PLÁN OCHRANY MPZ TURNOV
Karty objektů

Blok mezi náměstím Českého Ráje, Skálovou
Děkanskou a Jiráskovou ulicí

Tomáš Kesner, Mgr. Miroslav Kolka,
Mgr. Ivan Peřina, Mgr. Vladimír Vrabec

I. etapa / 2013

Obsah (dle čísel popisných):
kostel svatého Mikuláše
dům č. p. 88
dům č. p. 89
dům č. p. 90
dům č. p. 91
dům č. p. 92, 93 zaniklé
dům č. p. 94, 95 zaniklé
dům č. p. 96, zaniklé
dům č. p. 97
dům č. p. 98
dům č. p. 408
dům č. p. 882
dům č. p. 1425

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
1425

parcelní
čísla

p. p. č. 480/2

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

1425

Jiráskova ulice
50°35'16.814"N, 15°9'24.099"E
dům

Jindřich Svoboda a Václava
Svobodová, bytem Na Osadě 279,
Daliměřice, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici, v západní frontě domů.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky
jsou zhotoveny z měděného plechu. Střešní plášť je pokryt obrovským množstvím střešních oken (pod
hřebenem z obou stran souvislý pás po 11 oknech, směrem do ulice dalších 5 ks a do dvora 3 ks).
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové hladké, v ploše hlavního průčelí pojednané v „historizujícím“ tvarosloví. Okenní otvory
mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako
dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část
vyklápěcí. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako kazetové
(shodným způsobem jsou řešena také vrata vedlejšího vjezdu).
K jihovýchodnímu nároží přiléhá a do střešního pláště objektu je zapojená přístavba spořitelny č. p. 94
(pozemek na místě zbořeného domu č. p. 95). Menší dvůr vydlážděný betonovou zámkovou dlažbou dále
vymezuje ohradní zeď společná s objekty č. p. 97 a 94.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 1425 (staré číslo není), staré st. p. č. 346 (společné se zaniklým č. p. 95)
na místě dnešního objektu stála patrně hospodářská budova náležící k zaniklému domu č. p. 95 na nám.
Českého Ráje
1843 – objekt zachycen mapami stabilního katastru jako nespalná budova na půdorysu písmene L, kratší

křídlo podél Jiráskovy ulice, delší a užší podél hranice s pozemkem č. p. 97.
kolem r. 1900 – vznik dnešní stavby
1995 – celková přestavba objektu do současné podoby
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 95.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 95, 1425.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
archivní plány a fotodokumentace
Nejsou známy.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy,
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).
závady
1) zásadně předimenzovaný počet střešních oken velkých rozměrů (pásy pod hřebenem souvisle pouze
oken, celkový počet 30 ks) – jedná se o zásadní narušení střešní krajiny MPZ
2) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo
přírodní břidlici. Z pohledu celku MPZ je nezbytná zásadní redukce počtu a velikosti střešních oken, které
jsou pohledově velmi rušivé. Žádoucí je zachování stávajícího členění fasády (omítka v celém rozsahu
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken
preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou (vhodnější je posunutí venkovních
křídel více do líce fasády).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Dům č. p. 1425, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 1425, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 1425, hlavní západní průčelí, detail oken, foto IP 2013.

Dům č. p. 1425, štítové jižní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 1425, štítové severní průčelí a zadní východní průčelí, foto IP 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.
parcelní
čísla
lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

408

dům
408
p. p. č. 513
Mikulášské náměstí, jihovýchodně od
kostela sv. Mikuláše
50°35'18.071"N, 15°9'25.758"E
dům

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Za
Slovankou 1782/3, Libeň, 18200 Praha

popis
Pozemek se nachází na Mikulášském náměstí, jihovýchodně od kostela sv. Mikuláše.
Dvoupodlažní zděný objekt na pětiúhelném půdorysu je zastřešený mohutnou „mansardovou“ střechou. Na
jeho západní průčelí navazuje dvoupodlažní zděná přístavba, zastřešený pultovou střechou, která je přímo
napojena na dům č. p. 89 – viz samostatná karta. Střecha je kryta asfaltovým šindelem hnědého odstínu a
přístavba modifikovanými asfaltovými pásy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu.
Komínové hlavy jsou provedeny jako omítané. Do střešního pláště (dolní mansardy) jsou zapuštěna okna
(celkem 8 ks).
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Fasáda je opatřena hladkou
vápenocementovou omítkou (přízemí světle šedý nátěr, patro okrové). Sokl je obložen tzv. kabřincem
(keramické pásky). Z architektonického členění byla při poslední rekonstrukci nevhodně obnovena pouze
odstupňovaná korunní římsa, plochá mezipatrová římsa a ve zjednodušeném tvaru okenní šambrány
s parapetními deskami. Okenní otvory jsou obdélné na výšku, dřevěné výplně jsou zdvojené, dvoukřídlé
s falešným dělením na 6 tabulek (osazené v hloubi špalety, tmavě hnědý nátěr, ploché profily). V hlavním
průčelí jsou umístěna dvoukřídlá vstupní vrata do průjezdu (palubková výplň).
Průčelí přístavby jsou opatřena vápenocementovou omítkou (novodobý břízolit). Okenní výplně na
přístavbě jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s
izolačním dvojsklem.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 408 (staré číslo není), staré st. p. č. 337
Objekt vystavěn Václavem Vothem před r. 1822 (již kolem r. 1800?) na pozemku někdejší zahrady domu č.
p. 89, ke kterému po celou dobu náleží.
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt složitější půdorys (zhruba tvar písmene L), průčelí do
Mikulášského náměstí je zalomeno, starší křídlo přiléhalo k jižní hranici pozemku
1986 – 91 – celková rekonstrukce objektu (nová střešní krytina z asfaltového šindele, úpravy fasády atd.),
dobové fotografie výmluvně dokládají výrazné změny v řešení fasády – v úrovni 2. NP členily omítku
sdružené pilastry se zdobnými hlavicemi, vstup do průjezdu měl původně ostění s půlkruhovým záklenkem a
klenákem na vrcholu (provedeno v omítce), vrata byla třídílná, okna osazená těsně za lícem fasády
(dvoukřídlá s dělením na 6 tabulek), střecha byla pokryta eternitem (tradiční kladení na koso, vykryté i
v průhybu mansardy)

použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 408.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 408.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 41.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 171.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 369, A-FT 987a+b, A-FT 988a+b.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa z počátku 19. století, bohužel výrazně narušená utilitárními
úpravami z konce 20. století.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma přístavby), stávající
podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další
hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).
Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky klasicistní zástavby velmi důležité.
závady
1) rozsah zastavění pozemku a hmotové řešení dvorních přístaveb (spolu se sousedním č. p. 89 je zastavění
parcely téměř plošné, v pohledu z Mikulášského nám. a ul. jsou přístavby dominantní a výrazně zakrývají
původní hmotu domu)
2) poměrně výrazně narušené architektonické členění fasády (změněný tvar vstupu do průjezdu, chybějící
pilastry, utopení okenních výplní v hloubi špalety, použitý typ „tvrdé“ vápenocementové omítky, břízolitová
omítka přístavby)
3) podoba okenních výplní – odsazení od líce v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily (vhodnějším
typem výplní byla okna doložená archivní fotodokumentací)
4) palubková vrata vstupu do průjezdu
5) celkově rušivý střešní plášť – použitý typ střešní krytiny z asfaltového šindel, do plochy spodní mansardy
zapuštěná okna – velmi rušivý prvek
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu (vyjma
přístavby), rozsah zastavění parcely (vyjma přístavby), podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního
pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony
(vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici (vhodné je odstranění zapuštěných okenních
výplní – případně lze nahradit jiným vhodnějším typem prosvětlení). Žádoucí je zachování a případné
obnovení původního klasicistního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících pilastrů, vhodné by bylo obnovení
původního tvaru vstupu do průjezdu). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých
oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. včetně osazení
venkovních křídel v líci fasády, nebo v těsném odstupu).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina
datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Dům č. p. 408 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 369).

Dům č. p. 408 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 988 a).

