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

dům
274

parcelní
čísla

p. p. č. 77, 130/2

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

274

Vejrichova ulice – severní fronta
50°35'9.917"N, 15°9'23.547"E
dům, garáž

Jiří Duchek, bytem 5. května 528, 511
01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v severní frontě domů podél Vejrichovy ulice.
Zděná stavba domu č. p. 274 o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem červeného odstínu.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
hladké, vápenocementové. Stěnový sokl je opatřen novodobým keramickým obkladem. Okenní otvory mají
obdélný formát na výšku a jsou orámovany novodobými plochými šambránami. Okenní výplně jsou
novodobé, zhotovené ze dřeva jako volné repliky oken historických (křížové členění na čtyři otvíravá křídla,
doplněnou zdobnými kovanými mřížemi). Ve dvorním průčelí jsou osazena okna dvoukřídlá. Dveře hlavního
vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva (výplně jsou osazeny v kamenných ostěních, s výrazně
přebroušeným lícem).
Západně od domu je na pozemku p. p. č. 130/2 umístěna garáž. Jedná se o mohutnou přízemní stavbu
s plochou střechou a atikou. Fasáda je omítaná a opatřená nátěrem v sytém žlutém odstínu. V čelním
průčelí je umístěna dvojice garážových vjezdů s plastovými sekčními vraty šedého odstínu.
Za garáží stojí na pozemku p. p. č. 130/4 objekt rozvodné stanice s plochou střechou.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 274 (staré číslo není), staré st. p. č. 142
1798 – kupuje se místo pro stavbu domu (9. března 1798 Josef Hájek koupil kus zahrady v ulici
Podrathouzské od domu Josefa Fingera na vystavění domku)
1800 až 1815 – stavba domu

1843 – na mapách stabilního katastru vyobrazena obdélná nespalná stavba
V 19. století stavebně upravován.
1938 – plán novostavby (arch. Vladimír Krýš, Turnov), nerealizováno
1949 – výměna okenních výplní za novější, získaná z pohraničí
1950 – nové okenní otvory ve štítu
1991 – 1997 – modernizace (mj. nové okenní a dveřní výplně, nová fasáda atd.)
2000 – novostavba garáže
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. 274.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 274.
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. 28.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 290.
archivní plány a fotodokumentace
plán novostavby, arch. Vladimír Krýš, Turnov 1938, nerealizováno
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 parcely domem ve stávajícím rozsahu a hmotovém řešení.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost a typ střechy.
Vlastní vzhled domu je ale pro celek MPZ velmi rušivým. Umístěním, hmotovým řešením a vzhledem je
zásadně rušivá i přilehlá stavba garáže (viz závady).
závady
1) zásadně narušená fasáda (u domu není na první pohled jasný jeho historický původ, spíše se výrazově
jedná o nepodařenou novostavbu), chybí architektonické členění, novodobé doplňky jsou velmi rušivého
vzhledu – ploché, příliš široké okenní šambrány, keramický obklad soklu, velmi nevhodně presentované a
vstupní portály s přebroušeným lícem
2) zásadně rušivá předimenzovaná hmota garáže, její celkový vzhled a umístění jsou v rámci MPZ zásadně
rušivým prvkem
3) střešní krytina z asfaltového šindele
3) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily, velmi nevkusné
přezdobené okenní mříže v 1. NP
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely a typ střechy. Žádoucí je rehabilitace fasády formou použití vhodnějšího typu omítky,
úpravy vstupních portálů, okenních šambrán a případně doplněním dalších prvků (za předpokladu
odstranění nevhodně provedeného obkladu soklu). U okenních výplní by bylo vhodné jejich posunutí více do
líce fasády (a odstranění přezdobených mříží v 1. NP, případně jejich náhrada za tvarově neutrální prvek).
Žádoucí je dále v případě obnovy střešního pláště použití vhodné střešní krytiny – v daném případě nejlépe

vláknocementových šablon. U garáže by byla výhledově vhodná redukce zcela předimenzované hmoty a
úprava celkového vzhledu, tak aby stavba nepůsobila jako zásadně rušivý prvek v rámci prostředí
historických staveb na území MPZ.
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 dům č. p. 274 v roce 1938, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plány novostavby z roku 1938 (nerealizováno), archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 274, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 274, západní štítové průčelí a přístavba garáží, foto IP 2013.

Dům č. p. 274, hlavní jižní průčelí, detail portálu, foto IP 2013.

Dům č. p. 274, hlavní jižní průčelí, detail oken v přízemí a detail oken v patře, 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

275

dům
275
p. p. č. 133
Tázlerova ulice – východní fronta u
křižovatky s Vejrichovou ulicí
50°35'10.035"N, 15°9'21.345"E
dům

Mgr. Bc. Jaroslav Zahradníček, bytem
č. p. 134, 511 01 Modřišice

popis
Pozemek je umístěn v Tázlerově ulici, ve východní frontě domů u křižovatky s Vejrichovou ulicí.
Patrový zděný omítaný dům má lichoběžníkovitý půdorys s rizalitem ve dvorním průčelí. Je zastřešen
sedlovou střechou s okapovou orientací do ulice, krytou plechovými šablonami (alukryt?). Nad rizalitem je
přetažena pultová střecha. V jižním štítovém průčelí je ve 2. NP umístěno utilitární balkonové těleso a ve
štítě nad ním zapuštěná lodžie.
Fasáda je hladká nečleněná, opatřená vápenocementovou omítkou. Okna mají převážně atypický tvar –
obdélný na šířku. V 1. N. P. jsou dále vstupy (jeden s novodobou pozinkovanou mříží) a rozměrný výkladec.
Výplně oken jsou dřevěné, jednokřídlé nedělené (tmavě hnědý nátěr), dveře jsou jednokřídlé prosklené.
Jižně od domu je pozemek p. p. č. 132 ohrazen zdí z bílých vápenopískových cihel a betonových KB bloků.
Vjezdy jsou opatřeny vysokými kovovými bránami.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 275 (staré číslo 66), staré st. p. č. 119
1565 – první zmínka o domě (Šimon Albrechtův), součástí gruntu byly soukenické rámy
7. května 1643 – zničen požárem, ale vzápětí znovu postaven
Přestavován před rokem 1780 a dále ve třetí čtvrtině 19. století.
1843 - mapy stabilního katastru zachytily na pozemku st. p. č. 119 nespalný dům obdélného půdorysu
v místech dnešní garáže (p. p. č. 140), náležící k pozemkům domu č. p. 279 – viz karta, teprve po tomto datu
tedy došlo k posunutí stavby k Tázlerově ulici
1940 – nátěr fasády
1947 – odstranění venkovního předloženého schodiště, výměna krámských dveří za okno
1978 – konstatován havarijní technický stav
1986 – 1989 - modernizace (mj. nové omítky, úprava okenních otvorů atd.)
1996 – nepovolené stavební úpravy (mimo jiné balkonové těleso, lodžie ve štítě)
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. 275.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 275.
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. 241, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 33.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 288 - 290.
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 a
urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem ve stávajícím rozsahu a hmotovém řešení.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost a typ střechy.
Vlastní vzhled domu je ale pro celek MPZ velmi rušivým prvkem (viz závady).
závady
1) celkový vzhled „zmodernizované“ stavby (u domu není na první pohled jasný jeho historický původ, spíše
se výrazově jedná o zcela nepodařenou novostavbu) – typ „tvrdých“ dokonale rovných omítek, nevhodné
tvary oken, balkonové těleso a zapouštěná lodžie v jižním štítovém průčelí – do prostředí MPZ velmi rušivé
prvky
2) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet, nedělené jednokřídlé výplně, ploché profily, totéž
vstupní dveře a výkladce
3) střešní krytina z hliníkových šablon
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely a typ střechy. Žádoucí je rehabilitace fasády formou použití vhodnějšího typu omítky
(případně možno řešit vhodným nátěrem v přírodně méně sytých odstínech). Totéž platí i obnově okenních
výplní, dveří, výkladců a střešního pláště. Velmi přínosná by byla rehabilitace historických tvarů a rozměrů
oken (obdélný tvar na výšku, alespoň dvoukřídlé výplně). Žádoucí je použití vhodné střešní krytiny –
v daném případě nejlépe vláknocementových šablon. Výhledově doporučujeme odstranit balkónové těleso
a zapouštěnou lodžii v jižním štítovém průčelí.
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. 275, hlavní průčelí v roce 1986, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 275, zadní průčelí v roce 1986, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 275, půdorys v roce 1986, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 275, celkový pohled na hlavní západní a jižní štítové průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 275, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 275, hlavní západní průčelí, detail pískovcových kvádrů v soklu, foto IP 2013.

Dům č. p. 275, jižní štítové a zadní východní průčelí, foto IP 2013.

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

dům
276

parcelní
čísla

p. p. č. 134

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

276

Tázlerova ulice – východní fronta
50°35'10.399"N, 15°9'20.992"E
dům s dvorní přístavbou

Josef Mařan, bytem Tázlerova 276,
511 01 Turnov; SJM Josef Mařan a
Ladislava Mařanová, bytem Tázlerova
276, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází ve východní frontě domů podél Tázlerovy ulice.
Zděná přízemní stavba, založená na obdélném půdorysu je zastřešená sedlovou, okapově orientovanou
střechou. Na dům navazuje při severní hranici pozemku kolmá přístavba s pultovou střechou. Krytina je z
vláknocementových šablon. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou
vyzděny z režných pálených cihel. Ve střeše jsou směrem do ulice umístěny dva mohutné pultové vikýře a
mezi nimi tři střešní okna. Další čtyři střešní okna jsou umístěna v jižní střešní rovině kolmé přístavby.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové (břízolit). Fasáda má jednoduché členění soklem, plochou římsou v úrovni stropu a
keramickým obkladem vstupu. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku i na šířku. Okenní výplně jsou
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na dvě, tři nebo
na čtyři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou jednokřídlé, palubkové.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 276 (staré číslo 67, dříve část čísla 453), staré st. p. č. 120
1565 – první zmínka o domě
7. května 1643 – zničen požárem
23. srpna 1655 Mikoláš Matuška koupil spálený grunt v Malé ulici, ležící vedle Davida Svobody a Marie
Střízkové.Obnoven po roce 1672.
Přestavba kolem roku 1800.
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu
Ve čtyřicátých letech 20. století je dům popisován jako přízemní, podélný, napůl zděný a napůl dřevěný.
Dále je uváděn sklep z 16. století, částečně hloubený ve skále.
1949 – obnova střechy (plán Václav Ouvín, Turnov)

