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REGISTRAČNÍ LISTY
ZÁMĚRY VLASNÍKŮ NKP 

2004-2008

            



             
SEZNAM REGISTRAČNÍCH LISTŮ

Číslo
rejstříku Č.p. Č.výk. Památka Ulice,nám./umístění Poz.

22658 / 6-
2815

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

 MPZ

37175 / 6-
2817

 2 kostel sv. Františka z
Assisi

Nám. Českého Ráje  MPZ

19273 / 6-
2818

 5 kostel sv. Mikuláše Děkanská  MPZ

12577 / 6-
5983

 6 synagoga Krajířova  MPZ

18267 / 6-
2833

 10 židovský hřbitov Sobotecká  

12359 / 6-
5581

čp.1 24 radnice nám. Českého Ráje  MPZ

41759 / 6-
2816

čp.65 25 klášter františkánský Skálova  MPZ

34344 / 6-
2820

čp.70 26 měšťanský dům Skálova  MPZ

26939 / 6-
4520

čp.71 27 muzeum Skálova  MPZ

50907 / 6-
6177

čp.80 28 měšťanský dům Na Sboře 1  MPZ

20512 / 6-
2819

čp.87 29 děkanství nám. Durychovo  MPZ

25151 / 6-
2821

čp.89 30 měšťanský dům Skálova  MPZ

31649 / 6-
4711

čp.94 31 spořitelna   MPZ

11943 / 6-
5559

čp.245 33 měšťanský dům Sobotecká  MPZ

12596 / 6-
5993

čp.271 34 měšťanský dům Tázlerova  MPZ

49800 / 6-
6080

čp.331 35 měšťanský dům Dvořákova  MPZ

12206 / 6-
5617

čp.373 36 střední škola
uměleckoprůmyslová

Skálova  

41790 / 6-
4497

čp.618 37 vila 28. října  

49768 / 6-
6075

čp.129
4

38 měšťanský dům U nádraží  

21904 / 6-
4555

čp.670 39 divadlo   MPZ

36443 / 6-
2834

čp.100
7

41 sklárna Pacltova při sokolovně  



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Kostel Narození

Panny Marie
Č.výk. 1

Č.p. R.č. 22658 / 6-2815
Adresa
Majitel Církev římskokatolická
Správce Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov 

Historie objektu,architektonický popis 
Původně  dominikánský  klášterní  kostel  ze   14.století  byl  v letech   1550-1620
chrámem českých bratří.Vzhledem ke své zchátralosti byl na konci 18. století zbořen.
Dnešní  podoba  je  novostavbou  vystavěnou  v stylu  romantické  neogotiky  v letech
1823  –  1853  architekty  -  J  Hnusknechtem,  K.  A.  Schrammem  ze  Žitavy  a   B.
Grueberem.
Stávající stavba je  mohutná převýšená trojlodní bazilika z vnější strany z tesaných
kvádrů, z vnitřní strany vyzdívaná z cihel, střed vyplněn zdivem z lomového kamene.
Střední loď je zakončena  polygonálním presbytářem, po jehož bocích jsou kaple, a
severovýchodní hranolovou věží, v níž je sakristie. Věž je nedokončená, neboť při
stavbě  začalo  klesat  přetížené  podloží  a  proto  byla  stavba  zastavena.Okna  jsou
situována ve dvou pásech nad sebou,  dolní  s  kružbami  a vitrajemi,  horní  široká,
hrotitá,  s  přetínajícími  se  pruty  jako  kružbami.  Presbytář  je  zaklenut   síťovou
žebrovou  klenbou,  trojlodí je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou na pilířích.
Interiér –  Vnitřní  zařízení  novogotické.  Hlavní  oltář  je   tabulový,  pseudogotický,
vykládaný  českými  drahokamy  z Turnovska,  obraz  podle  nákresu  Chr.  Rubena
provedl R. Müller r. 1850. Od stejného autora jsou i oltářní obrazy P. Marie, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jana Křtitele. Na  bočních  oltářích v presbytáři a na  tabulových
bočních  oltářích v bočních  lodích jsou obrazy sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava od
J Hellicha. Dva další oltáře P. Marie a sv. Kříže jsou osazeny anonymními obrazy.
Pískovcová architektonická kazatelna je prací J O. Krannera s dřev. plastikami od J
Heidelberga.Varhany mají barok. skříň z 18. stol. 
Stavebně technický stav
Jedná se o trojlodní neogotickou baziliku s věží umístěnou do východní části.
Objekt v poměrně dobrém stavebně-technickém stavu, v západní části jsou známky
statických prasklin respektive poškození jednotlivých kamenných bloků vnější plenty.
Objekt  prochází  rekonstrukcí  ,  byla  provedena  oprava střechy a  v současnosti  je
prováděna rekonstrukce interiéru.
Závěrečná doporučení
Podle schválené dokumentace respektive restaurátorského záměru dokončit
plánované rekonstrukce.



  

 

FOTODOKUMENTACE



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Kostel

Kostel 

Stav přípravy v r. 2003 :
Probíhá 1.etapa generální opravy interiéru-
elektroinstalace,zabezpečovací zařízení,oprava horních
oken,oprava omítek,výmalba – potřebná povolení vydána

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
2. etapa generální oprava interiéru –restaurování
fresek,restaurování mobiliáře,oprava oken,restaurování
kamenných prvků

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 100 000,-Kč

120 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
3. etapa generální opravy interiéru – restaurování
vitrážových oken, síťové zábrany na oknech.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

930 000,-Kč

100 000,-Kč



Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
4 etapa rekonstrukce interiéru – rekonstrukce vitrážových
oken,oprava dveří,oprava varhan

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

450 000,-Kč

50 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
5etapa generální opravy interiéru – restaurování vitrážových
oken,síťové zábrany na zbylá okna

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

600 000,-Kč

65 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
1 etapa restaurování vnější kamenné fasády

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

500 000,-Kč

55 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 3 580.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Kostel sv.Františka z

Assisi
Č.výk. 2

Č.p. R.č. 37175 / 6-2817
Adresa Náměstí Českého Ráje
Majitel Církev římskokatolická
Správce Římskokatolická farnost – děkanství-Turnov