Dům č. p. 408, hlavní západní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 408, jižní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 408, severní průčelí, foto MK 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.
parcelní
čísla
lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

88

dům
88
p. p. č. 509
Skálova ulice – západní fronta v nároží
s Děkanskou ulicí
50°35'18.600"N, 15°9'27.126"E
dům

Ing. Knop Vladimír, bytem V Dolích
301, 252 28 Černošice

popis
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě na nároží s Děkanskou ulicí.
Zděná, podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích (NP) je založená na obdélném půdorysu,
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s uliční mansardou. K hlavní části objektu jsou ve
směru ze dvora připojeny dvě zděné, patrové přístavby, založené na obdélném půdorysu a zastřešené
pultovými střechami se sklonem do dvorku. Jednotlivé střechy jsou kryty pozinkovými šablonami
(červenohnědý svrchní nátěr). Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou
provedeny z režného cihelného zdiva (pálené cihly). Ve střešní rovině orientované do ulice jsou tři sedlové
vikýře s nízkou sedlovou střechou (kompletně oplechované).
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou řešeny
jako vápenocementové – hladké, v ploše hlavního průčelí jednoduše architektonicky členěné (plochá pásová
patrová „římsa“, profilovaná korunní římsa, okenní šambrány s parapety a v přízemí tři pískovcová ostění
vstupů s jednoduchými profilacemi). Stěnový sokl je v hlavním průčelí opatřen novým pískovcovým
(deskovým) obkladem. Vnější omítky ve dvorních průčelích jsou vápenocementové – hladké.
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou
řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. U oken v pravém
bočním průčelí aktuálně probíhá nepovolená výměna za výplně z lepených profilů. Ve vikýřích jsou osazeny
nové výplně z lepených dřevěných profilů (jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, vertikálně rozdělená na
tři otvíravá křídla). Okna ve dvorních průčelích (obdobně řešená jako do ulice), ale také dvojitá, vně i uvnitř
rozdělená na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí.
Dveře hlavního vstupu a vstupů do provozoven v přízemí jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny
jako kazetové, s částečným prosklením (výplně jsou osazeny do jednoduše profilovaných kamenných
ostění). Výkladce v přízemí jsou zhotoveny ze dřeva.
Na pozemku za domem stojí podlouhlý přízemní objekt s pultovou střechou, dosahující až po Děkanskou
ulici. Zde jsou v čelní stěně, omítnuté stříkanou cementovou omítkou, garážová vrata (dvoukřídlá
z vodorovně skládaných prken, červenohnědý nátěr). Jinak má stavba vzhled kolny, s bedněnými stěnami a
krytinou s profilovanými hliníkovými šablonami. Terén oproti této ulici vymazuje šikmá zeď opatřená
stříkanou cementovou omítkou.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 88 (staré číslo 184), staré st. p. č. 335
1608/1616 – první zmínka o domě (urozený pan Antonín Ebl z Mayersdorfu, úředník na Rohozci)
1661 – dům je kromě hospodářských budov zbořený (rozsáhlé sklepy z druhé poloviny 17. století, případně
další konstrukce)
18. ledna 1683 Jiřík Čermák koupil dům Eblovský a již nyní po nebožtíku Václavu Augustýnovi Subitanovi
zůstalý.
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen obdélný nespalný dům delší stranou orientovaný do Skálovy
ulice.
V polovině 19. století stavebně upravován. Dobové fotografie zachytily na domu břidlicovou střešní krytinu,
kladenou ve stoupajících řadách. Břidlicí byly obloženy také střešní vikýře. Venkovní křídla oken byla
osazena přímo v líci fasády (dnes mírně odsazená). Výkladce v přízemí měly bohatě truhlářsky provedené
výplně (předsazené kaslíky s římsami).
1938 – výstavba garáže a kolno ve dvoře (přístup z Mikulášské ul.)
1979 – adaptace prodejny podniku n. p. Kniha v 1. NP (výměna vstupních dveří a výloh)
1999 – celková obnova venkovního pláště
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 88.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 88.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 31.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 228, 365.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 9.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 171 - 172.
archivní plány a fotodokumentace
Plán garáže a kolny při domě čp. 88 v Turnově z ul. Mikulášské, arch. Benno Knop, Ústí nad Labem 1938.
Adaptace prodejny n. p. Kniha, ul. Čsl. Armády – Turnov, OSP Semily 1978.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a, A-FT 180, A-FT 181, A-FT 182, A-FT 184,
A-FT 846c, A-FT 991a, A-FT 994a, A-FT 995a.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující historizující etapa z průběhu 19. století, bohužel částečně narušená úpravami
z průběhu 20. století.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy,
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování
domu jako typické ukázky drobnější historizující zástavby velmi důležité.

závady
1) střešní krytina na kolně a garáži z profilovaných hliníkových šablon
2) chybějící nátěr pískovcových prvků
3) podoba okenních výplní ve dvorních průčelích – výplně s falešným dělením křídel, ploché profily
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky
historizující zástavby velmi důležité, navíc se jedná o urbanisticky exponovanou polohu. V případě obnovy
střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové
šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici (vzhledem k nízkému sklonu spodní části
mansardy je akceptovatelné i použití hladkého falcovaného svitkového plechu). Žádoucí je zachování a
případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken
preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého
archivními fotografiemi (případně dle dochovaných historických výplní).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Plán garáže a kolny při čp. 88 z roku 1938, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Adaptace prodejny n. p. Kniha, ul. v domě č. p. 88 na plánu z roku 1978.

Dům č. p. 88 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 180_2009-02).

Dům č. p. 88 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 181_2009-02).

Dům č. p. 88, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 88, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 88, hlavní východní průčelí, detaily portálů v levé části, foto MK 2013.

Dům č. p. 88, zadní západní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 88, přístavba kolny, foto MK 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
882

parcelní
čísla

p. p. č. 515

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

882

Mikulášská ulice
50°35'17.610"N, 15°9'25.820"E
dům

Irena Pelechová, bytem Havelská
496/29, Staré Město 110 00 Praha

popis
Pozemek se nachází v Mikulášské ulici.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na nepravidelném obdélném půdorysu a zastřešená
plochou zaatikovou střechou. Střecha je kryta modifikovanými lepenkovými pásy. Obvodové stěnové
konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva (stěnový sokl je opatřen režnou přizdívkou z pravidelně
opracovaných pískovcových kvádrů). Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, hladké. Okenní
otvory mají obdélný formát na šířku a na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů
a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, v ploše rozdělená buď na čtyři, nebo
na tři otvíravá (a vyklápěcí) křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny
jako dvoukřídlé, kazetové.
K hlavní části objektu z jižní strany přiléhá zděná přízemní garáž s plochou střechou. Další nízká obdélná
přístavba s plochou střechou přiléhá k SV nároží domu.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 882 (staré číslo není), staré st. p. č. není
1843 – mapami stabilního katastru není v daném prostoru zachycena žádná zástavba, původní pozemek p.
p. č. 285 náležela jako zahrada ke gruntu č. p. 90.
kolem r. 1900 – na pozemku stála hospodářská a zřejmě i zčásti obytná stavba, náležící k č. p. 90, protáhlý
nepravidelný půdorys
kolem r. 1940 - výstavba stávajícího objektu (přístavby zřejmě mladší, datace se nepodařilo prozatím
upřesnit)
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 882.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 173 - 175.

archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 364a, A-FT 369, A-FT 987a, A-FT 988a.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Celkový vzhled stavby s plochými střechami bohužel příliš nekoresponduje s historickou zástavbou MPZ, ale
i vzhledem k umístění a nepříliš velké hmotě nepůsobí rušivým dojmem.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy,
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády.
závady
1) do jisté míry plochá střecha (pro celek MPZ je spíše neutrální)
2) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (i přes poměrně nevhodný typ střechy, není žádoucí změna na
sedlovou či jinou střechu).
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném
případě asfaltové pásy šedočerného odstínu. V případě obnovy oken preferujeme posunutí výplní více do
líce fasády (materiál – dřevo, mohou být i lepené profily). Fasáda (omítka) by měla být zachována ve
stávajícím stavu.
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Průčelí domu č. p. 882 za nárožím domu č. p. 408 v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 987 a).

Dům č. p. 882, boční jižní průčelí, foto MK 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
89

parcelní
čísla

p. p. č. 511

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

89

Skálova ulice – západní fronta
50°35'18.147"N, 15°9'27.090"E
dům
25151/6-2821
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za
Slovankou 1782/3 Libeň, 182 00 Praha

popis
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě.
Zděná podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená
sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavní části objektu jsou ve směru ze dvora připojeny –
třípodlažní zděný objekt, zastřešený pultovou střechou (zavázaná z dvorní strany do hlavní střechy),
dvojpodlažní zděný objekt, zastřešený pultovou střechou a dvojpodlažní zděný objekt na pětiúhelném
půdorysu, zastřešený mohutnou „mansardovou“ střechou (poslední dva objekty náleží k domu č. p. 408 –
viz samostatná karta).
Střecha nad hlavním objektem je kryta pozinkovými šablonami (červenohnědý nátěr) a pultová střecha
dvorní přístavby modifikovanými asfaltovými pásy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu.
Komínové hlavy jsou provedeny z režného cihelného zdiva (pálené cihly).
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky (hlavní objekt,
uliční průčelí) jsou řešeny jako vápenocementové a typově pocházejí z několika vývojových etap domu. V
přízemí je průčelí vertikálně rozděleno pásy z umělého kamene (mělké kvádrování, kamenické opracování
líce – úprava r. 1930), vymezujícími pole hrubě nahozené omítky (osmdesátá léta 20. století). Mezi 1. a 2. NP
je proveden štukový „meandrový“ vlys. Ve 2. NP je omítka řešena jako hladká s prvky dochované starší
štukové výzdoby (nadokenní konzolové římsy - u střední i s nízkým frontonem, konzolová korunní římsa).
Dvorní průčelí hlavního objektu a průčelí pultově zastřešených přístaveb jsou opatřena vápenocementovou
omítkou (novodobý břízolit).
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně (hlavní objekt, uliční průčelí) jsou zhotoveny ze
dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá
křídla. Okenní výplně ve dvorním průčelí hlavního objektu a v průčelích přístavby jsou zhotoveny z lepených
dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem. Dveře hlavního
vstupu (hlavní objekt, uliční průčelí) jsou novodobé (2011), zhotovené ze dřeva a konstrukčně řešené jako
plné kazetové dveře. Výplně jsou osazeny do kamenných portálů, z nichž hlavní s konzolovou římsou je
dobře zachován, a vedlejší dva jsou překryty hrubozrnným fasádním nástřikem.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 89 (staré číslo 185), staré st. p. č. 336
1605/1608 – první zmínka o domě (Václav Žabka, jinak Kantůrek)
1707 – poškozen požárem
21. května 1708 Mates Vott, kotlář, koupil grunt shořalý, avšak se sklepy od kamene klenutím z částky