2008 – výměna eternitu za vláknocementové šablony
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. 276.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 276.
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. 241, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 28.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 286 - 287.
archivní plány a fotodokumentace
Plán na obnovu a zvýšení krovu na domě č. p. 276 p. Josefa Mařana, sedláře v Turnově – Tázlerova ulice,
Václav Ouvín, Turnov 1949.
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 parcely domem ve stávajícím rozsahu a hmotovém řešení.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost a typ střechy.
Případné hodnotné konstrukce a prvky je nutno určit bližším průzkumem stavby (fasáda i interiér).
závady
1) celkový vzhled domu (novodobá fasáda a veškeré detaily)
2) břízolitový nástřik omítky
3) zásadně předimenzované pultové vikýře a jejich vzhled (okna, přesahy střechy), předimenzovaný počet a
velikost střešních oken
4) podoba okenních a dveřních výplní (ahistorické členění a provedení)
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely a typ střechy. Žádoucí je rehabilitace fasády formou použití vhodnějšího typu omítky
(hladká vápenná omítka nebo hrubozrnná omítka ve struktuře a provedení jako u fasád z 1. poloviny 20.
století). Totéž platí i obnově okenních výplní, dveří a střešního pláště. U oken preferujeme obnovení
dřevěných dvojitých oken klasického formátu (obdélná na výšku, alespoň dvoukřídlá) s omítanou špaletou,
případně jednoduchá okna obdobného vzhledu. Velmi přínosná by byla rehabilitace historických tvarů a
rozměrů oken (obdélný tvar na výšku, původní otvory budou pravděpodobně čitelné ve zdivu). Žádoucí je
použití vhodné střešní krytiny – v daném případě nejlépe vláknocementových šablon. Při další obnově
střešního pláště doporučujeme redukovat rozměrné pultové vikýře a počet a velikost střešních 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. 276, plán ke zvýšení krovu z roku 1949, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 276, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 276, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 276, hlavní západní průčelí, detail vstupu, foto IP 2013.

Dům č. p. 276, hlavní západní průčelí, detail vikýře, foto IP 2013.

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

dům
277

parcelní
čísla

p. p. č. 136

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

277

v nároží Tázlerovy a Hluboké ulice
50°35'11.252"N, 15°9'20.098"E
dům, přístavba

Ing. Jan Kreysa, bytem Terronská
2188, 511 01 Turnov; Josef Kreysa,
bytem Výšinka 1654, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v nároží Tázlerovy a Hluboké ulice (je součástí jihovýchodní fronty domů podél této
ulice).
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem
zeleného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu (?). Komínové hlavy jsou vyzděny
z režných pálených cihel. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěna tři střešní okna, ve dvorní
části dvě okna.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva a pálených cihel. Vnější omítky jsou zde
řešeny jako hrubé, vápenocementové (v bočním průčelí je pod omítkou dochován starší kamenný obklad
soklu). Z původního architektonického členění je dochována jen profilovaná korunní římsa. Severozápadní
nároží domu je v úrovni 1. NP zaoblené. 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. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. Výloha v přízemí je
provedena z hliníkových profilů.
Podél Tázlerovy ulice navazuje nad dům malý dvorek a patrová přístavba s pultovými střechami (na
východní straně spojená s domem).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 277 (staré číslo 68), dříve část č. p. 453, staré st. p. č. 121
1565 – první zmínka o domě (Kateřina Davidka)
7. května 1643 – poškozen požárem a po roce 1655 opraven

16. února 1693 Adam Straka, pekař, koupil dům na gruntu proti kašně s kusem louky od Davida Svobody.
Do roku 1812 tvořil jeden celek se sousedním domem č. p. 278.
1843 - mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům na obdélném půdorysu
Přestavován ve druhé polovině 19. století (1882 - nástavba patra, novorenesanční fasáda – výrazná zejména
konzolovitá římsa a nadokenní římsy)
1924 – úprava výkladce
1996 – rekonstrukce domu, zničení kamenného portálu ze strany Tázlerovy ul.
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. 277
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 277.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 28.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 270- 272.
archivní plány a fotodokumentace
Návrh na vystavění 1. Patra na domu pana Václava Mlejnka číslo 277 v Turnově, Turnov 1882.
Plán výkladce pana Josefa Brodskýho v domě čp. 277 v Turnově, František Kobosil, Turnov 1924.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 346, A-FT 349, A-FT 350, A-FT 353, A-FT 354, AFT 507, A-FT 823f, A-FT 876c, A-FT 940a, A-FT 941a, A-FT 943a, A-FT 944a.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby byla určující hodnotná historizující etapa z r. 1882, bohužel
výrazně narušená úpravami z průběhu 20. století, takže z novorenesančního členění nezůstalo zachováno
nic.
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).

závady
1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace, nevhodný typ
stříkané omítky)
2) částečně rušivá podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily,
hliníkové okapnice
3) střešní krytina z asfaltového šindele

doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
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. Žádoucí je případné zachování a případné obnovení původního
novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv
odhalování kamenných a jiných částí). V případě další obnovy oken a dveří preferujeme obnovu původního
typu (u oken dvojité výplně s omítanou špaletou, posunutí venkovních křídel do líce fasády – 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.

Dům č. p. 277, návrh na vystavění 1. patra domu z roku 1882, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 277, návrh na vystavění 1. patra domu z roku 1882, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 277, plán výkladce z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 277 v 1. pol. 20. stol. (první zprava) a v roce 1944 (druhý zprava),
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 346 a inv. č. AFT 350).

Dům č. p. 277 v 1. pol. 20. stol., detail fasády (první zprava) a v roce 1993 (druhý zleva),
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 507 a inv. č. AFT 823 f).

Dům č. p. 277, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 277, hlavní severní a západní štítové průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 277, západní štítové průčelí a přístavba domu u zadního průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 277, západní průčelí přístavby, foto IP 2013.

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

dům
278

parcelní
čísla

p. p. č. 137

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

278

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'11.487"N, 15°9'20.347"E
dům

Tomáš Červený, bytem Hraběcí 228,
Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08
Liberec

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta plechovými šablonami (alukryt ?). Klempířské
prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel. Ve
střešní rovině orientované směrem do ulice je umístěn předimenzovaný pultový vikýř s trojicí okenních
otvorů.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové hladké, v hlavním průčelí opatřené zbytky původní novorenesanční štukové výzdoby (mj.
korunní konzolovitá římsa, nadokenní konzolovité římsy, štukové vlysy, nad hlavním vstupem s datací
římskými číslicemi 1875). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze
dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem (dolní dvoukřídlá část, horní
cca třetinové vyklápěcí křídlo, barevnost lomená bílá). Výkladce a dveře v přízemí jsou zhotoveny z lepených
dřevěných profilů.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 278 (staré číslo 68), staré st. p. č. 122
1565 – první zmínka o domě (Kateřina Davidka)
1643 – poškozen požárem a po roce 1655 opraven
16. února 1693 Adam Straka, pekař, koupil dům na gruntu proti kašně s kusem louky od Davida Svobody.
Do roku 1812 tvořil jeden celek se sousedním domem č. p. 277.

1843 – mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům na půdorysu písmene L
V nezjištěné době okolo roku 1850 byl zbořen a ve druhé polovině 19. století znovu postaven (1875 dle
datace na fasádě).
1905 – dvorní přístavba
1940 – úpravy v přízemí pro Občanskou záložnu (plán Karel Salač, Turnov)
1947 – přízemní dvorní přístavba
1956 – pokrytí střechy eternitem
1962 – modernizace květinové síně
1988 – 1989 – modernizace (mj. nová krytina, úprava omítek, výměna oken a dveří – plán OSP Semily –
členění fasády částečně zjednodušeno, osazeno jednokřídlá zdvojená nedělená okna, zanikly tři segmentově
ukončené vikýře nad hlavním průčelím – viz dobové fotografie)
2012/13 – obnova fasády, výměna oken a výkladců, podkrovní vestavba, vybudování pultového vikýře
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. 278.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 278.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 28.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 270 - 272.
archivní plány a fotodokumentace
Nástin na přestavbu domu č. p. 278 p. Frant. Mlejnka v Palacké třídě, J. Svoboda, Turnov 1905.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 346, A-FT 349, A-FT 350, A-FT 353, A-FT 354, AFT 507, A-FT 823f, A-FT 876c, A-FT 940a, A-FT 941a, A-FT 943a.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující hodnotná historizující etapa z r. 1875, zachována
poměrně dobře včetně bohaté štukové výzdoby.
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).
závady
1) předimenzovaná hmota pultového vikýře ve střešní rovině orientované do ulice, narušující celkovou
hmotu a vzhled stavby
2) částečně rušivá podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily,
hliníkové okapnice

doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
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. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního
novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv
odhalování kamenných a jiných částí). V případě další obnovy oken a dveří preferujeme obnovu původního
typu (u oken dvojité výplně s omítanou špaletou, posunutí venkovních křídel do líce fasády – 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.

Návrh na přestavbu domu č. p. 278 z roku 1905, pohled a řez,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Návrh na přestavbu domu č. p. 278 z roku 1905, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 278, úprava výlohy, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Modernizace domu č. p. 278 navržená v roce 1987, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Modernizace domu č. p. 278 navržená v roce 1987, přízemí,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Modernizace domu č. p. 278 navržená v roce 1987, sklepy,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 278 v 1. pol. 20. stol. (druhý zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 346).

Dům č. p. 278 v 1. pol. 20. stol., detail fasády (druhý zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 507).

Dům č. p. 278 (druhý zleva) mezi lety 1939 – 1945 (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 940).

Dům č. p. 278 (druhý zleva) mezi lety 1939 – 1945 (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 354 a).

Dům č. p. 278 (druhý zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 350).

Dům č. p. 278 (uprostřed) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 823 f).

Dům č. p. 278, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 278, hlavní severní průčelí, detail prvního a druhého patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 278, hlavní severní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 278, hlavní severní průčelí, detail druhého patra a pultového vikýře, foto IP 2013.

Dům č. p. 278, hlavní severní průčelí, detail štukového reliéfu v druhém patře, foto IP 2013.

