonomického, provozního a technického. Je
totiž naprosto zřejmé, že bez zvážení všech těchto vlivů, bez nalezení smysluplného
využití objektů, bez osvětové činnosti na jedné a nařízením na druhé straně a  bez
finanční  podpory  majitelům  respektive  investorům,  která  jim  vykompenzuje  rozdíl
mezi užíváním respektive provozováním historické stavby  a tzv. stavby na zelené
louce, bude dále docházet k poškozování historické hodnoty jednotlivých objektů i
celého prostoru MPZ.

75