krytými těch zdí, jak v zemi, tak povrchními, síň a kuchyni s kusem role od Jiříka Žabky.
1762 – dům „se svobodným průjezdem“
1822 – před tímto datem vystavěn s využitím části zděných konstrukcí ze 17. století (klenby v přízemí), z
doby výstavby je i vinný sklep
1843 – na mapách stabilního katastru má obdélný (mírně lichoběžníkový) nespalný půdorys, orientovaný
delší stranou do ulice a rozšířený na severní straně dvora o poměrně velkou přístavbu (podél hranice s č. p.
88), na konci zahrady stojí objekt s č. p. 408 – viz karta
1930 – stavební úprava průčelí
1942 – oprava komína
1955 – zřízení bytu v patře (investor: Krajský podnik pro osivo a setbu)
1985 – 1992 – rekonstrukce objektu, dle dobových fotografií byla střešní krytina z pálených tašek bobrovek
(korunové krytí, 5 vikýřů ve tvaru volských ok vykryté taškami, odstraněny mezi lety 1966 - 74), v krajní levé
ose hlavního průčelí byl zdobně provedený výkladec, okenní výplně s krycím bílým nátěrem, starší podoba
oken osazení přesně v líci fasády je patrná na fotografiích z doby kolem r. 1909
2011 – výměna oken ve dvorním průčelí
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 89 + karta KP
NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – NPÚ, ÚOP v Pardubicích negativy č. 9489 (1966), 41737, 41738 (obojí
1974), 188340, 188341 (obojí 1992), 27. 7. 2007 V. Vrabec.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 89.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 228, 365.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 9.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 172 - 173.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a, A-FT 181, A-FT 182, A-FT 183, A-FT 184,
A-FT 185, A-FT 186, A-FT 187, A-FT 991a, A-FT 992a, A-FT 993a, A-FT 994a.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Jedná se o jednu z nejcennějších staveb na území MPZ. Klasicistní objekt z doby kolem r. 1820 obsahuje
pravděpodobně starší konstrukce ze 17. století. Pro současný vzhled domu je určující úprava fasády z r. 1930
s místně typickým řešením kamenicky opracované omítky (částečně bohužel narušeno mladšími úpravami).
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma
předimenzovaných dvorních přístaveb), stávající podlažnost (vyjma dvorních přístaveb), typ střechy,
původní vzhled fasády a veškeré historické nosné konstrukce a prvky v exteriéru i interiéru (klenby, trámové
stropy, dveře, podlahy apod.). Upřesnění výčtu hodnotných konstrukcí a prvků je nutno upřesnit
podrobnějším průzkumem stavby a nejlépe stavebně historickým průzkumem. Pro celek MPZ je zachování
domu jako jednoho z nejhodnotnějších domů velmi důležité.

závady
1) rozsah zastavění pozemku a hmotové řešení dvorních přístaveb (spolu se sousedním č. p. 408 je zastavění
parcely téměř plošné, v pohledu z Mikulášského nám. a ul. jsou přístavby dominantní a výrazně zakrývají
původní hmotu domu)
2) do jisté míry vzhled fasády hlavního průčelí (typ omítky 2. NP, břízolitový nástřik bočních portálů)
3) podoba okenní výplní v hlavním průčelí – osazení od líce v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily
(vhodnějším typem výplní byla okna doložená archivní fotodokumentací)
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční
řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma dvorních přístaveb – zde je výhledově vhodná redukce
hmoty a rozsahu zastavění), podlažnost (vyjma dvorních přístaveb) a typ střechy. Pro celek MPZ je
zachování domu jako jednoho z nejhodnotnějších domů velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném
případě pálené tašky bobrovky (nejlépe včetně volských ok v tradičních rozměrech a provedení – viz
fotodokumentace původní stavu). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního klasicistního
členění fasády v úpravě z r. 1930 (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv
odhalování kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze původní technologií, tj.
kamenicky upravený líc, hrubozrnná omítka probarvená ve hmotě, zapojení portálů do fasády a jejich
povrchovou úpravu je nutno ověřit průzkumem). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných
dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (viz závady,
důležité je zejména posunutí venkovních křídel do líce fasády a změna členění dle staršího stavu oken).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Dům č. p. 89 kolem roku 1909, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 183_2009-02).

Dům č. p. 89 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 991 a).

Dům č. p. 89 v roce 1944, detaily hlavního průčelí, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 992 a, inv. č. 993 a).

Dům č. p. 89, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 89, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto IP 2013.

Dům č. p. 89, hlavní východní průčelí, detail fasády, foto MK 2013.

Dům č. p. 89, u zadního průčelí novodobá rozměrná přístavba s pultovou střechou, foto MK 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
90

parcelní
čísla

p. p. č. 514

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

90

Skálova ulice – západní fronta
50°35'17.599"N, 15°9'27.075"E
dům

Ing. Jaroslav Groh a Vlasta Grohová,
bytem Koněvova 854, 511 01 Turnov;
Jitka Krejčová, bytem Hrubý Rohozec
č.ev. 1, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě domů.
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s námětky. K hlavní části objektu je ve směru ze dvora
připojen zděný patrový rizalit krytý přesahem sedlové střechy a při hranici pozemku s č. p. 89 zděný
přízemní přístavek, krytý pultovou střechou.
Střechy jsou kryty falcovanými plechovými šablonami (šedočerného odstínu). Komínová hlava pod
hřebenem je vyzděna z kamene, omítnuta a krytá kamennou čtyřcípou stříškou. Další tři komínová tělesa
z režných pálených cihel vystupují z dvorní části střechy. Ve střešním plášti jsou umístěny směrem do ulice
tři a směrem do dvora jeden střešní vikýř (obložené plechem, v čele dřevěné dvoukřídlé nedělené výplně
z lepených profilů).
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde
řešeny jako vápenocementové. V přízemí je hlavní průčelí opatřeno omítkou z umělého kamene s
kamenicky opracovaným lícem. V patře je opatřeno jednoduše rozčleněnou břízolitovou omítkou,
zachována je také starší kamenná korunní římsa. Ve střední ose průčelí je umístěn kamenný portál se
segmentovým ukončením (?, zakryto deskou reklamního zařízení). Je členěný hranolovými patkami a
mělkým vystupujícími rámci na čelní ploše. Omítky ve dvorním průčelí jsou vápenocementové, hladké.
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a
konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, v ploše vertikálně rozdělená vždy na
dvě otvíravá křídla (dělené tenkou falešnou příčkou v horní třetině). Vstupní dveře do domu a výkladce
obchodů v přízemí jsou zhotoveny ze dřeva a pocházejí z úprav prováděných ve třicátých letech 20. století.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 90 (staré číslo 186), staré st. p. č. 340, 341
1590 – první zmínka o domě (tehdy snad patřil Bernartu Rakvicovi z Černous a v Pěnčíně)
7. května 1643 – zničen požárem (obnoven do roku 1655)
Mezi lety 1730 až 1807 patřil dům rodině proslulých uměleckých truhlářů Černovických.
Přestavba v první polovině 19. století.
1843 – mapami stabilní katastru zachycen nespalný dům, rozdělený na dvě části (viz Šimák 1904 – zadní
dům), severní s st. p. č. 340 má lichoběžníkový půdorys s úzkou přístavbou směrem do dvora, jižní s st. p. č.
341 dlouhý úzký obdélný půdorys (kratší stranou do ulice)
2. polovina 19. stol. – novorenesanční úprava fasády
1923 – z chléva ve dvoře zřízena obytná místnost
1932 – přestavba a přístavba (mj. úprava výkladů, přístavba sociálního příslušenství bytů, garáž, prádelna),
původní novorenesanční fasáda výrazně upravena zejména v přízemí hlavního průčelí (velké výkladce na
místo oken klasických tvarů a vstupních ostění, zakrytí vstupního portálu – nebo jeho zmenšení, dále chybí
mezipatrová římsa)
1935 – adaptace obchodu v přízemí
Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že sklepy a části zdiva v přízemí pocházejí z 16. století.
Klenba za krámem v přízemí pak ze století sedmnáctého.
2004 – výměna střešní krytiny (eternit a falcovaný plech za hliníkové šablony)
2009 – výměna oken (původní okna byla dřevěná dvojitá dvoukřídlá s dělením křídel na šest tabulek
2000 – přístavba prodejny ve dvoře
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 90.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 90.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 228, 365.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 9.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 173 - 75.
archivní plány a fotodokumentace
Plán adaptace a přístavby domu č. p. 90 pana Fr. Krejčího, klenotníka v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov, 1932.
Adaptace domu č. p. 90 pana Fr. Krejčího v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov, 1932.
Plán zřízení nových obyt. místn. v podkroví domu č. p. 90 p. F. Krejčího, klenotníka, č. p. 90, Ing. K. Salač,
Turnov, 1932.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a+b, A-FT 179, A-FT 184, A-FT 846a+b, A-FT
989a, A-FT 991a.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Pro venkovní vzhled stavby je určující etapa novorenesanční úpravy fasády z 2. poloviny 19. století, bohužel