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

dům
279

parcelní
čísla

p. p. č. 139, 140

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

279

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'11.663"N, 15°9'20.873"E
dům, dvorní přístavby a garáže

Ing. Zdeněk Růžička a Jana Růžičková,
bytem Bezručova 592, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na lichoběžníkovém půdorysu a zastřešená
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami
červeného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou vyzděny
z režných šamotových cihel. Ve směru do ulice jsou osazena čtyři velká střešní okna.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové, škrábané, probarvené ve hmotě. V přízemí je zřízen novodobý keramický obklad. Okenní
otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně ve 2. NP jsou vyrobeny z lepených dřevěných profilů
jako volné repliky výplní starších. Ve 3. NP jsou osazena dřevěná dvojitá okna, vně i uvnitř křížově
rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. Výkladce a dveře v přízemí jsou zhotoveny z ocelohliníkových
profilů.
K hlavnímu objektu je ve směru ze dvora příčně napojena mohutná, zděná čtyřpodlažní přístavba rozdělená
na tři části a zastřešená pultovými střechami (vápenocementové omítky, dvojitá dvoj a trojkřídlá okna,
krytina z asfaltových pásů a plechových šablon). Přístavba končí na pozemku p. p. č. 140, kde na ní navazuje
přízemní dvojgaráž s plochou střechou krytou trapézovým plechem.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 279 (staré číslo 69), staré st. p. č. 123
1565 – první zmínka o domě (Martin Slováček)
7. května 1643 – zničen požárem (znovu se staví v roce 1656 – 30. října 1656 Jan ml. Posselt, mlynář, koupil

dům na gruntu, spálený, z částky pod střechu uvedený)
V nezjištěné době byl zbořen a před rokem 1800 byl znovu postaven (zůstal však zachován spodní sklep).
1843 - mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům lichoběžníkového půdorysu s přístavbou ve dvorním
traktu, na konci pozemku byla umístěna obdélná nespalná stavba (stodola?) s st. p. č. 124, v místech dnešní
garáže (p. p. č. 140) stál na tehdejším pozemku st. p. č. 119 dům č. p. 275 (přiléhal ke stodole) – později byl
posunut k Tázlerově ulici – viz karta
Ve druhé polovině 19. století stavebně upravován (mj. 1895 dřevníky a prádelna) a nově provedena
novorenesanční fasáda.
1911 – adaptace a přístavba (plán Karel Salač, Turnov)
1926 – přístavba dílny
1941 – nástavba dílny (plán Karel Salač, Turnov)
1985 – modernizace (mj. úprava průčelí, omítky, okna)
1997 – garáž a přístřešek
2000 – výměna části oken
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. 279.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 279.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 272 - 274.
archivní plány a fotodokumentace
Adaptace domu čís. pop. 279 pana Mil. Šantrocha v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1911 (kolaudační
plány).
Plán na přístavbu dílny pro pana M. Šantrocha v Turnově, Václav Soukup, Turnov 1925.
Návrh přístavby dílen p. M. Šantrocha. Turnov č. p. 279, Ing. Karel Salač, Turnov 1940.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 346, A-FT 348a+b, A-FT 350, A-FT 353, A-FT
354, A-FT 507, A-FT 823e+f, A-FT 939a, A-FT 940a, A-FT 941a, A-FT 942a, A-FT 943a, A-FT 1236.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely. Pro současnou podobu stavby jsou rozhodující úpravy ze dvacátých let 20. století.
Rozsáhlé dvorní přístavby mají pro podobu MPZ zcela předimenzované parametry.
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely,
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády (vše vyjma
dvorních přístaveb). Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým
průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady
1) zcela předimenzovaná hmota dvorních přístaveb (umístění, půdorysný rozsah, zejména podlažnost)
2) předimenzovaný počet velikost střešních oken orientovaných do ulice
3) podoba okenní výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, nedělené jednokřídlé vyklápěcí
výplně, ploché profily
4) podoba výkladců a vstupů v 1. NP hlavního průčelí – utilitární ocelohliníkové 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. V případě obnovy střešního pláště je
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony
(vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné obnovení
původního členění fasády ve stavební fázi k r. 1928 (zednická oprava hrubé a hladké probarvované omítky,
nežádoucí je nátěr v jiných odstínech) a zachování všech původních prvků (okna, vstupní dveře). V případě
obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu
doloženého archivními fotografiemi.
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 domu č. p. 279 k adaptaci v roce 1911, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Řez domem č. p. 279 k adaptaci v roce 1911, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Adaptace domu č. p. 279 v roce 1911 (kolaudační plány), archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Přístavba dílny při č. p. 279 v roce 1925, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Přístavba dílen při č. p. 279 v roce 1940, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Modernizace domu č. p. 279 v roce 1984, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 279 v 1. pol. 20. stol. (třetí zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 346).

Dům č. p. 279 kolem poloviny 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 353 ab).

Dům č. p. 279, zadní přístavba domu v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 348 a).

Dům č. p. 279, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 279, hlavní severní průčelí, detail prvního a druhého patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 279, hlavní severní průčelí, detail přízemí a prvního patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 279, přístavba domu k zadnímu jižnímu průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 279, přístavba domu k zadnímu jižnímu průčelí, východní stěna, foto IP 2013.

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

dům
280

parcelní
čísla

p. p. č. 141/1, 473/4, 473/5

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

280

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'11.915"N, 15°9'21.438"E
dům, přístupové schodiště, ohradní
zeď

Lenka Havrdová, bytem Čapkova 953,
511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou vyzděny z režných vápenopískových cihel.
V každé střešní rovině jsou osazena tři střešní okna.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde
řešeny jako vápenocementové stříkané (hlavní průčelí) a vápenocementové hladké (dvorní průčelí). Fasáda
je členěná plochými lizénovými rámci.
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou
řešeny jako zdvojená jednokřídlá (otočná) okna. Výkladce a dveře v přízemí jsou zhotoveny
z ocelohliníkových profilů. Před vstupem do provozovny je zřízeno předložené schodiště (dnes obložené
nevhodným žulovým obkladem a doplněné kovovým zábradlím).
Na dvorní průčelí domu navazuje ohradní zeď z pískovcových kvádrů (původně omítaných) doplněných
pěnosilikátovými tvárnicemi.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 280 (staré číslo 70), staré st. p. č. 125
1530 – první zmínka o domě (dům Matůše Bielkova)
7. května 1643 – zničen požárem (znovu stavěn od roku 1648 – 12. dubna 1655 Lidmila, dcera po Pavlovi
Knawerovi, kožešníku a manželka Jana Nezdary ujala dům odběhlý po témž otci svém, z částky povystavený)

29. ledna 1712 - Johannes Christmon, jirchář, ubezpečuje si dovolení na svobodný tok vody do domu jeho z
prostřední kašny, když sobě na svůj vlastní náklad své trouby položiti dá k nalívání a vpouštění do téhož
domu vody.
Na počátku a v polovině 19. století stavebně upravován.
1896 – úprava předloženého schodiště
28. února 1843 - Barbora Radská prodává Josefu a Kláře Radským lékárnu u Bílého lva v č. 280 se stájí,
vinopalnou, sýpkou etc.
1843 - mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům protáhlého obdélného půdorysu, který byl rozšířen
směrem do dvora o kratší přístavbu při hranicích s č. p. 281 a dlouhou přístavbou při hranicích s č. p. 279
(hospodářský objekt s kolnami), ke gruntu náležely i další pozemky v pásu až k Vejrichově ul., stála zde
drobná obdélná stavba a přímo při Tázlerově ul. vedle č. p. 274 velká obdélná stavba (stodola, sýpka?)
1930 – úpravy fasády
1990/91 – modernizace (celkový vzhled byl do této doby zásadně poničen hrubou stříkanou omítkou,
jednokřídlým okny, přestavbou původně cenného schodiště – viz dobové fotografie původního stavu, kde je
patrné i původní členění fasády římsami, pásovou a kvádrovou bosáží, profilovanými okenními šambránami,
střešní krytina byla z břildice)
1991/93 – úpravy v přízemí (knihkupectví)
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. 280.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 280.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 271 - 276.
archivní plány a fotodokumentace
Nákres na přestavbu předloženého schodiště a průčelí lekárny pana Josefa Radskýho v Turnově, Vincenz
Šulc, Turnov 1896.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 344, A-FT 353, A-FT 511, A-FT 823d, A-FT 939a,
A-FT 1236.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely. Objekt je ve svém celkovém vzhledu výrazně narušen novodobými úpravy
z průběhu 2. poloviny 20. století.
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).

závady
1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace, velmi nevhodný
typ hrubé stříkané omítky včetně barevnosti)
2) žulový obklad a zábradlí schodiště před hlavním průčelím
3) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, nedělené jednokřídlé vyklápěcí
výplně, ploché profily
4) podoba výkladců a vstupů v 1. NP hlavního průčelí – utilitární ocelohliníkové 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. V případě obnovy střešního pláště je
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Velmi žádoucí je rehabilitace fasády (hladká vápenná
nastavovaná omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a
jiných částí, doplnění alespoň části architektonického členění – viz dobové fotografie). V případě obnovy
oken a dveří preferujeme obnovu původního typu (u oken dvojité výplně s omítanou špaletou, posunutí
venkovních křídel do líce fasády – 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.

Nákres na přestavbu schodiště a průčelí lékárny v roce 1896, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Modernizace domu č. p. 280 v roce 1987, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 280 v 1. Pol. 20. stol. (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 344).

Dům č. p. 280 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1236).

Dům č. p. 280 v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 823 d).

Dům č. p. 280, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 280, hlavní severní průčelí, detail pater, foto IP 2013.

Dům č. p. 280, hlavní severní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 280, zadní jižní průčelí, foto IP 2013.

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

dům
281

parcelní
čísla

p. p. č. 142/1, 142/2, 143

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

281

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'12.228"N, 15°9'21.853"E
dům, dvorní objekt

Pavel Cidlinský, bytem Poddoubí 3,
511 01 Vyskeř; Ing. Václav Cidlinský,
bytem Komenského 732, 511 01
Turnov; Mgr. Magda Šálková, bytem
Radvánovice 117, 511 01 Karlovice

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná stavba o čtyřech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta plechovými šablonami (alukryt). Klempířské prvky
jsou zhotoveny z měděného plechu. Komínové hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel (v hlavním průčelí je ve 2. a 3. NP zřízen
arkýř). Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové. Stěnový sokl je opatřen novodobým
keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou novodobé,
zhotovené z lepených dřevěných profilů jako volné repliky výplní původních. Ve dvorním průčelí jsou
osazena nová plastová okna. Vstupní dveře a výkladce v přízemí jsou novodobé, zhotovené z kovových
profilů.
Ve dvoře je umístěna zděná omítaná přízemní stavba, krytá pultovou střechou krytou vlnitým plechem.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 281 (staré číslo 71), staré st. p. č. 127
1529 – první zmínka o domě (Mikoláš Vrcholuov, krejčí, s Lidmilou manželkou svou)
1619 - Balcar Všetečk , jinak Dominik, koupil dům v Hluboké ulici, vedle Davida Kobra a domu svého, se
sladovnou a zahradou.
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven v roce 1655 – Marek Enoch, žid, koupil spálený grunt po
Janu Zásadském ... a vystavěl dům na témž místě v létu 1655, v kterémž … od starodávna křesťané bývali)
V první polovině 18. století přestavován.