Historie objektu,architektonický popis 
Kostel byl postaven v letech 1651-5 společně s klášterem, jednalo se o jednolodní
kostel s průčelím raně barokního typu . V letech 1707 a 1803 byl poškozen požárem.
V roce  1803 shořel i se zařízením, spadl štít kostela a prorazil kruchtu. V roce 1806
byla  provedena  oprava,   v letech  1809-13  byla  provedena  empírová  úprava
obvodového  pláště.  V roce  1842  byla  přistavěna  neorománská  věž  na  konci
presbiteria – zvonice.
Kostel  je   nárožní,  jednolodní,  obdélná  stavba  ,  zpevněná  opěráky,   s  hladký
polokruhově  uzavřeným   presbytářem,  k  němuž  v  ose  přiléhá  hranol.  pseu-
dorománské věže. Hlavní průčelí do náměstí s rizalitem, dvoupatrové, dole členěné
toskánskými  pilastry a kladím, v patře lizénami a lunetovým  oknem, zakončené
volutovým štítem. Portál je  barokní z r. 1707, nad ním nika s umístěnou sochou sv.
Františka Seraf. a znak Valdštejnů. V presbytáři jsou lunetová okna.  Vnitřek kostela
je  sklenut valenou klenbou s lunetami a členěn pilastry. 
Interiér –vnitřní zařízení je  barokní z Iet . 1707 –10,  hlavní oltář z r. 1708 je barokní,
portálový, sloupový, s kopií Correggiova obrazu Narození Krista a sochami
sv. Kateřiny a Barbory, oltářní obrazy sv. Františka a Narození Páně od J J Hertla,
obraz sv. Linharta od  J Hislera  z r. 1798, sochy sv. Jana Křtitele a sv. Václava na
kruchtě od P Rožáta z Mnich. Hradiště z I. 1708 - 11, kazatelna je rokoková z konce
18. stol. 
Stavebně technický stav
Jedná se o jednolodní raně barokní chrám, dnešní podoba je výsledkem přestavby
po požáru na počátku devatenáctého století.
Fasáda obnovena pouze schematicky - poměrně neinveční architektura.
Základní nosná konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva.Svislé nosné konstrukce
nevykazují známky statických poruch.Objekt je částečně poškozen vzlínáním zemní
vlhkosti.  Zastropení  je  provedeno  cihelnými  klenbami.Nosnou  konstrukci  tvoří
dřevěný  krov,který  je  v současnosti  po  rekonstrukci  spočívající  v náhradě  prvků
poškozených  dřevokaznými  houbami  a  hnilobou.  Objekt  byl  v průběhu  druhé
poloviny 90.let  celkově zrekonstruován a je v dobrém stavebně technickém stavu.
Jako  krytina  jsou  použity  eternitové  šablony.Výplně  otvorů jsou  v  dobrém stavu,
okna jsou nově osazena,vstupní dveře opatřeny nevhodnými nátěry.
Závěrečná doporučení
.Dokončit plánované restaurátorské práce, provádět cyklickou údržbu objektu



   

   

  

FOTODOKUMENTACE



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Kostel

Kostel 

Stav přípravy v r. 2003 : Platné stavební povolení, schválení orgány památkové péče

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Oprava dvou oken v lodi kostela

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

200 000,-Kč

25 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Oprava tří oken v presbytáři kostela, výroba ochranných sítí
včetně rámů

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

300 000,-Kč

33 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Generální oprava varhan.
Výměna střešních žlabů a svodů

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

700 000,-Kč

75 000,-Kč



Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
Oprava omítek průčelí kostela

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

400 000,-Kč

45 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
Sanační omítky v interiéru kostela

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

200 000,-Kč

25 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 1 800.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Kostel sv.Mikuláše Č.výk. 5
Č.p. R.č. 19273 / 6-2818
Adresa Mikulášské náměstí
Majitel Církev římskokatolická
Správce Římskokatolická církev-děkanství-Turnov

Historie objektu,architektonický popis 
Původně gotický kostel  z druhé poloviny 13. stol.,  jehož vznik je kladen do stejné
doby jako založení  města. Z roku 1357 pochází  první písemná historická zpráva.
Nejstarší dochovaná je věž, která byla pravděpodobně součástí původního opevnění
města. Kostel vyhořel r. 1538 při požáru města a znovu r. 1707, poté byl roku 1722
barokně přestavěn. Další přestavba byla provedena v roce 1884. Při této přestavbě
byla  provedena   úprava  barokní  podoby.  Na  konci  19.  století  byla  přistavěna
sakristie.
Kostel je jednolodní, obdélná stavba, s pravoúhlým presbytářem s novou sakristií po
jižní  straně  a  s  mohutnou  dvoupatrovou  gotickou  věží.  V  západním   průčelí  se
nachází předsíň. Fasáda kostela je zdobena toskánskými pilastry, které  nesou kladí,
na věži lizénové rámy.  Loď i presbytář sklenuty valenou klenbou s lunetami a pasy,
kruchta  je  nesená  třemi  pilířovými  arkádami,  podklenuta  hřebínkovou  klenbou.
Nástěnné a nástropní malby od J. Müllera z let 1884-85.

Interiér: Hlavní  oltář  provedený   po  r.  1720,  barokní,  portálový,  sloupový,  s
pilastrovým nástavcem,  ve  kterém  je  umístěn  obraz  sv.  Jana  Nepomuckého,  se
sochami sv. Josefa a Jana Evangelisty a s titul. obrazem sv. Mikuláše od R. Mülera z
doby kol r.  1850;  v nikách presbytáře pozoruhodné sochy. sv. .Václava, Linharta,
Víta, barokní práce z 1. pol. 18. stol., a sv. Jana Křtitele rokoková práce z poloviny
18.  stol.  Tři  boční oltáře z doby kolem r. 1730, portálové, sloupové, kazatelna ze
začátku  18.  stol.,  barokní  se  soškami  evangelistů  v nikách,  křtitelnice  z  černého
mramoru  z  r.  1885.  Tři  figurální  renesanční  náhrobky  Vartenberků  z  2.  pol.  16.
století. 
Stavebně technický stav
Současná podoba kostela  je  jednolodní  stavba s věží,  ktreá je  součástí  nejstarší
části stavby Vnější vzhled kostela je barokní přestavbou z první poloviny osmnáctého
století.
Základní nosná konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva.Svislé nosné konstrukce
vykazují  minimální  známky  statických  poruch.  V sedmdesátých  letech  byla
provedena  stabilizace  věže  prstenci  ze  železového  betonu.  Objekt  je  částečně
poškozen  vzlínáním zemní  vlhkosti.  Zastropení  je  provedeno  cihelnými  klenbami.
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, který je v částečně poškozen hnilobou
a  dřevokaznými  houbami.  Jako  krytina  jsou  použity  azbestocementové  tvarovky
respektive  plech.  Výplně  otvorů  jsou  v  dobrém  stavu,  okna  jsou  nově  osazena,
vstupní  dveře  opatřeny  nevhodnými  nátěry.  Na  počátku  9O.  let  byla  provedena
nekvalitně  rekonstrukce  fasády,  štuková  vrstva  nanesená  na  špatně  očištěný  a
nesprávně penetrovaný povrch a dochází k odlupování v plotnách.
Závěrečná doporučení



Respektovat  a  zachovat   původní  dispoziční  schéma  a  siluetu  objektu  včetně
umístění  a  vedení  schodiště.Co  nejméně  zasahovat  do  historických  konstrukcí  –
zastropení, zastřešení. Zachovat tvar zastřešení.
Provést  stavebně technický průzkum objektu z hlediska vzlínání zemní vlhkosti a na
základě jeho vyhodnocení provést potřebná opatření proti  vzlínání zemní vlhkosti.
Provést  vyspravení  krovu  a  výměnu  střešní  krytiny.  Provést  opravu  fasády. Na
základě  odborného  průzkumu  vyhodnotit  a  zrestaurovat  jak  dřevěné  části  tak
kamenná ostění dveří včetně dobového kování. Doplnit respektive vyměnit povrchy
přístupových a okapových chodníčků.
Vyčistit  rub  kleneb  a  plochého  stropu  věže  od  stavebního  rumu,  který  se  zde
nahromadil z minulých rekonstrukcí.



    

  



FOTODOKUMENTACE

Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :
Kostel
Kostel

Stav přípravy v r. 2003 :

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Oprava fasády věže kostela

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

2 000 000,-Kč

200 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Sanační omítky exteriéru – loď kostela.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 500 000,-Kč

150 000,-Kč



Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Oprava střechy a krovu kostela.
Vyklizení půdy.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

700 000,-Kč

70 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
Oprava omítek v interiéru kostela – věž a zimní kaple –
sanační omítky.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

300 000,-Kč

30 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
Oprava omítek v interiéru kostela loď – sanační omítky.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

400 000,-Kč

40 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 4 900.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Synagoga Č.výk. 6
Č.p. R.č. 12577 / 6-5983
Adresa
Majitel Město Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Objekt  je  situován  mezi  č.p.  477  a  478  byla  pravděpodobně  postavena   okolo  roku
1719,dnešní podoba je  stavbou z druhé poloviny 19.  století.  Objekt  je  zhruba podélného
tvaru připojený podélnou emporou pro ženy.
Z  dřevěného  barokního  oltáře  pro  thoru  zbylo  jen  kamenné  pažení  s velmi  zajímavou
rostlinnou dekorací lidového kameníka.
Stavebně technický stav
Objekt nebyl zpřístupněn . 