pozměněná ještě v r. 1935. Jádro domu však obsahuje patrně řadu konstrukcí z různých stavebních fází,
počínaje prvky z 16. a 17. století.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy,
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování
domu jako typické ukázky zdejší zástavby velmi důležité.
závady
1) narušená fasáda přízemí hlavního průčelí (předimenzovaný rozsah výkladců, zakrytí vstupního portálu)
2) podoba okenní výplní – výplně z lepených dřevěných profilů (vzhled neutrální, vyjma hnědé lazurní
barevnosti, která ruší celek fasády)
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky zdejší
zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé
historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici.
Žádoucí je zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády (viz
archivní fotodokumentace, omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování
kamenných a jiných částí, potřebné je doplnění chybějících prvků, u přízemí bude zřejmě nutno respektovat
úpravy z r. 1935, rehabilitace je žádoucí alespoň u vstupního portálu). V případě obnovy oken preferujeme
obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními
fotografiemi (je možno akceptovat i stávající řešení, mnohem vhodnější je ale krycí bílý nebo jiné světlý
nátěr – viz dobové fotografie).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Plán adaptace a přístavby domu č. p. 90 z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plán adaptace a přístavby domu č. p. 90 z roku 1932, výřez hlavního průčelí,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Adaptace domu č. p. 90 na plánu z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Zobytnění podkroví domu č. p. 90 na plánu z roku 1932,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Průčelí domu č. p. 90 (druhé zleva) kolem roku 1900,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 177 a).

Průčelí domu č. p. 90 (druhé zprava) v 1. pol. 20. stol.,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 991a).

Část průčelí domu č. p. 90 (zcela vpravo) v 1. pol. 20. stol.,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).

Průčelí domu č. p. 90 (druhé zleva) v roce 1993,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 846 b).

Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto MK 2013.

Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, detail patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 90, zadní západní průčelí (druhé zleva), foto MK 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
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parcelní
čísla

p. p. č. 516

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP

Katalogové číslo

91

Skálova ulice – západní fronta
50°35'17.265"N, 15°9'27.061"E
dům, garáž

Ing. Martin Müller, bytem č. p. 317,
vlastník

511 01 Ohrazenice

popis
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě domů (zadní část pozemku vymezuje Mikulášská ulice).
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavní části objektu ve směru ze dvora přiléhá
pavlač krytá přesahem sedlové střechy a opatřená novodobým bednění z úzkých prken s plastovými okny.
Střecha je kryta velkoformátovými plechovými pásy, reliéfně upravenými jako imitace skládané taškové
krytiny. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Jediná komínová hlava je omítnutá.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde
řešeny jako vápenocementové (břízolit z 2. poloviny 20. století, ve vodorovných pruzích – starorůžový
okrovohnědý odstín). Okenní otvory v hlavním průčelí mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř vertikálně rozdělená vždy na tři
otvíravá křídla (bez vodorovného dělení). Vstupní dveře do domu a výkladec obchodu v přízemí jsou
novodobé, zhotovené ze dřeva.
Na pozemku za domem je zřízena zděná přízemní garáž s plochou střechou.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 91 (staré číslo 187), staré st. p. č. 342
1605/1608 – první zmínka o domě (Kateřina Honsová, jinak Luterka nebo Šicová)
Dům byl přestavován ve druhé polovině 18. a ve třicátých letech 19. století.
1843 – na mapách stabilního katastru má nespalný dům nepravidelný, zhruba lichoběžníkový půdorys (dle
zlomu uliční fronty), rozšířený o drobnou přístavbu na dvorní straně (při hranicích s gruntem č. p. 90),
v zadní části parcely stál při Mikulášské ulici další nespalný objekt lichoběžníkového půdorysu (později, např.
k r. 1896 uváděn pod č. p. 524), oba objekty jsou do ulic orientovány kratší stranou
1894 – přestavba záchodu a pavlače

1907 – přestavba dřevníku na malou konírnu
Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že nejstarší zachovalou částí domu jsou klenby v přízemí,
pocházející ze 17. století. Ve 2. polovině 20. století došlo zejména k radikální úpravě fasády – zaniklo
původní klasicistní architektonické členění, tvořené soklem, plochými lizénovými rámci, konzolovitou
korunní římsou, ve střední ose kamenným vstupním portálem se segmentovým ukončením a zdobnou
profilací (na čelní ploše rámce s rostlinnými motivy a zvonci, hranolové patky, profilované hlavice, klenák na
vrcholu), v bočních osách bohatě pojednanými truhlářskými rámy výkladců (viz dobové fotografie), střešní
krytinu byla z eternitu, okna dvojitá s omítanou špaletou a dělením na dolní dvoukřídlou část a horní cca
třetinovou dvoukřídlou část (otevírání křídel ven a dovnitř)
1963 – výměna oken v patře (hlavní průčelí)
1964 – zřízení koupelny, spíže a prádelny v přízemí
1964 – nová garáž
1966 – výměna oken v přízemí (hlavní průčelí), úprava fasády?
1966 – nové oplocení
2000 – výměna střešní krytiny (nově velkoformátové plechové pásy)
2009 – oprava dvorní pavlače
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 91.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 91.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 228, 365.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 10.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 175 – 177, obrazová příloha IX.
archivní plány a fotodokumentace
Náčrtek na přestavbu dřevníků na malou konírnu ve dvoře č. 91 pana J. Krause v Turnově, Vincenz Šulc
1907.
Úprava domu čp. 91, Turnov ul. Rudé armády s. Živnůstka Františka, Turnov, 1963.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a, A-FT 178b, A-FT 179, A-FT 184, A-FT 189,
A-FT 190a+b, A-FT 846a+b, A-FT 989a, A-FT 990, A-FT 991a.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Venkovní vzhled stavby s cennou klasicistní fasádou byl bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století radikálně
narušen a poničen. Jádro domu však obsahuje patrně řadu konstrukcí z různých stavebních fází, počínaje
prvky z 16. a 17. století.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy,
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování
domu jako typické ukázky zdejší zástavby velmi důležité.

závady
1) zásadně narušená fasáda zejména u hlavního průčelí (zcela chybí původní architektonické členění včetně
korunní římsy a cenného vstupního portálu, nevhodný typ břízolitové omítky, utilitární řešení výkladců,
trojdílná okna obdélného tvaru na šířku)
2) podoba okenní otvorů a výplní – trojdílná okna obdélného tvaru na šířku, dřevěné výplně plochých
profilů, osazení v hloubi špalety (u dvorní pavlače plastové výplně)
3) střešní krytina z velkoformátových plechových pásů nevhodně imitujících taškovou krytinu – pro střešní
krajinu na území MPZ je tento střešní plášť zásadně rušivý (tento typ krytiny zde nemá žádné historické
opodstatnění, totéž platí i o typech, které mají plechové pásy imitovat, rušivá je i vínově červená barva,
které je odlišná od běžných pálených tašek, nebo červeně natřených plechových krytin)
4) zakrytí dvorní pavlače stěnou z úzkých prken (lazurní nátěr místo původního červenohnědého) +
nevhodný typ okenních výplní
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Vzhledově je objekt zásadně narušený (staršími úpravami
zničená fasáda a nově střešní plášť). Fasádu je vhodné výhledově rehabilitovat použitím vhodnějšího typu
omítky (hladká vápenná omítka) a alespoň částečným obnovení architektonického členění dle archivních
podkladů (zásadní by byl návrat původních tvarů, umístění a velikosti oken, dále soklu, korunní konzolovité
římsy, vstupní portál není již vhodné obnovovat, omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo
přírodní břidlici. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou
špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (vhodnější je krycí bílý nebo jiný světlý
nátěr – viz dobové fotografie).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Přestavba dřevníků na malou konírnu při č. p. 91 na plánu z roku 1907,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Úprava domu č. p. 91 na plánu z roku 1963, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Průčelí domu č. p. 91 (druhé zprava) v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).

Průčelí domu č. p. 91, detail portálu v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 990).