1843 - mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům protáhlého obdélného půdorysu
1920 – vystavěn chlév ve dvoře
1922 – zřízení pekařské dílny
1923 – plán adaptace (Karel Salač, Turnov), nerealizovaný
V nezjištěné době byl zchátralý a z části vyhořelý dům zbořen a znovu následně postaven v roce 1936 podle
plánu Karla Salače (nerealizovaný návrh činžovního domu vypracoval František Juránek z Bělé pod
Bezdězem). Původní dům byl patrový zděný omítaný s klasicistní fasádou (pravoúhlé kamenné portály
s římsami vynášenými konzolami, segmentově ukončená okna) a sedlovou střechou s dvojicí sedlových
vikýřů.
1940 – přestavba dílny ve dvoře (plán Karel Salač, Turnov)
1989 – přístavba kanceláří
2011 – výměna oken
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. 281.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 281.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 276 - 280.
archivní plány a fotodokumentace
Plán na přístavbu chlévka pro P. T. pana Fr. Cidlinského v Turnově, František Kobosil 1920.
Nákres na přeměnu pokoje, v dílnu pekařskou a alkovnu v domě č. p. 281 pí Frant. Cidlinské v Turnově,
Václav Soukup, Turnov 1922.
Plán adaptace domu č. p. 281 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1923 (nerealizovaný).
Řadový dům PP. Václ. a Pavla Cidlinských, Ing. Karel Salač, Turnov 1936.
Přestavba dílny PP. Václ. a Pavla Cidlinských, Ing. Karel Salač, Turnov 1939.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 355, A-FT 512, A-FT 823c+d, A-FT 937a, A-FT
939a, A-FT 1236.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující novostavba objektu z r. 1936.
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).

závady
1) podoba okenních výplní – dřevěné a plastové výplně dodržují původní členění pouze rámcově, vzhledem
ke konstrukčnímu řešení stavby je lze považovat za neutrální
2) velké množství reklam v 1. NP hlavního průčelí
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
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. Jakékoliv úpravy fasády by měly respektovat výrazově neutrální řešení z r. 1936 bez
použití kontrastní barevnosti, nevhodných materiálů a konstrukčních řešení.
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 na přístavbu chlívku z roku 1920, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Přestavba pokoje na pekařskou dílnu a alkovnu v roce 1922, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plán adaptace domu z roku 1923 (nerealizovaný), archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plán domu č. p. 281 z roku 1936, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Přestavba dílny z roku 1939, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 281 před rokem 1936, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 281 před rokem 1936, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 512).

Dům č. p. 281 (část průčelí vpravo) mezi lety 1939 – 1945, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 355).

Dům č. p. 281 v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 823 c).

Dům č. p. 281, hlavní severní a západní štítové průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 281, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 281, detail komína ukončující západní štítové průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 281, zadní jižní průčelí, foto IP 2013.

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

dům
282

parcelní
čísla

p. p. č. 145

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

282

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'12.476"N, 15°9'22.292"E
dům

Stanislav Hajn a Zuzana Hajnová,
bytem Hluboká 282, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L, které se
projevuje v hlavním průčelí (uliční čára se zde láme, objekty vlevo jsou předsazené a naopak domy vpravo
dodržují úroveň odskočeného průčelí). V místech odskoku před hlavním průčelím je do 2. NP pravé části
zřízeno kamenné předložené schodiště. Stavba je zastřešená sedlovou střechou s rozdílnými sklony dle
půdorysné skladby a okapovou orientací do ulice. Na objekt navazují ve dvoře členité přístavby s pultovými
střechami. Střechy objektu jsou kryty asfaltovým šindelem červeného odstínu. Klempířské prvky jsou
zhotoveny z měděného plechu. Komínové hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel. Ve směru do ulice
jsou na střeše umístěna tři střešní okna, další se nachází na dvorní přístavbě v počtu 3 ks.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
hladké, vápenocementové, téměř bez architektonického členění. To je to tvořeno pouze soklem opatřeným
fasádním nástřikem a vstupními kamennými portály v pravé partii (pravoúhlé ploché). Okenní otvory mají
obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů
(jednoduché s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé s falešným dělením křídel v horní třetině, nátěr černohnědý),
osazené hluboko ve špaletách. Dveře a výkladce v patře jsou zhotoveny ze dřeva (rámové kazetové).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 282 (staré číslo 72), staré st. p. č. 128
1530 – první zmínka o domě (dům Petra Černého)
7. května 1643 – poškozen požárem (opraven po roce 1658)
19. února 1706 dovoleno Václavu Clofeciovi po troubách vésti vodu pro domácnost potřebnou z kašny dolení
v ryňku na jeho náklad.

Přestavován na konci 18. století (sklepy však zachovány z první poloviny 16. století)
1843 – mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům půdorysu písmen L s typickým odskokem v hlavním
průčelí a rozsáhlou dvorní přístavbu (protáhlé křídlo podél hranice s č. p. 281 a na něj kolmé křídlo
1912 – úprava krámu a předloženého schodiště (plán Karel Salač, Turnov)
1929 – zřízen nový výklad pod předloženým schodištěm (plán František Kobosil, Turnov)
Ve čtyřicátých letech 20. století je zde konstatováno, že „dům je památkově důležitý pro svůj starý způsob
zastavení, rizalit, kterým ustupuje uliční čára a představeným schodištěm“, dále uváděno „lunetové klenutí
průchodu“ a sklepy z doby po r. 1658. V této době ještě bylo dochováno původní barokní členění fasády
s pilastry na výšku obou podlaží, profilovanými okenními šambránami a profilovanou korunní římsou.
1996 – úpravy obchodu v patře
2001 – oprava a nátěr fasády (omítka zůstala hrubá stříkaná, jen zatřená)
2012 - výměna oken v hlavním průčelí
2013 – oprava vnějších omítek
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. 282.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 282.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 280 - 281.

archivní plány a fotodokumentace
Adaptace domu p. Plachého v Turnově, Karel Salač, Turnov 1912.
Návrh na postavení a přemístění výkladních skříní pro P. T. p. Viktora Kobosila v Turnově, František Kobosil,
Turnov 1928.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 355, A-FT 823c, A-FT 824a+b+c, A-FT 937a.

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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu exponované polohy a
významu domu pro urbanistické řešení v Hluboké ulici (odskok v průběhu uliční čáry).
Pro vzhled stavby je určující pozdně barokní etapa z 2. poloviny 18. století (patrně se zachováním starších
konstrukcí až z 2. poloviny 16. století), bohužel výrazně narušená utilitárními úpravami z průběhu 20. století.
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).

závady
1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace)
2) střešní krytina z asfaltového šindele – velmi rušivá pro celek a střešní krajinu MPZ
3) předimenzovaný počet a velikost střešních oken (zejména 3 ks do ulice)
4) podoba okenních výplní – zejména osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily, falešné
tenké příčky, hliníkové okapnice
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi
důležité z důvodu exponované polohy a významu domu pro urbanistické řešení v Hluboké ulici (odskok
v průběhu uliční čáry). V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé
historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici.
Žádoucí je případné obnovení původního pozdně barokního členění fasády (omítka v celém rozsahu
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě další obnovy
oken a dveří preferujeme obnovu původního typu (u oken dvojité výplně s omítanou špaletou, posunutí
venkovních křídel do líce fasády – 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.

Adaptace domu č. p. 282 na plánu z roku 1912, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Úprava a postavení výkladních skříní na plánu z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 282 mezi lety 1939 – 1945, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 937 a).

Dům č. p. 282 v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 824 b).

Dům č. p. 282, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 282, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 282, hlavní severní průčelí, detail portálů, foto IP 2013.

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

dům
283

parcelní
čísla

p. p. č. 147

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

283

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'12.635"N, 15°9'22.731"E
dům

Obec Mírová pod Kozákovem,
Chutnovka 36, 511 01 Mírová pod
Kozákovem

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta plechovými šablonami
(alukryt). Komínové hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel. V dvorní části střechy jsou osazena dvě
střešní okna.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky v hlavním průčelí jsou řešeny
jako štukové s velmi bohatou reliéfní výzdobou, pojednanou v novorenesančním tvarosloví se secesními
prvky (mj. pilastry s geometrickými motivy, šambrány s nadokenními i podokenními rámci s rostlinným
dekorem, mezi 2. a 3. NP rozměrný maskaron, volutová nadokapní atika s vikýřem). Stěnový sokl je opatřen
novodobým keramickým obkladem. Na pravém bočním průčelí je použita hladká vápenná omítka.
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou v úrovni 2. NP řešeny jako dvojitá okna,
vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (ve 3. NP jsou původní okna nahrazena volnými
replikami, zhotovenými z lepených dřevěných profilů). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a
konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové, s částečným prosklením a nadsvětlíkem. Výkladce jsou
zhotoveny ze dřeva.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 283 (staré číslo 73), staré st. p. č. 129
1565 – první zmínka o domě (Martin Beran)
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven po roce 1678)
1. polovina 19. století – klasicistní přestavba
1843 – mapami stabilního katastru vyobrazen dům jako nespalný úzkého obdélného půdorysu, orientovaný

kratší stranou do ulice, za domem byl dvůr a na jeho jižní straně obdélná nespalná stavba
1902 – přestavba objektu v novorenesančním stylu, bylo využito zdivo staršího klasicistního patrového
domu (dodnes čitelný původní štít na pravém bočním průčelí, dle dobových fotografií měla fasáda
jednoduché členění s dvojicí kamenných portálů, jeden z nich s oválnou kartuší na vrcholu), bylo nastavěno
třetí podlaží a radikálně upravena fasáda do ulice
1947 – výměna dřevěných výkladců za kovové
1995 – modernizace bytů
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. 283.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 283.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 281 - 283.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 342, A-FT 343a+b, A-FT 351a,b, A-FT 355, A-FT
823b+c, A-FT 824c, A-FT 937a.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující hodnotná historizující etapa z r. 1902, zachovaná velmi intaktně včetně bohaté
štukové výzdoby a části okenních a vstupních výplní. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité
z důvodu exponované polohy v bloku zástavbu při Hluboké ulici a rovněž pro nesporné kvality stavby.
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).
závady
1) střešní krytina z hliníkových šablon
2) utilitární řešení výkladců v 1. NP hlavního průčelí
3) keramický obklad soklu
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi
důležité z důvodu exponované polohy a rovněž pro nesporné kvality stavby. 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 (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, obnovu štukových prvků by měl provádět výhradně
řemeslník se zkušenostmi s obnovou těchto prvků). V případě další obnovy oken a dveří (včetně doplňků –
kování, mříže, kličky apod.) preferujeme obnovení přesně dle stávajícího stavu, přednostně by měla být
provádět údržba a obnova stávajících výplní, teprve v případě zjevného dožití některých částí výměna pouze
poškozených prvků za přesnou materiálovou, konstrukční a pohledovou kopii.
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. 283 (vpravo) před rokem 1902, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 342).