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Sklad

Výstavní síň pro expozice

Stav přípravy v r. 2003 :
Projektová dokumentace

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
1. etapa rekonstrukce

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

Náklady upřesněny v rámci projednání konceptu

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
2. etapa rekonstrukce

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

Náklady upřesněny v rámci projednání konceptu



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Židovský hřbitov Č.výk. 10
Č.p. R.č. 18267 / 6-2833
Adresa
Majitel Židovská náboženská obec
Správce Matana a.s.

Historie objektu,architektonický popis 
Budova pohřebního bratrstva byla postavena v roce 1800 na místě, kde byl založen
nový židovský hřbitov.Na tento hřbitov byly přeneseny staré pohřební kameny
z původního hřbitova.
Stavebně technický stav
Provedena oprava ohradní zdi a přilehlého domku. Náhrobky částečně poškozeny
erozí, některé poškozeny pádem stromů.
Závěrečná doporučení
Dokončit plánované práce podle uvedeného diagramu. Navrhnout a zrealizovat
povrch mezi náhrobky pod komunikačním mostem.
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Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Hřbitov

Hřbitov 

Stav přípravy v r. 2003 :
K restaurování náhrobků je vydáno závazné stanovisko,
k zabezpečení obvodového zdiva hřbitovního domu proti
zemní vlhkosti je vydáno závazné stanovisko i ohlášení
stavby, na restaurování náhrobků na rok 2004 je
restaurátorem zpracován rozpočet. 

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Restaurování náhrobků poškozených spadlou částí kmene
javoru

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

75 000,-Kč

25 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Oprava hřbitovního domku č.p.236 z hlediska vlhkosti zdiva.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

200 000,-Kč

50 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2006



Popis obnovy :
Restaurování historických náhrobků,jejichž epitafům
hrozí,že zaniknou

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

100 000,-Kč

25 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
Restaurování historických náhrobků,jejichž epitafům
hrozí,že zaniknou

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

100 000,-Kč

25 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
Restaurování historických náhrobků,jejichž epitafům
hrozí,že zaniknou

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

100 000,-Kč

25 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 575 000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu Radnice Č.výk. 24
Č.p. 1 R.č. 5581/12359/
Adresa Náměstí Českého ráje 1
Majitel      Město Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
V Turnově vznikla raně renesanční radnice za pánů z Cimburka a Krajku, kdy město
dosáhlo velkého rozkvětu. Na začátku 16. století  měšťané opravili (starý) rathauz a
vylepšili jeho orloj. Ve dvacátých letech 16. století si  město postavilo novou radnici,
která byla dokončena v r. 1526, jak je datován kamenný erb na věži. Radniční věž
měla ochoz. V letech 1620-21 byla budova přestavěna mistrem Petrem Vlachem ze
Sobotky. Bylo zbořeno patro a sklenuto nové . V 18. století byly  upraveny věže do
barokní tvaru. Další úprava byla provedena v roce  1836 . V 70 letech 19. století bylo
zazděno podloubí.
Úprava obou průčelí v neorenesačním duchu byla provedena v roce 1894 V.Koppem
Tato  úprava  ale  neporušila  původní  dispozici  radnice,  jejíž  dřívější  vzhled  je
zachycen na dokumentaci z doby před r. 1894. Radnice stojí v nároží na hloubkové
parcele a měla původně podloubí o třech osách, z nichž třetí patřilo věži. V přízemí
byly šenk a byt šenkýře, dále zde byla solnice. V patře se nacházely velká radní síň,
menší světnice a místnost městského posla. Budova měla v prvním patře i atikovém
druhém  patře  dvě  sdružená  okna  a  byla  ukončena  volutovým  štítem  a  nárožní
věžičkou. Nároží zdobila bosáž, stejně jako věž, která po pozdně renesanční úpravě
už neměla ochoz.
Do současnosti je zachovaný městský znak dat. r. 1526, na radnici je bysta P. Ant.
Marka od J.Maliny. Radnice byla rekonstruována na počátku 90. let 20.století. Došlo
k částečným úpravám dispozice,  v přízemí  do  náměstí  je  v současnosti  umístěna
pobočka ČSOB.
Stavebně technický stav
Celý objekt je v dobrém stavebně technickém stavu. V nedávné době prodělal
generální opravu při níž byla provedena novodobá přístavba do ulice Dvořákova.
Na fasáda s neorenesančními prvky se začínají projevovat poruchy způsobené
zatékáním srážkové vody.
Závěrečná doporučení
Provádět cyklickou údržbu zrekonstruovaného obvodového pláště.Zachovat veškeré
architektonické  detaily  a  stavební  konstrukce,  které  se  po  mnoha  přestavbách
dochovaly v původním jádře objektu.



FOTODOKUMENTACE

Objekt radnice není zařazen do druhé etapy programu regenerace. 



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Pošta – bývalý

klášter Františkánů
Č.výk. 25

Č.p. 65 R.č. 41759 / 6-2816
Adresa Skálova ul.
Majitel Česká pošta
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Bývalý  Klášter   Františkánů byl  postaven  v l.  1651-55 na náklad  Maxmiliána z
Valdštejna,  rozšířen  v  I.  1684-85  o  severovýchodní  křídlo.  V roce  1707  poničen
požárem, poté byl přestavěn stavitelem N Raimundem za účasti mladoboleslavského
kameníka M. Khitzingera. Znovu obnoven v I. 1822-24 po požáru z roku 1803.
V polovině devadesátých let byl klášter přestavěn pro potřeby provozu pošty.
V ambitu  nejsou patrné  zmiňované zbytky cyklu barok.  lunetových obrazů od  J J
Hertla s výjevy františkánské regule z roku 1718.
.
Stavebně technický stav
V současnosti  přístupné sklepy hlavní budovy jsou zaklenuty  valenými klenbami.
Svislé nosné konstrukce jsou vyzděna z kamenného zdiva v síle okolo 1000 mm. a
nevykazují  známky podstatných  statických poruch.
Objekt byl v polovině 90. let generálně rekonstruován – výměna stropu nad patrem,
kompletní  nový krov, nová střešní krytina z betonových tašek,  podkrovní prostory,
ocelové schodiště, zastřešení rajského dvora. V současnosti je tedy objekt v dobrém
stavebně technickém stavu.
Závěrečná doporučení
Vzhledem k tomu, že provedená rekonstrukce je z památkového hlediska nevhodná
a  architektonicky  neinvenční  –  což  je  samozřejmě  nevratné  –  doporučujeme
důsledně zachovat zbytky původních konstrukcí – klenby v přízemí.
Dále doporučujeme provádět cyklickou údržbu a prozkoumat lokalizaci eventuelních
sklepů pod budovou.