Dům č. p. 91, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 91, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 91, zadní západní průčelí (první zprava), foto MK 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.
parcelní
čísla
lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

92

obchodní dům
92
p. p. č. 519/1
nám. Českého Ráje, severní fronta při
nároží do Skálovy ulice
50°35'16.612"N, 15°9'26.827"E
obchodní dům

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a. s.,
Závišová 66/13, Vinohrady, 140 00
Praha

popis
Obchodní dům se nachází v severní frontě nám. Českého Ráje v nároží do ulice Skálova.
Jedná se o novodobou zděnou omítanou třípodlažní stavbu obdélného půdorysu a zastřešenou rozložitou
valbovou střechou krytou vláknocementovými šablonami. Ze střechy vystupují rozměrné zděné vikýře se
sedlovými střechami, doplněné o menší půlkruhové vikýře. Směrem do Skálovy ulice je objekt půdorysně
rozšířen zhruba po uliční čáru. Z průčelí zde vystupuje těleso výtahu. Horní podlaží jsou oproti přízemí
konzolovitě vysazená. Fasáda je tvořená hladkou vápennocementovou štukovou omítkou bílého odstínu se
svislým plochými pásy. Vstupní a okenní výplně jsou plastová bílé (u oken s falešným dělením). Ve dvorním
průčelí je nakládací rampa.
dějiny objektu/stavební vývoj
Dnešní obchodní dům se nachází na místě dvou původních gruntů s č. p. 92 (Skálova ulice) a 93 (nám.
Českého Ráje).
č. p. 92 a 93 (stará č. 188 a 189), staré st. p. č. 343 a 344
1550/1570 – první zmínka o domech (Jiřík Rejnovský z Rejnova)
1605 dům jeho milosti páně Karla z Vartmberka.
1644 panská sladovna.
1654 – objekty zbořeny
1655 – znovu postaveny
1659/1670 dům obecní slove pivovar, pivovar městský, pivovar obecní.
1749 – Václav Müller, zedník koupil „spálený grunt zvaný Obora neb Starý pivovar“, k vystavění nového
domu
č. p. 92
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen pozemek st. p. 343 mezi Skálovou a Mikulášskou ulicí,
zastavěný nespalným domem půdorysu písmene L s orientací delším křídlem do Skálovy ulice, ve dvorní
části při Mikulášské ulici stála nespalná lichoběžníková stavba
1889 – zřízení pekárny (nové dvorní křídlo podél severní hranice pozemku až k Mikulášské ulici, z plánů
patrná dobře původní dispozice)
1925 – úprava pekařské dílny
1928 – adaptace obchodu, úprava vchodu, nový výklad (plán J. Kasal, Turnov)

1932 – nová prádelna a kolna ve dvoře
1974 – nová garáž ve dvoře (místo dřevníků)
1978 – demolice objektu a následná výstavba nákupního střediska (OD Achát) s plochou střechou
1998 – přestavba, dostavba stávající střechy
Ve čtyřicátých letech 20. století zde byly identifikovány klenby údajně z doby kolem r. 1700 a mladší. Dům
byl patrový zděný omítaný. Hlavní křídlo do Skálovy ulice mělo sedlovou střechu s okapovou orientací do
ulice.
č. p. 93
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen pozemek st. p. 344 v SV rohu náměstí (čelní hrana objektu
byla oproti zbytku severní frontu odsazená), zastavěný nespalným domem půdorysu písmene U s orientací
hlavním křídlem do náměstí a bočním podél Skálovy a Mikulášské ulice (křídla rozšířena o spalné přístavky),
vzniklý dvůr byl dalším stavebním vývojem na severní straně uzavřen a vznikly zde další přístavby
Ve čtyřicátých letech 20. století zde byly identifikovány v přízemí klenby z doby kolem r. 1655.
1952 – adaptace (mj. úprava oken, nové podlahy a příčky), investor n. p. Medika Liberec
1971 – statický posudek Stavoprojekt Hradec Králové. Zde se mimo jiné píše o tom, že v přízemí jsou cihelné
klenby a v části dřevěné trámové stropy, v patře jsou pak stropy dřevěné. Sklep je dvoupodlažní, přičemž je
spodní patro tesané ve skále. Obvodové zdi jsou smíšené a cihelné. Krov je hambalkový (dvoje hambalky).
Schody do patra jsou dřevěné.
1978 – demolice objektu a následná výstavba nákupního střediska (OD Achát) s plochou střechou
Jednalo se patrovou stavbu s mohutnou mansardovou střechou a barokní fasádou. Navazující křídla byla
rovněž patrová se sedlovými střechami.
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 92.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 92.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 19, 20, 24.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 228, 366.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 10.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 12, 177.
archivní plány a fotodokumentace
Plán na postavení nové pekárny v domě čís. 92 pro p. Vác. Resla v Turnově, Antonín Bernat, Turnov 1889.
Návrh na adaptaci pekařského krámu p. Hakena Turnov, Skálova 92, J. Kasal, Turnov 1928.
Návrh na vestavění prádelny pod kůlny stávající v domu č. p. 92 v Turnově pro pány manželé P. T. Hakenovi
ve Skálově ulici, J. Kasal, Turnov nedat.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 73, A-FT 79a+c, A-FT 80, A-FT 82, A-FT 84, A-FT
85, A-FT 90, A-FT 102, A-FT 153, A-FT 168, A-FT 169b, A-FT 179, A-FT 184, A-FT 299, A-FT 357, A-FT 365, A-FT
790, A-FT 791a+b, A-FT 800a, A-FT 846a, A-FT 909a, A-FT 911a, A-FT 989a, A-FT 991a, A-FT 1051, A-FT 1059.

průzkumy
Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ a
urbanistickou koncepci je důležité zastavění objekty dle původní urbanistické koncepce města a v rozsahu a
hmotovém řešení obvyklém v daném prostoru. Novostavba obchodního domu bohužel původní řešení
s dvojicí parcel v nároží náměstí a Skálovy ulice zcela popírá. Také hmotovým a materiálovým řešením a
celkovým vzhledem je objekt zásadně rušivým prvkem pro centrální část MPZ.
Původní domy patřily mezi nejcennější stavby na území města.
závady
1) celkově rušivé hmotové řešení objektu, půdorys a umístění stavby zcela narušuje urbanistickou situaci
v centrální části MPZ
2) atypický tvar střechy s množstvím různých „patvarů“ střešních vikýřů
3) celkový vzhled objektu, který je zcela mimo kontext historické zástavby MPZ
4) podoba okenní výplní – plastové výplně s falešným dělením
doporučení/regulativy
Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit
(zkultivovat), stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez
použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků, vhodnějšího typu okenních výplní (bez falešného
dělení, vhodnější jsou případně dřevěné nebo kovové výplně) apod.
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Plán ke stavbě nové pekárny v č. p. 92 z rou 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plán ke stavbě nové pekárny v č. p. 92 z rou 1889, půdorys přízemí a pohled na průčelí,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Adaptace pekařského krámu v č. p. 92 na plánu z roku 1928,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Adaptace pekařského krámu v č. p. 92 na plánu z roku 1928, průčelí,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Vestavění prádelny do kůlny domu č. p. 92, nedatováno, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 93 kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 85_2009-02).

Dům č. p. 92, zadní západní průčelí domu kolem roku 1900,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 357).

Průčelí domu č. p. 93 v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).

Průčelí domu č. p. 92 (druhé zprava) v roce 1944.,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).

Dům č. p. 93 mezi spořitelnou a klášterem kolem roku 1972,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 790).

Dům č. p. 92 kolem roku 1980, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 791 a).

Celkový pohled na jižní průčelí domu č. p. 92, foto IP 2013.

Dům č. p. 92, hlavní jižní průčelí, foto MK 2013.

Dům č. p. 92, boční východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 92, boční západní průčelí, foto IP 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

spořitelna
94

parcelní
čísla

p. p. č. 480/3, 479/1

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

94

nám. Českého Ráje
50°35'15.886"N, 15°9'25.539"E
spořitelna, přístavba na místě
zaniklého č. p. 95
31649/6-4711
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova
1929/62, Krč, 14000 Praha 4

popis
Pozemek dnešní spořitelny č. p. 94 se nachází v severní frontě náměstí Českého Ráje. Z východní strany je
vymezen Mikulášskou ulicí. Ze západní strany přiléhá přístavba, umístěná na pozemku p. p. 479/1 po
zdemolovaném domu č. p. 95. Čelní hrana objektu i přístavby směrem do náměstí jsou ustoupené oproti
původní uliční čáře historické zástavby na této straně severní fronty.
Spořitelna je třípodlažní stavba zhruba obdélného půdorysu, orientovaná delší stranou do náměstí. Střecha
je vysoká valbová, okapově orientovaná, krytá měděným svitkovým plechem. Z hřebene vystupuje
osmiboká věžička ukončená lucernou, bání a korouhví na vrcholu (také pokrytá měděným plechem). Další
dvě věžičky s báněmi vystupují nad nárožními rizality.
Fasáda je velmi bohatě členěná ve stylu „české“ novorenesance a secese. Přízemí a nárožní rizality jsou
pokryty pásovou bosáží, dále jsou použity velmi zdobné okenní šambrány a vstupní ostění s římsami a
reliéfní štukovou výzdobou. U bočních rizalitů jsou ve 2. a 3. NP umístěna balkónová tělesa. Nad okny a mezi
nimi jsou rámce s malířskou výzdobou. Na konzolovitou korunní římsu dosedá vysoká atika se štíty
členěnými pilastry, mušlemi a vázami. Pod středním štítem je na atice nápis „Státní spořitelna“.
Okna v přízemí jsou provedena z lepených profilů s izolačním dvojsklem členěných na tři křídla ve spodní
části i v segmentovém ukončení. Shodný typ oken v dalších podlažích je dělen na dolní otvíravá křídla
(dovnitř) a horní ventilační křídla (svislé falešné dělení na různý počet tabulek). Nátěr oken je bílý.
Na hlavní budovu navazuje podél Mikulášské ulice spojovací přístavba a za ní obdélná třípodlažní budova
(na severní straně s přístavbou) s nízkou sedlovou střechou krytou asfaltovými pásy. Oproti hlavní budově
má tento objekt pouze jednodušší členění fasády (zejména v rozsahu štukové výzdoby a malovaných
rámců). Obě stavby jsou kontrastně odlišený rozdílným barevným řešením (hlavní část starorůžová, zadní
část sytý okr).
Dvůr je částečně zastavěn v návaznosti na hlavní budovu přízemní přístavbou s plochou střechou. Přístavba
na p. p. č. 480/1 je třípodlažní výrazně protáhlého obdélného půdorysu se čtvrtkruhovým ukončením u
objektu č. p. 1425. Střecha má atypický zaoblený tvar s trojúhelnou plochou uprostřed a je pokrytá
svitkovým plechem. Fasáda je provedená v kombinaci kamenného obkladu a měděných prvků (okna, vstupy,
pás koruny zdiva).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 94 (staré číslo 190), staré st. p. č. 345
1605 – první zmínka o domě (dům Jana Kouřimského)
18. června 1734 urozený a statečný vladyka, pan Václav Ignatius Mikš, hejtman na panství Skalském,