Dům č. p. 283 (druhý zprava) mezi lety 1939 – 1945, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 937 a).

Dům č. p. 283 v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 343 a).

Dům č. p. 283, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 283, hlavní severní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2013.

Dům č. p. 283, hlavní severní průčelí, detail spodních podlaží, foto IP 2013.

Dům č. p. 283, hlavní severní a štítové západní průčelí, foto IP 2013.

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

dům
284

parcelní
čísla

p. p. č. 148

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

284

Hluboká ulice – jihovýchodní fronta
50°35'12.841"N, 15°9'23.155"E
dům

Ing. Jan Kreysa, bytem Terronská
2188, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v Hluboké ulici v jihovýchodní frontě domů.
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená asymetrickou sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta hliníkovými (?)
šablonami. Komínové hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel. V uliční střešní rovině je umístěno 5
střešních oken, ve dvorní části dva vikýře.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou v hlavním průčelí řešeny
jako štukové s velmi bohatou reliéfní výzdobou, pojednanou v neorenesančním tvarosloví (mj. kvádrová
diamantová bosáž v přízemí a pásová bosáž ve zbývajících podlažích, členění pilastry přes dvě podlaží,
okenní šambrány s římsami a suprafenestrami, konzolovitá korunní římsa). Výzdobu tvoří rostlinné motivy,
lví hlavy na klenácích, lidské hlavy a postavy. 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 (jedná se o starší rámy a zdobené poutce, křídla dochována jen ve 3. NP, jinak mladší
křídla). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové,
s vrchním nadsvětlíkem (kazetové výplně a mříž v nadsvětlíku bohatě zdobené). Výkladce v přízemí jsou
novodobé, hliníkové.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 284 (staré číslo 74), staré st. p. č. 130
1565 – první zmínka o domě (Anna Kozícecková)
7. května 1643 – poškozen požárem

16. listopadu 1665 Jan Ecler, švec, koupil grunt spálený, z části vystavený, jdouc od rynku do Hluboké ulice.
Oprava domu byla dokončena okolo roku 1707 (jako součást gruntu uváděna k tomuto datu i později
ulička).
Kolem roku 1845 přestavěn.
1843 – mapami stabilního katastru vyobrazen dům jako nespalný obdélného půdorysu orientovaný delší
stranou do ulice, za domem byl dvůr a na jeho jižní straně obdélná nespalná stavba
V nezjištěné době zbořen a znovu postaven roku 1890.
1910 – snižovány sklepy a znovu zaklenuty do traverz
1911 – zřízena cukrářská dílna ve dvoře
1980 – adaptace prodejny Domácích potřeb (mj. výměna výloh)
2001 – demolice dvorní přístavby
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. 284.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 284.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 283 - 285.
archivní plány a fotodokumentace
Nákres na postavení cukrářské dílny při domě čís. 284 p. Lad. Jíny v Turnově, Antonín Dědeček, Turnov
1910.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 342, A-FT 351a,b, A-FT 355, A-FT 823a+b, A-FT
824c, A-FT 937a.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující hodnotná historizující etapa z r. 1890, zachovaná velmi intaktně včetně bohaté
štukové výzdoby a části okenních a vstupních výplní. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité
z důvodu exponované polohy v bloku zástavby v Hluboké ulici a rovněž pro nesporné kvality stavby.
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).
závady
1) předimenzovaný rozsah a podoba výkladců v úrovni 1. NP hlavního průčelí
2) střešní krytina z hliníkových šablon

doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi
důležité z důvodu exponované polohy a rovněž pro nesporné kvality stavby. 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 (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). Obnovu štukových prvků by měl provádět výhradně
řemeslník se zkušenostmi s obnovou těchto prvků. V případě další obnovy oken a dveří (včetně doplňků –
kování, mříže, kličky apod.) preferujeme obnovení přesně dle stávajícího stavu, přednostně by měla být
prováděna údržba a obnova stávajících výplní, teprve v případě zjevného dožití některých částí výměna
pouze poškozených prvků za přesnou materiálovou, konstrukční a pohledovou kopii.
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.

Nákres ke stavbě cukrářské dílny při č. p. 284 z roku 1910, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 284 před rokem 1902 a mezi lety 1939 – 1945,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 342 a inv. č. AFT 937 a).

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, detail levé části přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, detail pravé části přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, detail levé části horních podlaží, foto IP 2013.

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, detail pravé části horních podlaží, foto IP 2013.

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, detail vstupu, foto IP 2013.

Dům č. p. 284, hlavní severní průčelí, detail okna v druhém patře, 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

285

dům
285
p. p. č. 59
JZ roh nám. Českého Ráje při vyústění
Hluboké ulice a ul. A. Dvořáka
50°35'13.377"N, 15°9'24.531"E
dům

Alena Fialová, bytem Podkovářská
933/1, Vysočany, 190 00 Praha

popis
Pozemek je umístěn v jihozápadním rohu náměstí Českého Ráje při vyústění Hluboké ulice a ul. A. Dvořáka.
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě zhruba ve tvaru písmene U,
zastřešená sedlovými a pultovými střechami. Severní křídlo je orientováno okapově do Hluboké ulice,
východní do náměstí a západní kratší křídlo do dvora. SV nároží je okosené. Střechy objektu jsou kryty
plechovými šablonami (alukryt). Komínové hlavy jsou omítnuté.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako hrubé,
vápenocementové (zachována je původní konzolová korunní římsa). Fasáda je v úrovni 1. NP opatřena
novodobým keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou
novodobé, jednoduché, zhotovené z lepených dřevěných profilů s izolačním dvojsklem (dolní cca
dvoutřetinová části je dvoukřídlá s falešným dělením křídel na dvě tabulky, horní třetinová část je rovněž
dvoukřídlá, nátěr lazurní středně hnědý). Dveře a výkladce v přízemí jsou novodobé, zhotovené z lepených
dřevěných profilů (jsou umístěny v obou průčelích do náměstí a Hluboké ulice). Přízemí využívá převážně
segmentové klenby do traverz. Ve dvorním průčelí domu jsou zachovány pavlače s litinovými konzolami a
zábradlím.
Na východní křídlo směrem do dvora navazuje drobná přízemní přístavba s plochou střechou.
V jihozápadním výběžku parcely stojí přístřešek.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 285 (staré číslo 75), staré st. p. č. 131, 132 (zaniklý dům č. p. 442)
1595 – první zmínka o domě (dům Václava Kalivodova)
1611 – právovárečný dům se sladovnou
7. května 1643 – zničen požárem, ale vzápětí je znovu postaven
2. ledna 1743 Jan starší Vodsloň, řezník, koupil dům s tokem vody po trubách od kašny dolení dřevěné v
rynku od vdovy Anny Tomáškovy.
Kolem roku 1780 přestavován.
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen nespalný dům v nároží, má v zásadě půdorys písmene L,
s tím, že část hrany do ulice předstupuje oproti zbytku průčelí a frontě domů v ul. A. Dvořáka., při Hluboké
ul. stála ještě další nespalná budova půdorysu písmene L (mezi objekty byl dvůr), jižně od domu stál dům č.
p. 442 (st. p. č. p. 132) – na mapách spalný obdélný půdorys s přístavbou směrem do dvora, dům je uváděn
poprvé k r. 1813 a naposledy k r. 1869, pak se stal součástí č. p. 285
1879 – pozemek k prodeji

1880 - novostavba
1935 – nová fasáda, výrazné zjednodušení, předchozí měla novorenesanční výraz (pásová bosáž – v přízemí
kvádrová, nárožní kvádrová bosáž na okrajích průčelí a na hranách SV okoseného nároží, okna zvýrazněná
pilastry a nadokenními římsami, v nárožní partii byla střecha doplněna atikou s balustrádou), původní
krytinou byla zřejmě břidlice, později vyměněná za eternit
1937 – stavební úpravy (plán František Matějíček, Praha)
1940 – adaptace (návrh výkladců Vladimír Krýš, Turnov)
1945 – neonová reklama
1962 – bufet v přízemí
2004 – výměna oken, dveří a výkladců
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. 285.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 285.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 29.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 21 – 22, 520.
archivní plány a fotodokumentace
Plán ku provedení stavebních změn a úprav v rohovém domě č. p. 285 v ul. Palackého v Turnově, arch.
František Matějíček, Václav Soukup, Turnov 1937.
Návrh úpravy výkladců rohu domu č. p. 285, arch. Vladimír Krýš, Turnov 1940.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 65, A-FT 66, A-FT 92, A-FT 93, A-FT 96, A-FT 97,
A-FT 110, A-FT 120, A-FT 121, A-FT 300, A-FT 342, A-FT 906a, A-FT 1052.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující hodnotná historizující etapa z r. 1880, bohužel částečně narušená mladšími
úpravami z průběhu 20. století. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu exponované
polohy v nároží a rovněž pro nesporné kvality stavby.
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).
závady
1) částečně narušená fasáda (chybí původní novorenesanční architektonické členění – viz dobová
fotodokumentace), použitý typ hrubé omítky

2) keramický obklad fasády v úrovni 1. NP
3) podoba okenních výplní – vhodnější by byla dvojitá okna s omítanou špaletou, vzhledem k použitým
lepeným profilům je výsledný dojem vcelku dobrý, rušivé jsou pouze ploché profily a masivní hliníkové
okapnice
4) střešní krytina z hliníkových šablon
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi
důležité z důvodu exponované polohy v nároží a rovněž pro nesporné kvality stavby. 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 (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějícího členění dle dobové dokumentace).
V případě další obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle
původního stavu doloženého archivními fotografiemi.
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 stavební změn v č. p. 285 z roku 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Návrh úpravy výkladců z roku 1940, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 285 (zcela vlevo) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 65_2009-02).

Dům č. p. 285 po roce 1894, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 93_2009-02).