  

  



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Pošta

Pošta 

Stav přípravy v r. 2003 :

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Vnitřní a vnější nátěry všech oken

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

50 000,-Kč

30 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
Oprava a nátěr venkovní omítky na celé budově.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

250 000,-Kč

150 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 300.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Muzeum Č.výk. 26
Č.p. 70 R.č. 34344 / 6-2820
Adresa Skálova 70
Majitel Právní spor s restituentem
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Dvoupodlažní  objekt  zastřešený  mansardovou  střechou.  Dům  prodělal  několik
stavebních  etap,  současná  podoba  průčelí  je  výsledkem  přestavby  na  konci
minulého století v neobarokním duchu.
V jádru se jedná o renesanční dům ze 16.  stol.,  který byl  po požáru v roce  1643
opraven,  míval sgrafitovou omítku,   dochován starý renesanční  půdorys a klenby
v přízemí.
Objekt byl zbarokizován kol r. 1760. V roce 1883 neobarokní přestavba fasády.
Objekt je jednopatrový, volný, s ozdobnými suprafenestrami, vázami a polopostavami
sv.  Floriána,  Josefa  a  P.  Marie.  Po  straně  je   portál  do  zahrady  s rokokovými
plastikami Léta a Podzimu z r. 1761. V zábradlí zahrady sousoší sv. Václava, Jana
Nep. a Antonína z r. 1761. 
Stavebně technický stav
Sklepy  budovy jsou několikapodlažní, zaklenuty kamennými klenbami.Svislé nosné
konstrukce  jsou  vyzděna  z kamenného  zdiva  v síle  okolo  800  mm.  a  nevykazují
známky  podstatných   statických  poruch.Objekt  je  částečně  poškozen  vzlínáním
zemní  vlhkosti.  Zastropení  je  provedeno  cihelnými  klenbami.  Nosnou  konstrukci
střechy tvoří dřevěný krov.V poměrně špatném stavu je celý obvodový plášť budovy
včetně  oken.  V osmdesátých  letech  byla  provedena  rekonstrukce  části  interiérů
přízemí a patra. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce pavlače a vestavba do
krovu. 
Závěrečná doporučení
Vzhledem k tomu, že provedená rekonstrukce interiérů  je z památkového hlediska
nevhodná a architektonicky neinvenční – což je u muzea s podivem a   samozřejmě
nevratné – doporučujeme důsledně zachovat zbytky původních konstrukcí – klenby,
schodiště  apod.  Současně  je  nutné  v průběhu  dalších  úprav  napravit  alespoň
nejzákladnější chyby a provést výměnu vnitřních dveří v přízemí a patře. Kvalitně je
provedená pouze rekonstrukce pavlače.
Provést  podrobný   průzkum  a  dokumentaci  povrchů  podlah,  stěn,  stropů,
architektonických detailů  a  výplní  otvorů  uvnitř  i  vně objektu.   Provést   stavebně
technický  průzkum  objektu  z hlediska  vzlínání  zemní  vlhkosti  a  na  základě  jeho
vyhodnocení provést potřebná opatření proti jejímu vzlínání. Stávající okna nahradit
kopiemi  ve  stejném  vzhledu  a  způsobu  otevírání.  Provést  odbornou  opravu
obvodového pláště včetně restaurátorských prací na sochařské výzdobě. 



 

  



                                                                              
                                                                              FOTODOKUMENTAC
E

Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Zázemí muzea 

Zázemí muzea

Stav přípravy v r. 2003 :

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Rekonstrukce interiéru

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

2 000 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
Oprava fasády objektu

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 200 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 3 200.000,- Kč





REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu Muzeum Č.výk. 27
Č.p. 71 R.č. 26939 / 6-4520
Adresa Skálova 71 
Majitel Liberecký kraj – U Jezu 642/2a Liberec 
Správce

Historie objektu,architektonický popis 

Jedná  se  o  čtyřpodlažní  objekt  jehož  poslední  podlaží  je  v  hlavním  průčelí
zakomponováno  do  mansardové  střechy.  Dům  je  ve  své  dnešní  podobě
novostavbou  z roku 1873  konce minulého  století  ,  zvýšenou o  patro  pro  muzejní
účely v roce 1934 našeho století. Dnes s podkrovní vestavbou.
Fasáda zdobena jednoduchými neorenesačními prvky. 

Stavebně technický stav
Sklepy  jsou  zaklenuty  cihelnými  klenbami.  Prostory  sklepa  jsou  v dobrém  stavu.
Vlivem  vytápění  a  větrání  zde  nejsou  známky  vlhkosti.  Neomítnutá  cihelná
konstrukce je jednak esteticky kvalitní a dále pro zamezení vzlínání vlhkosti  velmi
praktická.  Základní  nosná  konstrukce  je  vyzděna  z cihelného  zdiva.  Přízemí  je
zaklenuto,  ostatní  patra  jsou  plochostropá  –  dřevěné  trámové  stropy  s podbitím.
Objekt  nevykazuje  známky  statických  poruch,  praskliny  na  stropech  jsou  pouze
v omítce, která je aplikována na rákosové podbití. Objekt obsahuje řadu prvků, které
jsou upraveny v rozporu se zásadami památkové péče.  Nátěr kamenných schodů
barvou, použití novodobých dlažeb, některé výplně otvorů – hlavně vstupní dveře a
okna.
Rozvody vody, kanalizace a elektro jsou v provozuschopném stavu.
Objekt  vyžaduje  celkovou  rekonstrukci  –  povrchy  podlah,  stěn,  stropů  a  celého
obvodového pláště.  Návrh musí být  proveden v souladu se základními požadavky
památkové péče, aby nedošlo k nevratnému poškození jako u objektu č.p.70. 
Závěrečná doporučení
Provést  podrobný   průzkum  a  dokumentaci  povrchů  podlah,  stěn,  stropů,
architektonických detailů a výplní otvorů uvnitř i vně objektu. Při rekonstrukci,která je
doporučena  výše,  je  zapotřebí  v projektu  zohlednit  na  jedné  straně  novodobé
požadavky na výstavní prostory a na straně druhé potřeby historické konstrukce. /
prodyšné  povrchy,  zachování  stávajících  výplní  otvorů  a  arch.detailů,  původní
povrchy  podlah,  minimální  vnášení  vodních  do  konstrukce  par,  nepřerušované
vytápění a větrání a podobně/
Do doby rekonstrukce provádět cyklickou údržbu stávajících dožívajících konstrukcí,
aby nedocházelo k ještě větší devastaci objektu.



  

  



                                                                                                 FOTODOKUMENTACE

Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Muzeum

Muzeum 

Stav přípravy v r. 2003 : Studie výtahu pro vozíčkáře I-III. podlaží

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Výtah
Oprava uliční římsy
Oprava stropů expozice

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 200 000,-Kč

700 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Výměna oken v uliční fasádě
Klimatizace expozice

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 500 000,-Kč

800 000,-Kč



Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor, instalace expozic 

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

2 500 000,-Kč

1 500 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
Úprava prostranství dvora- dokončení parkových úprav

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

300 000,-Kč

200 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
Rekonstrukce sklepů

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

600 000,-Kč

400 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 7 100.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu Měšťanský
dům č.p.80

Č.výk. 28

Č.p. 80 R.č. 50907 / 6-6177
Adresa Na Sboře 1
Majitel Ochranovský sbor při Československé církvi

evangelické    
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
První historické zprávy o objektu jsou z roku 1606. V roce 1614 je zde bratrský sbor.
Stávající stavba je z přelomu 17. a 18. století, přestavěná v letech 1809 – 1829.
Stavebně technický stav
Celý objekt je v dobrém stavebně technickém stavu. V nedávné době prodělal
generální rekonstrukci.
Závěrečná doporučení
Provádět cyklickou údržbu zrekonstruovaného obvodového pláště.Zachovat veškeré
architektonické  detaily  a  stavební konstrukce,  které  se  po přestavbách dochovaly
v původním jádře objektu.