Svijanském a Loukoveckém a nad Turnovem, koupil dům s příslušenstvím, s vinopalním měděným kotlem,
kloboukem i ostatním nářadím vinopalním, v šenkovně s tabulemi, stolicemi i policemi od Jana Vörstra.
2. února 1786 František Baier, apotekář, najal v domě Rozkovcově č. 190 kvelb dole při zemi na levé straně,
když se do domu vchází, nahoře dva pokoje do rynku, s komorou, kuchyní, kvelbem, na zad pokoj, na dvoře
vinopalnu pro laboratoř, spilku v předním sklepě na šest let.
1735 – tentýž koupil sousední dům (východně v prostoru pozdějšího dvora a Mikulášské ulice) a připojil jej
k č. p. 94
1843 – na mapách stabilního katastru rozložitý nespalný objekt na půdorysu písmene L, ve dvoře další dvě
obdélné stavby
1903/4 – demolice původního objektu a následně do r. 1908 výstavba dnešní spořitelny (původní dům
výrazově barokní, patrový s podloubím a mohutnou mansardovou střechou a čelní barokně prolamovanou
atikou štítu, vlevo od hlavního průčelí v odsazené poloze brána s vjezdem do dvora)
1986 – 1992 – výměna střešní krytiny z pálených prejzů a bobrovek (drobný formát na věžičkách) za měděný
plech
č. p. 95 (staré číslo 191), staré st. p. č. 346
1606 – první zmínka o domě (dům někdy Matěje Žamberského ujal Simeon Střelecký)
Ve druhé polovině 18. století byl stavebně upravován (mj. zřízení klenutého podloubí v průčelí).
1843 - na mapách stabilního katastru nespalný objekt výrazně obdélného půdorysu, při Jiráskově ulici stála
hospodářská stavba (viz karta č. p. 1425)
1886 – stavební úpravy (mj. zazděno podloubí)
Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že dům stojí na renesančním půdorysu a ve dvoře má
zachovánu mimořádně cennou pozdně renesanční lodžii. Tyto závěry rozšířil a upravil dílčí průzkum z doby
před a po demolici. Objekt v r. 1992 zapsán za kulturní památku (r. č. 5558), ta byla ale po demolici stavby
v r. 1993 redukována pouze na cenné sklepy (od 16. do 1. pol. 19. stol.) a i ty byly odprohlášeny kvůli kolizi
s novodobou přístavbou, vystavěnou v r. 1996.
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 94 + karta KP.
NPÚ, ÚOP v Liberci, znalecký posudek k č. p. 95, Novák, 1992, sign. JP286.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259 (zde
složka k č. p. 95).
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David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 256, 366.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 10.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 12 - 16.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 67a+b, A-FT 68, A-FT 73, A-FT 77, A-FT 78, A-FT
79a+c, A-FT 80, A-FT 83, A-FT 84, A-FT 85, A-FT 87, A-FT 88, A-FT 89, A-FT 90, A-FT 91, A-FT 94a+b, A-FT 100,

A-FT 102, A-FT 107, A-FT 166a+b, A-FT 167, A-FT 168, A-FT 169a+b, A-FT 170, A-FT 171, A-FT 172, A-FT 173,
A-FT 174, A-FT 175a+b, A-FT 176, A-FT 299, A-FT 789, A-FT 790, A-FT 800a, A-FT 908a, A-FT 909a, A-FT 910a,
A-FT 1059.
průzkumy
Slavík, J. – Navrátil, I.: Turnov, sklepy domu čp. 95. Stavebně historický průzkum, nepublikovaný strojopis,
Týniště nad Orlicí, 1995, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. SHP 214.
Dům čp. 95. Zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace, nepublikovaný strojopis, 1991 - 94, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1851.
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259
(zde složka k č. p. 95).
Fotodokumentace zaniklého domu č. p. 95 viz NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – inv. č. 9806 - 9831 (září
1995), 179976, 179977, 190007 - 190038 (červen – srpen 1993, vše NPÚ, ÚOP v Pardubicích).
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové provedení, venkovní
vzhled a rozsah zastavění parcely (vyjma zastavění části původního dvora). I přesto, že se jedná o
architektonicky velmi cennou stavbu, je její hmotové řešení pro celek MPZ spíše rušivé. Přístavbu na místě
mimořádně cenného domu č. p. 95 hodnotíme jako neutrální v kontextu stavby spořitelny (tj. hmotově a
výškově nebylo nutno zachovat původní hladinu zástavby).
Předmětem ochrany u původního objektu spořitelny je hmotové, konstrukční a materiálové řešení, rozsah
zastavění parcely (vyjma zastavění části původního dvora), stávající podlažnost, typ střechy, veškeré
historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Detailnější určení hodnotných konstrukcí a prvků je
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby.
závady
1) z urbanistického hlediska je spořitelna i dostavba rušivým prvkem pro celek MPZ a danou část
s převažující dvoupodlažní zástavbou, rušivým detailem je odsazení uliční čáry oproti původní městské
parcelaci západní části severní fronty náměstí
2) výrazný kontrast mezi fasádou hlavní budovy a dvorního objektu
3) podoba okenních výplní – velmi nepovedená dřevěná okna z lepených profilů s izolačním dvojsklem,
ploché profily, výzdobné prvky působí příliš masivně, tlakově stříkaný nátěr (plocha splynutá tak, že působí
dojmem plastového materiálu), typ zasklení, použité detaily – zejména masivní okapnice
4) přístavba rušící původní fasádu objektů ve dvoře
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat u objektu původní spořitelny stávající hmotové,
konstrukční a materiálové řešení, rozsah zastavění parcely (vyjma zastavění části původního dvora),
podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je žádoucí použít původní historický typy krytin
– v daném případě pálené tašky - prejzy a drobný formát bobrovek. Žádoucí je zachování a případné
obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády včetně veškerých prvků štukové a
malířské výzdoby. V případě obnovy oken je nezbytné obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou
špaletou dle původního stavu (tj. s jednoduchým zasklením a tradiční truhlářským zpracováním,
samozřejmostí jsou vhodnější detaily a typ nátěru). Práce na obnově umělecko-řemeslných detailů mohou
provádět pouze osoby s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.
U novodobé přístavby jsou možné stavební úpravy včetně případného snížení hmoty objektu, je však nutno
zachovat neutrální výraz nerušící celek MPZ použitím nevhodných materiálů (např. u střešní krytiny či
fasády) nebo nevhodné kontrastní barevnosti.
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina
datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Pohledy na dům č. p. 95 na plánech z roku 1993, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Sklepy, přízemí a patro domu č. p. 95 na plánech z roku 1993, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Půdorys přízemí domu dle Slavík (1992).

Portály domu dle Slavík (1992).

Půdorys přízemí a dvou úrovní suterénu domu č. p. 95
dle stavebně historického průzkumu (Slavík – Navrátil 1995).

Domy č. p. 94, 95, 96 (zleva) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 67a_2009-02).

Domy č. p. 96, 95, 94 (zleva) kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 100).

Starší dům č. p. 94 kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 89_2009-02).

Dům č. p. 94 kolem roku 1905, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 166a_2009-02).

Stavba spořitelny, nového č. p. 94 v roce 1906,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 168_2009-02).

Stavba spořitelny, nového č. p. 94 v roce 1907,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 170_2009-02).

Dům č. p. 95 (druhý zleva) a spořitelna č. p. 94 (třetí zleva) po roce 1908,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 800 a).

Dům č. p. 95 a 94, spořitelna kolem roku 1972,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 790).

Domy č. p. 96 a 95 (druhý zleva) před rokem 1992, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 789).

Dům č. p. 95 mezi spořitelnou č. p. 94 a demolovaným domem č. p. 96 v letech 1992-1993,
inv. č. 187723, archiv NPÚ UOP v Liberci.