Dům č. p. 285 v roce 1910, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 110_2009-02).

Dům č. p. 285 v roce 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 120_2009-02).

Dům č. p. 285, celkový pohled na severní a východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 285, východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 285, východní průčelí, detail oken horních podlaží, foto IP 2013.

Dům č. p. 285, východní průčelí, detail korunní římsy, foto IP 2013.

Dům č. p. 285, severní 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

286

dům
286
p. p. č. 60
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'12.750"N, 15°9'24.880"E
dům

Vladimír Opočenský, bytem Solidarity
284, Daliměřice, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka v západní frontě domů.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená asymetrickou
sedlovou, okapově orientovanou střechou s mohutnými sedlovými vikýři. Dvorní průčelí domu je po úpravě
sklonu střechy zvýšeno na celkem tři nadzemní podlaží. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem a
svitkovým plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Jediná komínová hlava je
provedena z režných pálených cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější
omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové hladké. Okenní a dveřní výplně jsou zhotoveny z lepených
dřevěných profilů (uliční průčelí) a plastových profilů (dvorní průčelí).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 286 (staré číslo 76?), staré st. p. č. 133
1595 – první zmínka o domě (Bureš Taberna)
7. května 1643 – zničen požárem (v roce 1666 již opět stojí)
V nezjištěné době po roce 1840 zbořen.
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena nespalná stavba půdorysu písmene L, orientovaná kratším
křídlem do ulice
1882 – novostavba
1935 – nová fasáda
1993 – celková rekonstrukce

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. 286.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 286.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 29.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 23 - 24.
archivní plány a fotodokumentace
Návrh k stavbě jednopatrového domu pana C. Josefa Černohouze, faráře a majitele domu čís. 286
v Turnově, Vil. Nejedlo 1881.
Půdorys starého domu čís. 286 v Turnově p. Josefa Černohauze, Vil. Nejedlo 1882.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 408a+b+d.
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.
Objekt je vzhledově částečně narušen 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 hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit podrobnějším průzkumem stavby (fasáda i interiér).
závady
1) zásadně rušivé předimenzované vikýře v hlavním, pohledově velmi exponovaném průčelí
2) střešní krytina z asfaltového šindele
3) žulový obklad soklu
4) velké množství reklam v hlavním průčelí
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 přírodní břidlici nebo vláknocementové šablony šedočerného
odstínu. Žádoucí je výhledově redukce zcela předimenzovaných střešních vikýřů do proporcí historických
vikýřů (viz dobové fotografie). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken
s omítanou špaletou dle původního stavu, včetně osazení venkovních křídel 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 katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Návrh na stavbu domu č. p. 286 z roku 1881, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Půdorys domu č. p. 286 v roce 1882, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 286 (druhý zleva) v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 408 b).

Dům č. p. 286 v 2. pol. 20. stol., archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 286, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 286, hlavní východní průčelí, detail patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 286, hlavní východní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

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

dům
287

parcelní
čísla

p. p. č. 62/1, 62/2

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

287

ulice Antonína Dvořáka
50°35'12.300"N, 15°9'25.012"E
dům, doplňkové stavby ve dvoře

Ing. Ladislav Brož a Jana Brožová, oba
bytem Solidarity 391, Daliměřice, 511
01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka, v západní frontě domů.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou s mohutnými, segmentově zastřešenými vikýři (doplněné 6 střešními okny
do ulice a 9 ks směrem do dvora). Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky
jsou zhotoveny z měděného plechu. Jediná komínová hlava je vyzděna z režných pálených cihel. Obvodové
stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové
hladké. Okenní a dveřní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů.
Ve dvoře domu jsou zřízena krytá stání pro osobní automobily.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 287 (staré číslo 77), staré st. p. č. 134
1565 – první zmínka o domě (dům Jana Červenky)
7. května 1643 – zničen požárem, ale vzápětí je znovu postaven
Kolem roku 1721 zde byly postaveny masné krámy. 7. července 1722 Cech řeznický ujal nově vystavěné
masné krámy, kde prve stával dům Samoele Klofeciusa od pánův. Krámy tyto, počtem 30 a 2 světnice, které
mohly pronajaty býti, vystavěla vrchnost na podání správy hejtmana Skalského Gröschle ze dne 30. prosince
1721 zakoupivši dům.
Kolem roku 1800 byl přestavěn.
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena mohutná obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší
stranou do ulice
1909 – stavební úpravy (plán Karel Salač, Turnov) – /Dům u slovanské lípy/
1910 – nová fasáda /Národní dům/

1935 – nová výkladní skříň (návrh Vladimír Krýš, Turnov)
1940 – dále stavebně upravován (zjednodušena fasáda)
Ve čtyřicátých letech 20. století je zde identifikován pozůstatek masných krámů z počátku 18. století (krámy
ve dvou řadách se střední chodbou).
1941 – pekařská dílna a kartonáž
1998/99 – demolice původního objektu (v tomto období známém jako hostinec Na Rychtě) z důvodu
havarijního stavu (vlivem dlouhodobé neúdržby) a novostavba (plán Profes projekt Turnov)
2003 – přístřešek 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. 287.
NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií (vše z NPÚ, ÚOP v Pardubicích) – negativy č. 186796-186801 (J. Slavík,
duben 1992), 190969 – 199001 (M. Krištof, srpen 1993), 195179 – 195185 (J. Svoboda, červenec 1993).
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 287.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 24.
archivní plány a fotodokumentace
Plán pro stavební úpravy (bez názvu), Karel Salač, Turnov 1909.
Plán pro zřízení nové výkladní skříně a vchodu u domu p. Jaroslava Jisla restauratéra v Turnově čp. 287,
Jičínská ulice, Vladimír Krýš, Turnov 1935.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 408a+b+d.
průzkumy
Svoboda, L.: Turnov. Dvořákova ul. 62. Městský dům čp. 287. Stavebně historický průzkum, nepublikovaný
strojopis, Pardubice 1993, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. SHP 0074.

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. Z tohoto pohledu je objekt relativně neutrální. Hmotovým a
materiálovým řešením a celkovým vzhledem je však velmi rušivým prvkem pro centrální část MPZ.
Původní objekt masných krámů, upravených v 19. století na restauraci patřil mezi nejcennější stavby na
území města a náležel mezi několik málo dochovaných staveb tohoto druhu v celorepublikovém kontextu.
závady
1) rušivé hmotové řešení objektu s masivními vikýři střešní nástavby (nevhodné je především propojení
štítových stěn vikýřů s plochou uličního průčelí)
2) celkový vzhled objektu, který je zcela mimo kontext historické zástavby MPZ (tvar a členění oken a
výkladců, francouzská okna, vikýře, velké množství střešních oken)

doporučení/regulativy
Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit
(zkultivovat), stávající hmotové řešení objektu (rušivé jsou zejména vikýře). Žádoucí je alespoň neutrální
výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků, redukce
předimenzovaného počtu střešních oken) 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 pro stavební úpravy z roku 1909, sklepy a přízemí, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plán pro stavební úpravy z roku 1909, patro, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Návrh úpravy průčelí domu č. p. 287 z roku 1910, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Plán ke zřízení nové výkladní skříně z roku 1935, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 287, přízemí dle stavebně historické analýzy L. Svobody (1993).

Dům č. p. 287 v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 408 b).

Dům č. p. 2987 v roce 1940, detail fasády, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 408 c).

Dům č. p. 287 v roce 1993, hlavní průčelí, archiv NPÚ v Liberci, sbírka fotografií.

Dům č. p. 287 v roce 1993, archiv NPÚ v Liberci, zadní průčelí, sbírka fotografií.

Dům č. p. 287 v roce 1993, průjezd domu, archiv NPÚ v Liberci, sbírka fotografií.

Dům č. p. 287, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 287, hlavní východní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2013.

Dům č. p. 287, hlavní východní průčelí, detail spodních podlaží, 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

288

dům
288
p. p. č. 63
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'11.872"N, 15°9'25.135"E
dům

Vladimír Janoušek, bytem Antonína
Dvořáka 288, 51101 Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka v západní frontě domů.
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s mohutným pultovým vikýřem ve dvorní části.
Střecha objektu je kryta plechovými šablonami, imitujícími skládanou krytinu a svitkovým pozinkovým
plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová hlava je omítnutá. Ve směru do
ulice je na střeše umístěno velké střešní okno.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové (novodobý břízolit). Stěnový sokl je opatřen keramickým obkladem (kabřinec).
Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou
řešeny jako dvojitá trojdílná okna. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva (palubkové).
V uličním průčelí jsou zřízena garážová vrata.
Ve dvoře domu jsou umístěny přízemní zděné stavby, kryté pultovými střechami (část již na p. p. č. 64).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 288 (staré číslo 78), staré st. p. č. 135
1565 – první zmínka o domě (dům Řehoře Cedla)
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven po roce 1681)
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší stranou do
ulice
V polovině 19. století stavebně upravován (z této doby byl dveřní portál, prodloužený při snižování ulice a
odstranění předložených schodů).

1938 – stavebně upravován (zjednodušena fasáda)
Ve čtyřicátých letech 20. století je zde konstatováno, že jsou tu doposud dochovány sklepy z konce 17.
století. Původní fasáda měla dle dobových fotografií v přízemí výkladce a v patře okna osazená v líci.
1977/80 – modernizace, zásadní znehodnocení 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. 288.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 288.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 25 - 26.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 408a+b+d.
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.
Objekt je vzhledově výrazně narušen utilitárními 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 hodnotné konstrukce a prvky je
nutno upřesnit podrobnějším průzkumem stavby (fasáda i interiér).
závady
1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění, nevhodný typ omítky, keramický obklad soklu,
velmi rušivé novodobé tvary okenních otvorů – na místo obdélných tvarů na výšku třídílná okna na šířku)
2) garážová vrata s utilitární výplní
3) podoba okenní výplní – dvou a třídílné nedělené výplně, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády,
ploché profily, atypický tvar otvorů
4) palubkové dveře
5) střešní krytina z plechových šablon
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 přírodní břidlici nebo vláknocementové šablony šedočerného
odstínu. Žádoucí je rehabilitace fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv
odhalování kamenných a jiných částí, doporučujeme použití vhodnějšího typu omítky – vápenné hladké).
Velmi přínosná by byla rehabilitace historických tvarů a rozměrů oken (obdélný tvar na výšku, původní
otvory budou pravděpodobně čitelné ve zdivu). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných
dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu včetně osazení venkovních křídel 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 katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Návrh průčelí domu po rekonstrukci v roce 1977, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Půdorys domu s vyznačením rekonstrukce a vestavba sociálního zařízení v roce 1977,
archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Část průčelí domu č. p. 288 v roce 1940 (vždy vlevo), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 408 a, 408 b).