Objekt nebyl zařazen do druhé etapy programu regenerace. 



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Areál

Děkanství
Č.výk. 29

Č.p. 87 R.č. 20512 / 6-2819
Adresa Při kostele sv.Mikuláše
Majitel Církev římskokatolická
Správce Římskokatolická farnost-děkanství-Turnov

Historie objektu,architektonický popis 
Dvoupodlažní  objekt  zakrytý  mansardovou  střechou.  Stávající  podoba  po  citlivé
úpravě ve čtyřicátých letech našeho století.
V přízemí i patře známky několika předcházejících stavebních etap.
První  písemná  historická  zmínka  je  z roku  1612   (objekt  uváděn  jako  škola)
Děkanství  od roku 1708,  kdy byla pravděpodobně provedena  zásadní  přastavba
původního  objektu.  V přízemí  klenuté  místnosti  –  klášterní  klenby  s rohovými
lunetami.  V roce  1940  byla  provedena  celková  adaptace,  v roce  1946  oprava
tesařských konstrukcí  zakrytí střechy. V roce 1958 zbourány části  hospodářských
budov.

Stavebně technický stav
Částečně podsklepená stavba.Svislé nosné konstrukce jsou vyzděna z kamenného
zdiva v síle okolo 800 mm. a nevykazují  známky podstatných  statických poruch.
Objekt  je  částečně  poškozen  vzlínáním  zemní  vlhkosti.  Zastropení  je  provedeno
cihelnými klenbami. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov, který je napaden cca. z 10
%  hnilobou  respektive  dřevokaznými  houbami.  Jako  krytina  jsou  použity
azbestocementové  šablony.Vnější  výplně  otvorů  /okna,dveře/  jsou  v průměrném
stavu. Část objektu je vytápěna plynovým ústředním vytápěním.  
Závěrečná doporučení
Respektovat  a  zachovat   původní  dispoziční  schéma  a  siluetu  objektu  včetně
umístění  a vedení schodiště.  Co nejméně zasahovat  do historických konstrukcí –
stěny, zastropení, krov. Zachovat tvar zastřešení včetně počtu a situování větracích
vikýřů. Na základě odborného průzkumu vyhodnotit a zrestaurovat jak dřevěné části
tak kamenná ostění vnějších  a dveří včetně dobového kování.  Zachovat původní
dochované povrchy podlah,  vnitřní výplně otvorů a veškeré architektonické detaily
uvnitř budovy. 



 

        

FOTODOKUMENTACE



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Sídlo vikariátního a děkanského úřadu 

Stav přípravy v r. 2003 :

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Sanační omítky fasády objektu.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

440 000,-Kč

176 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Oprava krovu a střechy, výměna žlabů a svodů

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

200 000,-

20 000,-



Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Oprava omítek v interiéru děkanství,sanační
omítky,rekonstrukce elektroinstalace

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

200 000,-Kč

20 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
1.etapa opravy zdi pod děkanstvím

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

350 000,-Kč

35 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
2.etapa opravy zdi pod děkanstvím

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

100 000,-Kč

10 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 1 290.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Měšťanský

dům
Č.výk. 30

Č.p. 89 R.č. 25151 / 6-2821
Adresa Skálova 89 
Majitel Vývojová optická dílna – Akademie věd ČR

Skálova 89 Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
První písemná zpráva je dochována z roku 1603. V roce  1707 byl objekt  částečně
poničen požárem .Jádro domu včetně kleneb je dochováno ze 17. století.
Po roce 1820 byla budova přestavěna ve stylu klasického empiru a byl zřízen nový
vinný sklep. V roce  1930 byla provedena poměrně necitlivě úprava uliční fasády.
Celková rekonstrukce včetně dvorních přístavků konec 80. let 20.stol.
Stavebně technický stav
Sklepy jsou zaklenuty cihelnými i kamennými klenbami.Základní nosná konstrukce je
vyzděna z kamenného zdiva.Svislé nosné konstrukce nevykazují známky statických
poruch. Zastropení je provedeno cihelnými klenbami.Nosnou konstrukci střechy tvoří
dřevěný  krov.  Jako  krytina  je  použit  plech.Objekt  byl  na  konci  80.  let  generálně
rekonstruován  ,  je  v dobrém stavebně technickém stavu.  Ve  špatném stavu jsou
okna do ulice. Drobné poruchy vykazuje i stávající fasáda. Poruchy jsou způsobeny
jednak charakterem konstrukce a dále pak i použitím nevhodného nátěru. Objekt je
vytápěn  plynovým ústředním  vytápěním,kotelna  je  umístěna  v podkroví.  Rozvody
vody,kanalizace a elektro jsou v dobrém stavu.
Závěrečná doporučení
Provedená generální rekonstrukce objektu je z  památkového hlediska nevhodná a
architektonicky  neinvenční  –  výměna  krovu,  plechová  krytina,  nevhodné  vnitřní
dveře,  obklad  schodiště.  Při  dalších  úpravách  doporučujeme  důsledně  zachovat
zbytky původních konstrukcí – klenby,schodiště apod.Současně je nutné v průběhu
dalších úprav napravit alespoň nejzákladnější chyby a provést výměnu vnitřních dveří
v původním příuličním objektu. Před rekonstrukcí fasády je nutné provést důkladný
ikonografický rozbor stavu pře rokem 1934, provést restaurátorské průzkumy a na
jejich základě navrhnout optimální možné řešení rekonstrukce. 
.



    

FOTODOKUMENTACE



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Kanceláře a výrobní prostory

Kanceláře a výrobní prostory

Stav přípravy v r. 2003 : Platné stavební povolení,projektová dokumentace,statický
posudek,schválení orgány památkové péče

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Rekonstrukce uliční fasády.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

250 000,-Kč

130 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 250.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Spořitelma Č.výk. 31
Č.p. 94 R.č. 31649 / 6-4711
Adresa Náměstí Českého Ráje
Majitel Česká spořitelna a.s.
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Objekt je novostavbou z let 1904-7 od architekta J.Heindla na parcelách 2 bývalých
domů
V roce 1939 byly provedeny částečné úpravy vnitřních dispozic.  Další úpravy byly
prováděny v letech  1952 ,1955, 1971.
Generální rekonstrukce objektu byla provedena v první polovině 90. let.
Stavebně technický stav
Objekt je po kvalitně provedené rekonstrukci ve velmi dobrém stavebně technickém
stavu.
Závěrečná doporučení
Provádět cyklickou údržbu fasády a zastřešení. Provést restaurování dvou maleb na
omítce v hlavním průčelí.
Uchovat  stávající  průčelí  v neporušeném  stavu  –  z hlediska  památkové  péče  se
jedná o zajímavou kombinaci pseudorenesačních  a secesních prvků.
Udržovat  v pořádku  stávající  krov  –  jedná  se  o  jedinečnou  tesařskou  konstrukci,
která se zachovala od doby svého vzniku bez podstatných změn.