Dům č. p. 94, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 94, detail fasády horních podlaží u hlavního jižního průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 94, detail fasády podlaží a vstupu u hlavního jižního průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 94, přístavba spořitelny na místě č. p. 95, foto IP 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.
parcelní
čísla
lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

96

zaniklý dům
96
p. p. č. 481/1, 481/2, 481/3, 481/4
nám. Českého Ráje, nároží do
Jiráskovy ulice
50°35'15.528"N, 15°9'24.400"E
parkoviště

AGBA, v. o. s., Vesecko 488, 511 01
Turnov

popis
Pozemek po zaniklém domu č. p. 96 se nachází v nároží náměstí Českého Ráje a Jiráskovy ulice.
Plocha dnes slouží jako parkoviště. Je vymezena kovovým zábradlím, povrch je vydlážděn žulovou dlažbou.
Od náměstí je oddělena dvojicí vzrostlých stromů.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 96 (staré číslo 192), staré st. p. č. 347
1606/1608 – první zmínka o domě (dům Jana Šaška, soukeníka), nejstarší konstrukce byly datovány do doby
kolem r. 1600 (renesanční klenby v přízemí včetně druhotně zazděného podloubí, dvorní portál starší
goticko-renesanční – dle fotografií z doby demolice s tordovaným prutem)
1843 – mapami stabilního katastru je dům zachycen jako nespalný, na výrazně protáhlém obdélném
půdorysu, na zadní dvorní průčelí navazovala drobná přístavba a na ní dále zřejmě hospodářská stavba na
půdorysu písmene L (dohromady zde tvořily malý dvorek)
1890 – stavebně upraven (mj. zazděno podloubí, upravena fasáda), předchozí stav zachycen dobovými
fotografiemi – střecha valbová krytá dřevěným šindelem, jeden rozložitý oblouk podloubí se segmentovým
tvarem, fasáda členěná velmi jednoduchým způsobem (při přestavbě upraveno novorenesančně, tvar
střechy změněn na nízkou falešnou mansardu)
1932 – nová garáž a sklad pro Hospodářské družstvo v Turnově
1941 – nové kanceláře ve dvoře pro Hospodářské družstvo v Turnově
1967 – propadnutí části stropů
1970 – nová garáž
1985 – průzkum konstatuje havarijní stav (mj. se zde píše o tom, že v přízemí jsou cihelné křížové klenby a
trámové stropy, zdivo je smíšené a schody do patra jsou kamenné)
1992-1993 - demolice
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 96.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.
NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka –, inv. č. 181365, 181366 (leden 1992, J. Slavík, NPÚ, ÚOP v Pardubicích) a
187725 (červenec 1992, M. Kryštof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích).

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 96.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 23, 24, 26, 28.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 256, 366.
Slavík, J.: Příspěvek ke stavební podobě turnovských domů, Z Českého Ráje a Podkrkonoší 5, 1992, s. 167 –
169.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 10.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 16 - 18.
archivní plány a fotodokumentace
Nákres k přestavbě domu pana Viléma Fallina, Karel Knop, Turnov 1890.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 67a+b, A-FT 68, A-FT 77, A-FT 78, A-FT 90, A-FT
91, A-FT 100, A-FT 102, A-FT 107, A-FT 168, A-FT 789, A-FT 800a, A-FT 908a, A-FT 909a.
průzkumy
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Celek MPZ a urbanistická
struktura dané části města jsou u daného pozemku narušeny chybějící zástavbou, navíc v centrální části
města a pohledově velmi exponované poloze.
závady
1) narušení urbanistického celku absencí zástavby, navíc v centrální části města a pohledově velmi
exponované poloze
2) zdemolovaný mimořádně hodnotný dům
doporučení/regulativy
Pro celek MPZ a urbanistickou strukturu města je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém
řešení obvyklém pro daný prostor. Ideálním řešením by tedy bylo opětovné zastavění pozemku, domem,
který by hmotově a půdorysnou stopu odpovídal zničené stavbě. U případné novostavby je též možné
akceptovat soudobé architektonické řešení, které bude vhodným způsobem reagovat na danou specifickou,
urbanisticko – architektonickou situaci (nárožní dům v zástavbě objektů o různých počtech podlaží).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Plány k přestavbě domu č. p. 96 z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plány k přestavbě domu č. p. 96 z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Půdorys přízemí po adaptaci roku 1890 dle Slavík (1992).

Půdorys suterénu dle Slavík (1992).

Půdorys přízemí se stavebně historickou analýzou dle Slavík (1992).

Architektonický článek dvorního vstupu druhotně osazený dle Slavík (1992).

Domy č. p. 94, 95, 96 (zleva) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 67a_2009-02).

Dům č. p. 96 (vlevo) a dům č. p. 95 v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 908 a).

Domy č. p. 96 a 95 (druhý zleva) před rokem 1992, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 789).

Demolice objektu č. p. 96 v letech 1992 – 1993 a relikt renesančního architektonického článku,
(archiv NPU ÚOP v Liberci., inv. č. 187725 a 181365).

Nezastavěná parcela po zdemolovaném domě č. p. 96, foto IP 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
97

parcelní
čísla

p. p. č. 482

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

97

Jiráskova ulice
50°35'17.193"N, 15°9'23.973"E
dům

Ing. Jiří Fuk, bytem Soborská 1340/28,
Dejvice, 160 00 Praha; Ing. Josef Fuk,
bytem Jiráskova 97, 511 01 Turnov;
Jaroslava Janíčková, bytem Samota 48,
252 26 Kosoř

popis
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici, v západní frontě domů. Pozemek je na východní straně ukončen
Mikulášskou ulicí.
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavní části objektu ve směru ze dvora přiléhá
obedněná pavlač, ukončená zděným záchodem při jižní ohradní zdi dvora. Střecha objektu je kryta
svitkovým pozinkovým plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy
jsou v úrovni nad střechou omítnuté. Směrem do ulice jsou ve střeše osazeny tři sedlové vikýře (pobité
červeným plechem, krytina z šedé lepenky, okenní výplň dvoukřídlá bez dělení).
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky uličního průčelí jsou
vápenné hladké, jednoduše architektonicky členěné v novorenesančním stylu (lizénový rámec, korunní a
mezipatrová římsa, okenní šambrány s nadokenními římsami a výraznými parapetními deskami, ostění
vstupů s profilací). Ve dvorním průčelí je omítka opadaná až na zdivo (smíšené).
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou
řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (spodní cca
dvoutřetinová křídla jsou dále vodorovně dělená na dvě tabulky). Nátěr oken je krycí bílý. Dveře hlavního
vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové, osazené do jednoduše
profilovaného kamenného ostění (stejným způsobem jsou řešeny také vedlejší „krámské“ dveře). Dveře jsou
bohatě členěná řezbami u výplní kazet a doplněny kovovými doplňky (klika, tepaný štítek). Barevnost dveří
je v červenohnědém odstínu.
Na dvoře stojí při hranicích pozemku spořitelny č. p. 94 dvoukřídlá bedněná přístavba s pultovou střechou

krytou lepenkou. Dvůr je obklopen vysokou ohradní zdí (část omítaná, větší část z režného pískovcového a
smíšeného zdiva). Při Mikulášské ulici stojí brány se segmentově ukončeným záklenkem vjezdu (vrata
provizorní dřevěná z prken).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 97 (staré číslo 193), staré st. p. č. 339
1608 – první zmínka o domě (Bartoň Menšík, pekař)
1707 – zničen požárem
1724 - 1759 – znovu postaven s využitím starších sklepů (údajně z 16. stol.)
1843 – na mapách stabilního katastru má nespalný dům půdorys písmene L, složený z obdélné části při ulici
a dvorního křídla při hranici s pozemkem sousedního domu č. p. 98
Ve druhé polovině 19. století upravována fasáda.
1975 – oprava fasády
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 97.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 97.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 256, 366.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 10.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 178 - 179.
archivní plány a fotodokumentace
Nejsou známy.
průzkumy
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy) a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah
zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující historizující etapa z 2. poloviny 19. století (v jádru stavby se
předpokládají starší konstrukce z 16. – 18. století). Dům je zachován ve velmi autentické podobě a je vhodný
(po podrobnějším průzkumu) k případnému zapsání za kulturní památku.
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely,
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i
interiér). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.
závady
1) špatný stavebně technický stav objektu a dlouhodobá neúdržba

doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako
typické ukázky drobnější historizující zástavby se staršími základy velmi důležité. V případě obnovy střešního
pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony
(vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici (jako spíše provizorní typ jsou vhodné i falcové
tabule pozinkovaného plechu nebo nečleněné pásy šedočerné lepenky). Žádoucí je zachování a případné
obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých
průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken preferujeme
zachování stávajících dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou (výměny u prokazatelně zcela
poškozených částí formou přesných materiálových a truhlářsky provedených kopií). Totéž platí pro dveřní
výplně.
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Půdorys suterénu domu dle J. Slavíka (1992).

Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, detail portálů a dveří, foto IP 2013.

Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, oken v patře, foto IP 2013.

Dům č. p. 97, zadní východní průčelí (uprostřed), foto IP 2013.

karta objektu
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov
název
objektu
č. p./č. e.

dům
98

parcelní
čísla

p. p. č. 483

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

98

Jiráskova ulice
50°35'17.693"N, 15°9'23.951"E
dům, dvorní objekty

Iva Bernardová, bytem Jiráskova 98,
511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů a ze severu je ohraničen kostelními schody a
Mikulášským náměstím a na východní straně Mikulášskou ulicí.
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích (NP) je založená na obdélném půdorysu
a zastřešená vysokou mansardovou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem zeleného
odstínu (šestiúhelníky). Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Komínové hlavy jsou v úrovni
nad střechou provedeny nově, z režných pálených cihel. Do spodní úrovně mansardy jsou zapuštěna okna
(tři v podélných průčelích, dvě směrem ke kostelním schodům).
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové hladké (ze staršího klasicistního členění je zachován poškozený pískovcový sokl, korunní
římsa, bohatě profilovaný kamenný vstupní portál se segmentovým ukončením a klenákem na vrcholu,
plochá mezipatrová římsa). Ve dvorním průčelí jsou části pískového zdiva ponechány bez omítky.
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou
řešeny buď jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na dvě otvíravá křídla nebo jako dvojitá okna, vně i
uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí (pod částí
oken jsou zachovány starší kamenné parapety). V severním průčelí domu jsou v 1. NP okenní výplně
nahrazeny skleněnými tvárnicemi luxfer. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou
řešeny jako dvoukřídlé, kazetové s vrchním nadsvětlíkem, osazené do kamenného portálu. V uličním průčelí
jsou druhotně zřízena garážová vrata (dřevěná palubková).
Dvůr za domem je vymezen ohradní zdi (převážně pískovcové kvádry). Podél jižního obvodu je v odstupu od
domu umístěna bedněná kolna s pultovou střechou. Další omítaná přístavba navazuje přímo na dům na
severní straně (dále k východu jsou z ní zřejmě jen základy).