Dům č. p. 288, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 288, hlavní východní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 288, hlavní východní průčelí, detail patra, 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

289

dům
289
p. p. č. 65
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'11.580"N, 15°9'25.164"E
dům

Ivan Kunetka, bytem U Lip 377,
Daliměřice, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka 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 plastovými šablonami, imitujícími skládanou
vláknocementovou krytinu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z titanzinkového plechu. Jediná komínová
hlava je vyzděna z režných pálených cihel (včetně římsy ve tvaru zubořezu). Ve střešní rovině orientované
do ulice jsou umístěna 3 střešní okna a další tři a velký sedlový vikýř jsou situovány směrem do dvora.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové hladké, se zbytky starší štukové výzdoby (korunní a patrová římsa). Stěnový sokl je
opatřen novodobým žulovým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělá vždy na šest otvíravých
křídel. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové,
částečně prosklené, s vrchním luxferovým nadsvětlíkem. Výkladce v přízemí jsou „historizující“, zhotovené
ze dřeva.
Za domem ve dvoře stojí drobná doplňková stavba.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 289 (staré číslo 79), staré st. p. č. 136
1565 – první zmínka o domě (dům Jana Pracha)
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven v poslední čtvrtině 17. století, 1678 – ještě spáleniště)
V 18. století přestavován.
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší stranou do
ulice a rozšířená směrem do dvora o přístavbu, v odstupu dále do dvora byla situována obdélná nespalná
stavba
V nezjištěné době zbořen a znovu postaven v osmdesátých letech 19. století.
1895 – stavba stodoly
1937 – nový výkladec (plán Karel Salač, Turnov)
1938 – stavebně upravován (zjednodušena fasáda)
1989 – nové garáže ve dvoře
2006/7 – celková obnova venkovního pláště, omítky, výměna výkladce, nepovolená výměna střešní krytiny
za plastovou „břidlici“
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. 289.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 289.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 26 - 27.
archivní plány a fotodokumentace
Portál v domě p. Josefa Vorla. Turnov, Jičínská ul. č. p. 289, Ing. K. Salač, Turnov 1937.
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 novorenesanční etapa z 2. poloviny 19. století s částečně dochovaným
architektonickým členěním, bohužel částečně narušená mladšími zásahy.
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) střešní krytina z plastové náhražky imitující šablony – pro celek MPZ a střešní krajinu je velmi rušivá
2) částečně zjednodušená fasáda
3) předimenzovaná velikost střešních oken
4) žulový obklad soklu

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 příkladu novorenesanční
stavby důležité. Výhledově je žádoucí rehabilitace střešního pláště, tj. výměna krytiny za vhodnější typ. Je
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe přírodní břidlici nebo
vláknocementové šablony šedočerného odstínu (při další obnově by měla být redukována velikost střešních
oken – viz obecné zásady). Žádoucí je rehabilitace fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí –
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, případné doplnění chybějících prvků). V případě
obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken dle stávajícího stavu (výměny až v případě
dožití stávajících prvků)
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. 289, pohled na průčelí, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Úprava portálu domu č. p. 289 v roce 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 289, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 289, hlavní východní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 289, hlavní východní průčelí, detail patra a komína, 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

290

dům
290
p. p. č. 67
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'11.296"N, 15°9'25.185"E
dům

Mgr. Jindřich Rosendorf, bytem
náměstí T. G. Masaryka 145/1, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka 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 jednoduše skládanými azbestocementovými
šablonami a ve dvorní části šedozelenou „železnobrodskou“ břidlicí, položenou ve stoupajících řadách.
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Jediná komínová hlava je vyzděna z režných
pálených cihel. Ve dvorní střešní rovině se nachází drobný sedlový vikýř.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové (starší břízolitová fasáda je překryta hrubozrnným fasádním nástřikem). Zbytky
architektonického členění jsou tvořeny soklem, plochou korunní římsou, parapetní římsou oken v patře a
jednoduchým kamenným portálem v přízemí. Stěnový sokl je opatřen obkladem z velkoformátových
pískovcových desek. 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
(bambulkové závěsy). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů.
Výkladec v přízemí je zhotoven ze dřeva (výborný, ojedinělý).
Na dvorní průčelí navazuje dlouhá bedněná doplňková stavba s pultovou střechou.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 290 (staré číslo 80), staré st. p. č. 137
1565 – první zmínka o domě (dům Doroty Poduškovy)
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven před rokem 1690)
V průběhu 18. století přestavován.

1843 – na mapách stabilního katastru zachycena obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší stranou do
ulice a rozšířená směrem do dvora o přístavbu
V nezjištěné době zbořen a znovu postaven ve druhé polovině 19. století.
1909 – zřízena udírna ve dvoře
2004 – výměna vstupních dveří
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. 290.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 290.
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. 240, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 27.
archivní plány a fotodokumentace
Nákres na zřízení řeznické udírny pro pana Jana Tomáše, řezníka v Turnově, Ant. Dědeček, Turnov 1909.
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 poloviny 19. století s částečně dochovaným architektonickým
členěním, bohužel narušená nástřikem omítky (jinak dochovány starší okenní výplně a na dvorní straně
střechy také břidlicová krytina, která patří již mezi poslední ukázky tohoto typu na území MPZ).
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 velmi hodnotného příkladu klasicistní stavby s cenným venkovním pláštěm velmi důležité.
závady
1) částečně narušená fasáda (chybí část architektonického členění, nevhodný nástřik omítky)
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 důležité zachování domu jako velmi
hodnotného příkladu klasicistní stavby s cenným venkovním pláštěm. V případě obnovy střešního pláště je
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe přírodní břidlici nebo
vláknocementové šablony šedočerného odstínu. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního
členění fasády (nutno odstranit nástřik omítky a respektovat úpravu se starší břízolitovou fasádou) a
zachování všech původních prvků (okna). Případný výskyt dalších hodnotných prvků a vyhodnocení celkové
památkové hodnoty objektu je nutno ověřit při detailnějším posouzení nejlépe formou stavebně
historického průzkumu nebo pasportizace prvků. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných
dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu včetně osazení venkovních křídel 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 katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Nákres zřízení řeznické dílny při č. p. 290 v roce 1909, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 290, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 290, hlavní východní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 290, hlavní východní průčelí, detail patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 290, hlavní východní průčelí, detail okna v patře, 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

291

dům
291
p. p. č. 69
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'11.012"N, 15°9'25.117"E
dům

Alena Adamcová a Martin Adamec,
oba bytem Antonína Dvořáka 291, 511
01 Turnov; Michal Adamec, bytem
Roudný 12, 511 01 Karlovice; SJM
František Adamec a Alena Adamcová,
oba bytem Antonína Dvořáka 291, 511
01 Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka, v západní frontě domů.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích (NP) je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou s mohutným sedlovým vikýřem na východní straně a rozšířením o pultovou
střechu ve dvorní části. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem zeleného odstínu. Klempířské prvky
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Jediná komínová hlava je vyzděna z režných pálených cihel. Ve střešní
rovině orientované směrem do dvora jsou osazena dvě velká střešní okna.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnější omítky jsou v hlavním průčelí řešeny
jako vápenocementové, výtvarně pojednané ve stylu umírněné architektonické moderny (v úrovni 1. NP je
omítka provedena ve formě umělého kamene s kamenicky opracovaným lícem). Stěnový sokl je teracový.
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou provedeny z plastových profilů. Dveře
hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové, částečně
prosklené (vstupní otvor rámuje kvalitně zpracovaný portál z umělého kamene).
Objekt je ve směru do dvora výrazně upraven formou nástavby třetího podlaží s pultovou střechou a
dostavbou dřevěné verandy. V odstupu od domu je umístěna ve dvoře pergola.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 291 (staré číslo 81), staré st. p. č. 138
1565 – první zmínka o domě (dům Bartoše postřihače)
7. května 1643 – částečně poškozen požárem (opraven ve druhé polovině 17. století)
17. března 1710 Zikmund Brechler, zedník, ujal dům, na díle po nešťastném ohni vystavený od manželky své,
která jej po rodičích zdědila.
Znovu přestavěn kolem roku 1800.
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší stranou do
ulice
1924 – stavebně upravován, nová fasáda (plán Karel Salač, Turnov)
2004 – nepovolená výměna střešní krytiny za asfaltový šindel
2007 – nepovolená výměna oken za plastová
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. 291.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 291.
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. 239, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 28 - 29.
archivní plány a fotodokumentace
Plán adaptace domu č. p. 291 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1924.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 927a+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 velmi hodnotná úprava starší fasády z r. 1924, bohužel narušená utilitárními
úpravami (výměnou oken a střešní krytiny).
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 důležité
zachování domu jako velmi hodnotného příkladu klasicistní stavby s velmi cennou fasádou ve stylu
umírněné moderny.
závady
1) střešní krytina z asfaltového šindele
2) podoba okenní výplní – velmi rušivé plastové výplně s falešným členěním a utilitárním vzhledem

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 důležité zachování domu jako velmi
hodnotného příkladu klasicistní stavby s velmi cennou fasádou ve stylu umírněné moderny. V případě
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe přírodní
břidlici nebo vláknocementové šablony šedočerného odstínu. Žádoucí je zachování a případné obnovení
původního členění fasády ve stavební fázi k r. 1924 (zednická oprava hrubé a hladké probarvované omítky,
nežádoucí je nátěr v jiných odstínech) a zachování všech původních prvků (vstupní dveře). Případný výskyt
dalších hodnotných prvků a vyhodnocení celkové památkové hodnoty objektu je nutno ověřit při
detailnějším posouzení nejlépe formou stavebně historického průzkumu nebo pasportizace prvků. Zásadní
pro zlepšení vzhledu stavby je odstranění velmi rušivých utilitárních plastových oken. Preferujeme obnovení
dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu včetně osazení venkovních křídel 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 katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Plán adaptace domu č. p. 291 z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 291 kolem pol. 20. stol., pouze jeho sedlový vikýř
vystupující za domem č. p. 292 (první zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 927 a).

Dům č. p. 291, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 291, hlavní východní průčelí, detail patra a vikýře, foto IP 2013.

Dům č. p. 291, hlavní východní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 291, hlavní východní průčelí, detail vstupu, foto IP 2013.