  

  



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Provoz spořitelny

Provoz spořitelny 

Stav přípravy v r. 2003 :

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Obnova maleb na průčelí

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

360 000,-Kč

145 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 360.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Měšťanský dům Č.výk. 33
Č.p. 245 R.č. 11943 / 6-5559
Adresa Sobotecká ul.
Majitel Ilona Ganibekičová

Výšinka 511 01 - Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Dvoupodlažní objekt zakrytý mansardovou střechou.V přízemí částečně zachované
dispoziční řešení domu poloviny 17 století.
První písemná zmínka je z roku 1538. Jednalo se o bývalý Bratrský sbor, později
pivovar.Objekt  byl  v roce  1643  poškozen  požárem  a  následně  opraven.Stávající
stavba má zachovalý starý půdorys a zajímavé klenby a ostění z konce  z poloviny
17. století v přední i dvorní části objektu.Dům byl celkově adaptován na konci 18,
století.V  70  letech  20  století  vybudován  dvorní  přístavek  –  naprosto  nevhodná
architektura.  V současnosti  je zpracováván podrobný stavebně historický průzkum
jako podklad pro návrh rekonstrukce.
Stavebně technický stav
Celkový  stavebně  technický  stav  poměrně  špatný.  Hlavní  průčelí  poničeno
přestavbami, neodborně opravená fasáda cementovým nástřikem.
Přízemí  využíváno  pro  obchodní  účely,v  patře  obytné  místnosti.V  současnosti  je
objekt částečně odstrojen a jsou prováděny detailní průzkumy pro potřeby návrhu
rekonstrukce.
Závěrečná doporučení
Vzhledem ke kvalitě zachovalých částí z hlediska stavebně historického postupovat
při návrhu rekonstrukce striktně podle výsledků stavebně historického průzkumu.

FOTODOKUMENTACE



  

  

    



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Prodejny,kanceláře,byty 

    Prodejny,kanceláře,byty

Stav přípravy v r. 2003 :
Prováděny stavebně technické a stavebně historické
průzkumy

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Oprava a rekonstrukce bytů v patře objektu.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

700 000,-Kč

500 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Oprava krovu, střechy a fasády.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 500 000,-

?

Rok plánované realizace :   2006



Popis obnovy :
Půdní vestavby – v závislosti na stanovisku památkářů.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

Celkové náklady akce obnovy Hrubý odhad 3 000.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Měšťanský dům Č.výk. 34
Č.p. 271 R.č. 12596 / 6-5993
Adresa
Majitel Josef Drahoňovský

Prouskova 1724 - Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Dvoupodlažní dům zakrytý stanovou střechou.
Objekt umístěn v exponované nárožní poloze,hlavní průčelí je šestiosé s ekcentricky
umístěným vchodem. Vstupní dveře zdůrazněna pískovcovým portálkem. 
Novostavba z roku1700 v místě, kde stál starší dům.
Z  této doby je  dochován průchod do domu, většina přízemních místností s klenbami
a sklep, který je pravděpodobně  z původní stavby (1. zmínka 1548)
V polovině  19.  století  byla  provedena  adaptace  a  pravděpodobně  i  přístavba
plochostropé části přízemí.V roce 1919 byla postavena dvorní přístavba. V roce 1930
byla provedena oprava fasády, další stavební úpravy byly provedeny v roce 1940 –
jedná  se  pravděpodobně  o  úpravy  řeznické  živnosti,  která  byla  v domě
umístěna.Levá část přízemí zastropena valenými klenbami s lunetami, pravá část a
patro plochostropé.
Stavebně technický stav
Sklepy hlavní budovy jsou zaklenuty kamennými  klenbami. Svislé nosné konstrukce
jsou vyzděna z kamenného zdiva v síle okolo 800 mm. Konstrukce vykazují  známky
podstatných   statických  poruch.Objekt  je  částečně  poškozen  vzlínáním  zemní
vlhkosti. Trámové stropy a nosná  konstrukce střechy - dřevěný krov – jsou z velké
části  napadeny hnilobou respektive dřevokaznými houbami.  Obvodový plášť je ve
velmi  špatném  stavu.  Objekt  je  celkově  téměř  v havarijním  stavu,  který  vznikl
dlouhodobým zanedbáním údržby a tzv. vybydlením objektu. Vodovod, kanalizace a
elektro jsou v havarijním stavu a je nezbytná jejich výměna. 
Závěrečná doporučení
Respektovat  a  zachovat   původní  dispoziční  schéma  a  siluetu  objektu  včetně
umístění a vedení schodiště, dvorního přístavku a pavlače. Zachovat klenuté sklepy.
Co nejméně zasahovat do historických konstrukcí – stěny,klenby. Trámové stropy a
krov  jsou  bohužel  nerekonstruovatelné  a  bude  nutná  jejich  výměna.  Na  základě
odborného průzkumu vyhodnotit a zrestaurovat jak dřevěné části tak kamenná ostění
vnějších   dveří  včetně  dobového  kování.  Zachovat  původní  dochované  povrchy
podlah, vnitřní výplně otvorů a veškeré architektonické detaily uvnitř budovy. 
Vzhledem k tomu,  že v objektu  je  plánováno zřídit  bytovou jednotku,  je  zapotřebí
v projektu zohlednit  na jedné straně novodobé požadavky na bydlení a na straně
druhé potřeby historické konstrukce - prodyšné povrchy, zachování stávajících výplní
otvorů a arch.detailů,  původní povrchy podlah,  minimální  vnášení vodních par do
konstrukce, nepřerušované vytápění a větrání a podobně. Stávající majitel připravuje
projektovou dokumentaci na rekonstrukci, která by měla být zahájena v roce 2006.
Do  této  doby  je  nutné  udržovat  zastřešení  v takovém  stavu,  aby  nedocházelo
k zatékání srážkové vody a tím i k další devastaci objektu.



   



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Nevyužíváno
Obytný dům s prodejnou

Stav přípravy v r. 2003 :
Zaměření stávajícího stavu,statický posudek

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
I etapa rekonstrukce  - statické zabezpečení objektu

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

2 500 000,-Kč

1 800 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007

Popis obnovy :
II. etapa rekonstrukce - obnova krovu a výměna střešního
pláště 

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 500 000,-Kč

900 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2008



Popis obnovy :
III etapa rekonstrukce – oprava pavlače a dvorního
přístavku

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

1 100 000,-Kč

700 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 5 100.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Měšťanský dům Č.výk. 35
Č.p. 331 R.č. 49800 / 6-6080
Adresa Petr Zemene
Majitel Dvořákova 331 - Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Dvoupodlažní  objekt  zakrytý  sedlovou  střechou.V  přízemí  částečně  zachované
dispoziční řešení domu poloviny 17 století.
Dům je prvně zmiňován v roce 1565, v roce 1643 vyhořel a byl obnoven.Z této doby
pocházejí pravděpodobně klenby v přízemí – jedná se o klášterní klenby s rohovými
lunetami.Na přelomu 18 a 19 století  byl  dům přestavován – jedná se o zaklenutí
průchodu, portál  do ulice a do dvora.  Průčelí několikrát  přestavěno.  V posledních
letech provedena zdařilá obnova obvodového pláště.  
Stavebně technický stav
Obvodový  plášť  v nedávné  době  kvalitně  rekonstruován.Stavebně  technický  stav
vnitřku je poměrně špatný.  Nutná rekonstrukce vnitřních povrchů a  výplní  otvorů.
Větší statické poruchy nejsou patrné.
Přízemí využíváno pro obchodní účely,v patře obytné místnosti.
Závěrečná doporučení
Respektovat  a  zachovat   původní  dispoziční  schéma  a  siluetu  objektu  včetně
umístění a vedení schodiště.  Zachovat klenuté sklepy. Co nejméně zasahovat do
historických  konstrukcí  –  stěny,zastropení,krov.  Na  základě  odborného  průzkumu
vyhodnotit  a zrestaurovat jak dřevěné části  tak kamenná ostění vnějších  a dveří
včetně  dobového  kování.  Zachovat  původní  dochované  povrchy  podlah,  vnitřní
výplně otvorů a veškeré architektonické detaily uvnitř budovy. 
Zachovat hmotu a konstrukce dvorního objektu. Vzhledem k tomu,že v objektu jsou
situovány byty, které bude nutné v  budoucnosti rekonstruovat, je zapotřebí
v projektu zohlednit na jedné straně novodobé požadavky na bydlení a na straně
druhé potřeby historické konstrukce - prodyšné povrchy,zachování stávajících výplní
otvorů a arch.detailů,původní povrchy podlah, minimální vnášení vodních do
konstrukce par, nepřerušované vytápění a větrání a podobně.