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 98 (staré číslo 194), staré st. p. č. 338
1611 – první zmínka o domě (Havel Salus, pekař, koupil dům vedle Bartoloměje Menšíka a naproti kostelu od
Mikuláše Mejtského)
Přestavován na konci 18. století (z této doby mj. portál).
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu rozšířen o dlouhou
přístavbu podél severní hranice dvora až po Mikulášskou ulici
1935 – stavebně upravován
Ve čtyřicátých letech 20. století byly v přízemí domu identifikovány klenby z rozhraní 16. a 17. století
(„bohaté nepravidelné“) a také „staré sklepy“.
1942 – zbourání dvorního přízemního křídla
1970 – zřízení garáže v domě
1998 – nepovolená výměna střešní krytiny (eternitové šablony za asfaltový šindel), ve střešním plášti
umístěna zapuštěná okna (původní vikýř zrušen)
2000 - oprava fasády (realizace stávající omítky, z architektonického členění zmizely obloukové okenní
šambrány)
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 98.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 98.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1,
Turnov 2003, s. 257, 366.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 11.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 179 – 180, obrazová příloha VIII.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 544.
průzkumy
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité
zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy) a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah
zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa z konce 18. nebo přelomu 18. a 19. století, bohužel narušená
utilitárními úpravami z průběhu 2. poloviny 20. století.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy,
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování
domu jako typické ukázky klasicistní zástavby velmi důležité.

závady
1) výrazně narušená fasáda, nevhodný typ vápenocementové omítky („tvrdá“, zřejmě s velkým obsahem
cementu, chybí nátěr), chybí architektonické členění, zejména obloukové okenní šambrány, korunní římsa je
opravena velmi neodborně (profilace zkomolena, místy nečitelná)
2) zásadně narušený střešní plášť, v rámci MPZ velmi rušivý – použitý typ střešní krytiny (včetně barevnosti),
umístění velmi rušivých zapuštěných oken ve spodní části mansardy
3) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily (u některých oken
použita nedělená křídla), nevhodný tmavě hnědý nátěr, luxferové výplně
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako
typické ukázky klasicistní zástavby se starším jádrem velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici (stávající krytina je velmi rušivá). Žádoucí je zachování a
obnovení původního klasicistního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí – viz dvorní průčelí, doplnění chybějících okenních šambrán,
odborná oprava korunní římsy). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken
s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. včetně posunutí
venkovních křídel do líce fasády, úpravě konstrukce a členění oken a odstranění luxferových výplní).
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Pohled na průčelí domu č. p. 98, okna v přízemí nahrazena garáží (nedatováno),
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Půdorys suterénu dle Slavík (1992).

Půdorys přízemí dle Slavík (1992).

Portál domu č. p. 98 s klasicistními dveřmi v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 544).

Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, detail portálu, foto IP 2013.

Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 98, boční severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 98, část zadního východního průčelí (vpravo), foto IP 2013.
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Katalogové číslo

sv.
Mikul.

kostel sv. Mikuláše

p. p. č. 485
Děkanská ulice
50°35'18.668"N, 15°9'24.754"E
kostel
19273/6-2818
Římskokatolická farnost – Děkanství
Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov

popis
Kostel se nachází v severní části původního středověkého městského jádra, v bloku zástavby mezi ulicemi
Děkanská a Jiráskova.
Orientovaná zděná omítaná stavba je tvořená na západní straně mohutnou hranolovou věží, obdélnou lodí,
pravoúhle ukončeným presbytářem a na jeho severní straně sakristií. Fasáda je členěná plochými lizénovými
rámci, sdruženými pilastry s iónskými hlavicemi, barokně profilovanými okenními ostěními (pod nátěrem),
zdobnými barokními portály (v režném kamenném provedení, část s uchy a kapkami, hlavní portál doplněn
o plastický výjev se sv. Mikulášem) a profilovanou korunní římsou. Ve zdivu severního průčelí (loď a věž)
jsou osazeny pískovcové prvky. V zazděném vstupu lodi je to náhrobní deska Magdaleny z Vartenberka
patrně z osmdesátých let 16. století. Ve věži je zazděn nápis o požáru kostel v r. 1538 a sladovnický erb
z téže doby. Při jihozápadním nároží věže je zazděná konzola ve tvaru lidské hlavy. Střídměji členěná věž
(pouze s lizénovými rámci), stojí na vysoké opěrné zdi z pískovcových kvádrů nad Jiráskovou ulicí, trasované
v prostoru někdejší městské hradby. Presbytář a loď jsou zastřešené valbovými střechami, sakristie plochou
střechou s atikou a věž bání. Krytina je z asfaltového šindele šedočerného odstínu, u věže z měděného
plechu.
dějiny objektu/stavební vývoj
staré st. p. č. 331
Farní kostel sv. Mikuláše byl na svém místě zřízen v době založení města okolo roku 1250 (poprvé se však
připomíná až v roce 1357). Z gotické stavební etapy je dochována pravděpodobně pouze věž (sloužící
zároveň jako loď?). Po požáru v roce 1538 byl stržen starý presbytář a následně byl nahrazen novou lodí (při
opravách v r. 1900, byly registrovány zazděné gotické portály). 22. 4. 1707 kostel znovu vyhořel a v roce
1722 byl obnoven do podoby, v jaké jej známe dnes.
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen půdorys stavby shodný s dnešním vyjma sakristie, která
ještě nestála
Další úpravy stavby jsou datovány do let 1884/5. Sakristie byla vystavěna na konci 19. století.
1960 – oprava břidlicové střešní krytiny (havarijní stav, přeložení části krytiny, patrně nové bednění místo
dvojitého dřevěného šindele, díky narušení krovu významné statické poruchy)
1986 – oprava části fasády (nástřik + barevný nátěr?), statické zajištění (věž, presbytáře a triumfální oblouk),
nová měděná krytina na věži

1994 – dokončení obnovy fasády (omítka vápennocementová štuková), obnova části mobiliáře (nepovolená)
2010 – obnova soklu a provedení nového odvětrávacího kanálu
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.
Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů ke kostelu sv. Mikuláše + karta KP.
NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií (10. 8. 2007 – M. Ouhrabka, 29. 8. 2012 - M. Kolka, 6. 9. 2012 – P.
Šternová).
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. VII.
Šimák, J. V.: Soupis památek historických a uměleckých Království českém. Díl XXXII. Politický okres
turnovský, Praha 1909, s. 186 – 198.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 357, A-FT 361, A-FT 363, A-FT 364a, A-FT 367,
A-FT 526, A-FT 528a+b, A-FT 534a+b, A-FT 545, A-FT 983a, A-FT 985a, A-FT 987a+b, A-FT 1115.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Kostel je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Jedná se o jednu
s nejvýraznější pohledových dominant MPZ. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové, konstrukční a
materiálové řešení a venkovní vzhled objektu.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce, původní
vzhled fasády a veškeré dochované historické prvky v interiéru (konstrukční součásti stavby i mobiliář).
Detailnější určení hodnotné konstrukcí a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby.
závady
1) střešní krytina z asfaltového šindele (vyjma věže)
2) nevhodný typ vápenocementové omítky z posledních oprav
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení a venkovní vzhled objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu s typických dominant MPZ, nesmí
být vzhled objektu a prostředí kulturní památky pohledově narušen realizací stavebních úprav ani u okolních
staveb.
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe
přírodní břidlici (méně vhodnou variantou jsou vláknocementové šablony šedočerného odstínu). Žádoucí je
zachování a případné obnovení původního architektonického členění fasády a všech prvků v exteriéru a
interiéru včetně mobiliáře (výměny prvků pouze v případě dožití a zjevné degradace materiálu, prioritou je
zachování originálu). Práce na obnově umělecko-řemeslných detailů může provádět pouze osoba
s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Půdorys kostela sv. Mikuláše dle J. V. Šimáka (1903).

Kostel sv. Mikuláše v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č AFT 367).

Kostel sv. Mikuláše v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č AFT 534 a).

Kostel sv. Mikuláše v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č AFT 897a).

Kostel sv. Mikuláše v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č AFT 363).

Schodiště ke kostelu a ohradní zeď s výklenkovými kapličkami v roce 1940,
(foto sbírka MČR, inv. č AFT 528 a).

Kostel sv. Mikuláše, jižní průčelí věže, foto IP 2012.

Kostel sv. Mikuláše, západní průčelí věže, foto IP 2012.

Kostel sv. Mikuláše, severní průčelí, foto M. Ouhrabka 2007.