   

  



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Obytný dům

Obytný dům 

Stav přípravy v r. 2003 :

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Restaurování vstupního portálku a vnějších dveří, oprava
omítek a oplechování římsy, výměna oken v podkroví.

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

220 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Výměna oken v přístavbě, omítky v přístavbě, oprava
kanalizace, oprava elektroinstalace

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

180 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Oprava oplocení a vjezdových vrat

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

80 000,-Kč

Rok plánované realizace :   2007



Popis obnovy :
Oprava vnitřní klenby a omítek schodiště

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

40 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 520.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Střední uměleckoprůmyslová

škola
Č.výk. 36

Č.p. 373 R.č. 12206 / 6-5617
Adresa Skálova 
Majitel Město - Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Objekt je novostavbou z let 1908-9. Průčelí provedeno  ve stylu geometrické
secese.V roce 1924 byla provedena oprava fasády. V roce 1962 byl vybudován
výtah. V roce 1985 byla provedena výstavba dílen a hygienického zařízení ve dvoře.
Generální rekonstrukce obvodového pláště  byla provedena v druhé polovině 90. let.
Stavebně technický stav
Objekt je po kvalitně provedené rekonstrukci obvodového pláště – nutná etapová
výměna oken. Interiéry jsou v poměrně dobrém stavu.
Závěrečná doporučení
Provádět cyklickou údržbu fasády a zastřešení. 
Respektovat a zachovat  původní dispoziční schéma a siluetu objektu včetně
umístění a vedení schodiště. Doplnit respektive vyměnit nevhodné povrchy podlah
v objektu. Zachovat tvar zastřešení včetně počtu a situování oken. Zachovat původní
opravitelné výplně otvorů a architektonické doplňky.



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Škola

Škola 

Stav přípravy v r. 2003 : Provedena rekonstrukce střechy

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Provedení rekonstrukce soklů.
I etapa výměny oken

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

530 000-Kč

Rok plánované realizace :   2005

Popis obnovy :
Výměna povrchů podlah
II etapa výměny oken

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

600 000-Kč

Rok plánované realizace :   2006

Popis obnovy :
Výměna povrchů podlah
III etapa výměny oken

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

600 000-Kč

Rok plánované realizace :   2007



Popis obnovy :
Výměna povrchů podlah
IV etapa výměny oken

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

600 000-Kč

Rok plánované realizace :   2008

Popis obnovy :
Výměna povrchů podlah
V etapa výměny oken

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

600 000-Kč

Celkové náklady akce obnovy 2 930.000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Secesní vila Č.výk. 37
Č.p. 618 R.č. 41790 / 6-4497
Adresa Ul. 28.Října
Majitel Michaela Ježková
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Novostavba z roku 1910, v průběhu 20. stol. částečně upravována

Stavebně technický stav
V devadesátých letech prošel objekt celkovou citlivou rekonstrukcí.Byla vyměněna
část krovu, osazena nová krytina.Rekonstrukce je provedena citlivě, zachovány
architektonické detaily,výplně otvorů a kování. 

Závady z hlediska památkové ochrany
Volba dlažby v komunikačních prostorách

                                                                             FOTODOKUMENTACE

  

                                                                             



     

  

Záměry vlastníků NKP

Vzhledem k provedení generální rekonstrukce není na žádost majitele objekt
zařazen do druhé etapy programu regenerace MPZ.



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Kubistický dům Č.výk. 38
Č.p. 1294 R.č. 49768 / 6-6075
Adresa U nádraží č.p.1294
Majitel Město Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Není známa.

Stavebně technický stav
Objekt v současnosti prochází rekonstrukcí obvodového pláště. Vcelku je v poměrně
dobrém stavu.

Závěrečná doporučení
Dokončit probíhající rekonstrukci podle schválené dokumentace.



   

           

      

FOTODOKUMENTACE 



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Bytové a nebytové prostory

Bytové a nebytové prostory

Stav přípravy v r. 2003 :
Projektová dokumentace a stavební povolení vydáno
V r. 2001 proběhla rekonstrukce střechy
V r.2002 proběhla výměna oken

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Dokončení výměny oken v mansardě, oprava fasády

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

2 000 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 2 000 000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU
Název objektu Kubistický dům Č.výk. 38
Č.p. 1294 R.č. 49768 / 6-6075
Adresa U nádraží č.p.1294
Majitel Město Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Není známa.

Stavebně technický stav
Objekt v současnosti prochází rekonstrukcí obvodového pláště. Vcelku je v poměrně
dobrém stavu.

Závěrečná doporučení
Dokončit probíhající rekonstrukci podle schválené dokumentace.



   

           

      

FOTODOKUMENTACE 



Záměry vlastníků NKP

Využití před obnovou :

             po obnově :

Bytové a nebytové prostory

Bytové a nebytové prostory

Stav přípravy v r. 2003 :
Projektová dokumentace a stavební povolení vydáno
V r. 2001 proběhla rekonstrukce střechy
V r.2002 proběhla výměna oken

Rok plánované realizace :   2004

Popis obnovy :
Dokončení výměny oken v mansardě, oprava fasády

Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje :
 

2 000 000,-Kč

Celkové náklady akce obnovy 2 000 000,- Kč



REGISTRAČNÍ LIST OBJEKTU

Název objektu Pacltova huť Č.výk. 41
Č.p. 1007 R.č. 36443 / 6-2834
Adresa
Majitel Jan Vybíral 28.října 1687, Turnov
Správce

Historie objektu,architektonický popis 
Objekt postaven před rokem 1845, sloužil jako mačkárna.
Stavebně technický stav
Celý objekt je v dobrém stavebně technickém stavu. V nedávné době prodělal
generální opravu obvodového pláště.V suterénu je v současnosti restaurační
zařízení.
Závěrečná doporučení
Provádět cyklickou údržbu zrekonstruovaného obvodového pláště. Zachovat veškeré
architektonické detaily a stavební konstrukce, které se  dochovaly v původním jádře
objektu.

  

                                                                             FOTODOKUMENTACE

Objekt není zařazen do druhé etapy programu regenerace MPZ.
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Záměry správců inženýrských sítí v MPZ

KANALIZACE,VODOVOD

Název a adresa
organizace :

VAK Turnov a.s.

Vyjádření  VHS Turnov  jako  majitele  a  VAK Turnov  jako  provozovatele  vodovodu a
kanalizace  města Turnova.

V  přiložených  situacích  jsou  zakresleny  lokality  MPZ,  kde  v  případě  rekonstrukce
povrchů  komunikací  je  nezbytné  nejprve  provést  rekonstrukce  vyznačených  sítí
(vodovod, kanalizace).
V ulici Sobotecká je rekonstrukce vodovodu a kanalizace naplánována na rok 2004.
Vzhledem k tomu, že nám v současné době není znám prioritní záměr města v MPZ,
nejsme v ostatních lokalitách této zóny další výměny sítí naplánovány. Předpokládáme
ale,  že  v  případě  stanovení  určité  priority  lze  nezbytné  investiční  prostředky  pro
stanovenou lokalitu zajistit a rekonstrukce vodovodů a kanalizací se provedou.

Situace nebyla doposud dodána.



Záměry správců inženýrských sítí v MPZ

MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

Název a adresa
organizace :

Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku

Rok plánované realizace :   2004

Název akce : Rekonstrukce Sobotecké ulice

Popis :
Rekonstrukce silnice od křižovatky Sobotecká,Palackého
k můstku přes Stebénku v délce 270 m, včetně rekonstrukce
a rozšíření přilehlých chodníků, vybudování nového
veřejného osvětlení a nových zálivů pro autobusovou
zastávku.Současně bude vybudováno parkoviště pro 34
automobilů.

Termín : 05 – 09/04

Odhad nákladů : 16 000.000,- Kč

Stanovisko Krajské správy silnic Libereckého kraje
K  Vašemu  požadavku  sdělujeme,  že  dle  Vámi  předložené  situace  se  v  městské
památkové  zóně  Turnova  nacházejí  části  silnice  II/283  v  ul.  5.května,  Hluboká  a
Sobotecká, silnice III/2831 v ul. Skálova a III/28315 v ul. Ant.Dvořáka.Ve fázi územního
řízení  je  příprava  rekonstrukce  ulice  Sobotecká  s  výstavbou  okružní  křižovatky
Sobotecká x Palacha. Investorem připravované rekonstrukce silnice je Město Turnov.
Na dalších dotčených silnicích se neplánuje, kromě běžné údržby, žádná rekonstrukce
a investice do inženýrských sítí.



Záměry správců inženýrských sítí v MPZ

PLYNOVOD

Název a adresa
organizace :

Východočeská plynárenská a.s. závod Jičín

Rok plánované realizace :   2004

Název akce : Rekonstrukce plynovodů a přípojek v Sobotecké a
Hruboskalské ulici

Popis :

Termín : 05 – 09/04

Odhad nákladů : 1 000.000,- Kč

Záměry správců inženýrských sítí v MPZ



VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ

Název a adresa
organizace :

Technické služby – Turnov s.r.o. 

Trasy veřejného osvětlení určeného k rekonstrukci.

Jiráskova
Svěrácká brána 
Trávnice
Sobotecká
Skálova
Mariánské náměstí 
28. října
Kinského 
Přemyslova - Struhy 
Dvořákova
Vejrichova

Termíny rekonstrukcí veřejného osvětlení začlenit do termínů rekonstrukcí 
komunikací v daných lokalitách dle investičního plánu Města Turnova. 

Záměry správců inženýrských sítí v MPZ



KABELOVÁ TELEVIZE

Název a adresa
organizace :

Aspera TV s.r.o.

K dotazníku sděluji, že mnou zastoupená firma ASPERA TV s.r.o. je pro Tumov řádně
licencovaným provozovatelem kabelové TV prostřednictvím mikrovlnného pásma 10,3
až  10,6  GHz.Vysíláme  tedy  vzduchem a  náš  systém apriomě  nezasahuje  žádnými
kabely do katastru města Tumov. Tak tomu bude i v dalších letech. Památkové zóny
Tumova  se  díky  našemu  unikátnímu  systému  TV  nikdy  nedotkneme  stavebními
pracemi, které doprovázejí klasickou kabelovou TV, tedy výkopy páteřních kabelových
tras a záseky terciámích rozvodů do domů.



Záměry města od r.2004-2008

1) Markova  ul.  v  křížení  s  Dvořákovou  ul.  tzv.  "U  raka"  -  Již  dlouhodobějším
záměrem Města je vybudovat na tomto místě kulturní dům. Původní byl snesen v
roce 2001. Nová stavba nebyla realizována s důvodu smrti mecenáše Horáčka.
V  současné  době  je  "optimalizována"  schválená  projektová  dokumentace  a
představitelé Města se snaží zajistit finanční prostředky pro realizaci. K realizaci
by mělo  dojít v návaznosti na možnost čerpat prostředky z fondů EU. Stavba je
koncipovaná s jedním hlavním sálem pro 400 návštěvníků, restaurací, menšími
zkušebnami  a  technickým  zázemím.  Kontaktní  pracovník  Dr.Maierová,
místostarostka  481366225  nebo  p.Feštr  481322083  nebo  Ing.Kanclíř
481366403.

2) Rekonstrukce Sobotecké ul. je plánována od křižovatky U Baťovny a končí na
křižovatce  u  restaurace  Pionýrský  dům.  Na  obou  koncích  jsou  plánovány
kruhové  objezdy.  Součástí  rekonstrukce  bude  přeřešení  uliční  komunikace  i
přilehlých  chodníků,  položení  nových  inženýrských  sítí  a  provedení  povrchů.
V rámci akce budou demolovány dva objekty, které ulici zužují a na tomto místě
bude  realizováno  parkoviště  pro  cca.  30  automobilů  -  viz  studie.  Kontaktní
pracovník Ing. Kanclíř

3) Koňský trh - zde se zpracovává studie na realizaci nákupního střediska. Stavba
by měla být uzavřena do bloku domů s tím, že by z nástup zákazníků byl z  ulice
Sobotecké (dnes objekt  bývalého Maso Turnov),  zásobování a parkoviště pro
automobily by byla řešeno novým sjezdem z křižovatky od Pionýráku. Kontaktní
osoba: Ing.Kanclíř

4) Letní  kino,  které  je  situováno  v  prostoru  městského  parku  bylo  stavěno  v
šedesátých  letech  minulého  století  a  nebylo  doposud  rekonstruováno  ani
upravováno  a  v současnosti  nesplňuje  požadavky  ani  z provozního  ani
technického hlediska.  Dnes zpracovává odbor správy majetku PD na obnovu.
Podle  úvodních  diskusí  by  dojít  k  zásadním změnám-  snad  dostavba  menší
technické budovy. Konstaktní pracovník: pí. Těhníková 481366316.

5) Havlíčkovo  nám.  -  objekt  býv.  Telecomu.  Budova  postavená  roku  1978  je  v
současné době ve velmi špatnému ne-li havarijním stavu a současný vlastník ji
hodlá prodat. První zájem projevilo Město se záměrem vybudovat zde kanceláře.
Proběhla úvodní jednání. Bez ohledu na další vývoj situace je třeba konstatovat
potřebu  rekonstrukce  a  v  této  souvislosti  s  "humanizací"  arch.  výrazu tohoto
objektu.



6) Na základě podnětu Ing.Javorského, člena Komise pro městskou památkovou
zónu  ,je  do  výhledu  zahrnuta  do  programu  regenerace  akce  Františkánská
zahrada  

Navržené řešení

 Odkoupit, nebo dlouhodobě pronajmout františkánskou zahradu (dnes
zahradnická provozovna).

 Komunikačně propojit s parkem za letním kinem až do Husovy ulice
citlivě zastavět proluku ve Skálově ulici (dnes veřejné WC),
zakomponovat hradební zeď, průchodem propojit Skálovu ulici s
františkánskou zahradou, a znovu umístit veřejné WC tak, aby bylo
přístupné ze zahrady i z ulice.

 Obnovit zahradu - dřeviny, květiny, lavičky, altán, možnost pořádání
koncertů, představení, případně zachovat možnost koupě květin.

 Umožnit příjemné pěší docházky do centra města mimo silniční provoz,
oživit mrtvé kouty parku a napojení na zahradní restauraci.

 Vytvořit v parku odpočinkovou zóna pro občany i turisty.



      ZÁMĚRY MĚSTA
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