Dům č. p. 291, zadní západní 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

292

dům
292
p. p. č. 71
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'10.774"N, 15°9'25.272"E
dům, kolna

Anita Bujalská a Milena Bujalská, obě
bytem Antonína Dvořáka 292, 511 01
Turnov

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka, v západní frontě domů. Objekt tvoří odskok uliční čáry, ulice je
směrem k severu zůžená.
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem
zeleného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou vyzděny z
režných pálených cihel. Ve střešní rovině směrem do ulice jsou osazena dvě velká střešní okna, další 3 ks se
nacházejí ve dvorní části.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové škrábané (novodobý břízolit). Architektonické členění fasád není zachováno, jedinou
výjimkou je jednoduchý pravoúhlý vstupní portál a ploché lizénové rámce na bočním průčelí (korunní římsa
má zkomolený tvar). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku a na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny
ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá, troj a dvojdílná okna. V jižním štítu jsou v podkroví
dochována starší dvojitá dvoukřídlá okna. Vstupní dveře a výkladce v přízemí jsou novodobé, zhotovené z
lepených dřevěných profilů (hlavní vstupní dveře jsou osazeny ve starším kamenném ostění). Schody u
vstupů jsou obloženy novodobým keramickým obkladem.
Ve dvoře za domem se nachází obdélná kolna z omítaných cihel a zastřešená pultovou střechou.
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 292 (staré číslo 82), staré st. p. č. 139
1565 – první zmínka o domě (dům Jakuba Farandy)
7. května 1643 – poškozen požárem, ale vzápětí opraven
Před rokem 1800 stavebně upravován.
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší stranou do
ulice

Znovu postaven v polovině 19. století (z této doby byl dveřní portál, prodloužený při snižování ulice a
odstranění předložených schodů).
1911 – zřízena klempířská dílna ve dvoře (plán Karel Salač)
1930 – stavební úpravy (nová fasáda?)
Ve čtyřicátých letech 20. století je zde konstatováno, že jsou tu doposud dochovány sklepy z první poloviny
17. století, sekané ve skále.
2004 – nepovolená výměna střešní krytiny za asfaltový šindel
2008 – úprava oken 1. NP v hlavním průčelí na výkladce
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. 292.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 292.
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. 239, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 29.
archivní plány a fotodokumentace
Plán na postavení dílny na pozemku čís. parc. 119 pana Václ. Baudyše, klempíře v Turnově, Karel Salač,
Turnov 1910 (zaniklý objekt ve dvoře).
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 927a+b, A-FT 1429-1.
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 poloviny 19. století, bohužel výrazně narušená utilitárními
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 v urbanisticky exponované poloze velmi důležité.
závady
1) narušená fasáda (chybí architektonické členění, nevhodný typ břízolitové omítky, velmi rušivé novodobé
tvary okenních otvorů – na místo obdélných tvarů na výšku třídílná okna na šířku)
2) střešní krytina z asfaltového šindele
3) předimenzovaná velikost střešních oken
4) podoba okenní výplní – dvou a třídílné nedělené výplně, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády,
ploché profily, atypický tvar otvorů
5) keramický obklad schodů u vstupů v hlavním průčelí

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 v urbanisticky exponované
poloze velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické
typy krytin – nejlépe přírodní břidlici nebo vláknocementové šablony šedočerného odstínu (při další obnově
by měla být redukována velikost střešních oken – viz obecné zásady). Žádoucí je rehabilitace fasády (omítka
v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, použití
vhodnějšího typu omítky – vápenné hladké). Velmi přínosná by byla rehabilitace historických tvarů a
rozměrů oken (obdélný tvar na výšku, původní otvory budou pravděpodobně čitelné ve zdivu). V případě
obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu
včetně osazení venkovních křídel 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 katastru 1843.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Plán k stavbě dílny při č. p. 292 z roku 1910 (dnes zaniklý objekt), archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 294 kolem pol. 20. stol. (vpravo), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 927 a).

Dům č. p. 294 v 2. pol. 20. stol. (vpravo), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1429 - 1).

Dům č. p. 292, štítové jižní průčelí a hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 292, hlavní východní průčelí, severní část a detail přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 292, hlavní východní průčelí, detail patra, foto IP 2013.

Dům č. p. 292, zadní západní 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

293

dům
293
p. p. č. 73
ulice Antonína Dvořáka – západní
fronta
50°35'10.449"N, 15°9'24.998"E
dům s dvorní přístavbou

Ing. Milan Vencl a Mgr. Zuzana
Venclová, oba bytem Bulharská 864,
509 01 Nová Paka

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka v západní frontě domů (hlavní průčelí dodržuje zasunutou
uliční čáru domů, která je souvislá počínaje tímto domem směrem na jih).
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta novými břidličnými
šablonami (obdélný formát, kladení ve stoupajících řadách). Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného
plechu. Ve střešní rovině orientované směrem do ulice jsou osazena dvě velká střešní okna, další 5 ks se
nachází ve dvorní části.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové, hladké s novodobým zeleným nátěrem. Hlavní průčelí má pro historické stavby
netypické odskočení omítky oproti soklu směrem ven. Dále je členěno pouze plochou mezipatrovou římsou,
římsami pod okny a předsazenou deskovitou korunní římsou, vynášející přesah střechy. Okenní otvory mají
obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou
řešeny jako jednokřídlá okna s izolačním dvojsklem (osazená hluboko ve špaletách). Dveře hlavního vstupu
jsou nové, vyrobené ze dřeva (před vstupem je zachováno starší kamenné předložené schodiště a kamenná
lavička z konce 18. století).
K dvornímu průčelí přiléhá oválně ukončená třípodlažní přístavba s pultovou střechou a na ní navazující
dvoupodlažní partie s oválným ukončením a plochou střechou s terasou.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 293 (staré číslo 83), staré st. p. č. 140
1785 – první zmínka o domě (František Kratochvíl koupil dům v ulici Rathouzské … od Jana Klofecia), k tomu
datu doložen rovněž v josefském katastru
1843 – na mapách stabilního katastru zachycena obdélná nespalná stavba, orientovaná kratší stranou do
ulice, ve dvoře v odstupu od domu menší čtvercový nespalný objekt
Ve čtyřicátých letech 20. století zde bylo konstatováno, že se v přízemí domu v jedné z místností nachází
klenba ze 17. století a do stejného období bylo zařazeno také ostění vstupu do sklepa. Před vstupem do
domu se nachází zbytek kamenné lavice z konce 18. století. Dále se uvádí, že fasáda byla nevhodně
zjednodušena (v této době nebo později byla opatřena břízolitem).
2000 – celková rekonstrukce (plán F+H Turnov), v přízemí je uváděn klenba v chodbě a přilehlé místnosti
v předním traktu, rozebírání zdiva patra
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. 293.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 293.
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. 239, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 30.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 30.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 927a+b, A-FT 1429-1.
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 konce 18. století, bohužel výrazně narušená utilitárními
úpravami z průběhu 20. století. Velmi cenným prvkem je kamenná lavička před hlavním vstupem.
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 v urbanisticky exponované poloze velmi důležité.
závady
1) narušená fasáda (pro historické stavby velmi rušivý odskok omítky oproti soklu směrem ven, nevhodný
zelený odstín omítky)
2) velmi rušivá hmota dvorních přístaveb s oválným ukončením a terasou
3) podoba okenních výplní – jednokřídlé výplně (do ulice s velmi nepovedeným falešným dělením), osazení
příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily
4) předimenzovaná velikost střešních oken

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 v urbanisticky exponované
poloze velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické
typy krytin – nejlépe přírodní břidlici nebo vláknocementové šablony šedočerného odstínu (při další obnově
by měla být redukována velikost střešních oken – viz obecné zásady). Žádoucí je rehabilitace fasády (omítka
v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, úprava
soklu). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle
původního stavu včetně osazení venkovních křídel do líce fasády. Výhledově by bylo žádoucí redukovat
nebo vhodně upravit hmotově rušivou a v rámci vnitrobloku pohledově velmi exponovanou přístavbu.
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 30. 11. 2013

Přílohy:

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.

Dům č. p. 293 v 2. pol. 20. stol. (druhý zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1429 - 1).

Dům č. p. 293, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 293, hlavní východní průčelí, detail vstupu a schodiště, foto IP 2013.

Dům č. p. 293, zadní západní 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

294

dům
294
p. p. č. 75
ulice Antonína Dvořáka, západní
fronta v nároží s Vejrichovou ulicí
50°35'10.147"N, 15°9'25.070"E
dům

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Kaplanova 1931/1,
Chodov, 14800 Praha

popis
Pozemek se nachází v ulici Antonína Dvořáka, v západní frontě domů, v nároží s Vejrichovou ulicí (hlavní
průčelí dodržuje zasunutou uliční čáru domů, která je souvislá od sousedního domu č. p. 293 směrem na
jih).
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysu písmene L a
zastřešená sestavou vzájemně propojených sedlových střech. Střechy objektu jsou kryty
vláknocementovými šablonami červeného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu.
Ve střešní rovině orientované směrem do ulice A. Dvořáka je umístěn sedlově zastřešený vikýř se zděným
čelem. Směrem do Vejrichovy ulice jsou osazeny čtyři střešní okna, do ul. A. Dvořáka 1 ks a do dvora 3 ks.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde
řešeny jako vápenocementové, hladké, v plochách pohledových průčelí rozčleněné v jednoduchém
modernistickém tvarosloví (ve štítu střešní nástavby je umístěn znak Československé republiky). Okenní
otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a konstrukčně
řešené jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozčleněná vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní
jednokřídlou část vyklápěcí (nátěr bílý). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva (rámové
s nadsvětlíkem, lazurní hnědý nátěr).
dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 294 (staré číslo 84), staré st. p. č. 141
1565 – první zmínka o domě (dům Mikuláše Suchánka)
7. května 1643 – zničen požárem (na spáleném gruntu je znovu stavěno v letech 1664 až 1691)
1707 – zničen požárem (po roce 1709 se znovu staví dřevěná chalupa)
Kolem roku 1800 znovu stavěn.
1843 – mapami stabilního katastru vyobrazena lichoběžníková nespalná stavba s přístavbou do dvora
1895 – stavební úpravy
1936 – stavební úpravy v interiéru (hostinské místnosti)
1987/90 – úpravy vnitřních rozvodů
1997/98 – celková rekonstrukce (mj. nová krytina, oprava fasád, nové výplně, dvorní přístavba, nové garáže
ve Vejrichově ulici atd. – viz karta č. p. 539)
2009 – podkrovní vestavba

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. 294.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 294.
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. 239, 364.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická,
Praha 1944-1945, s. 31.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 30 - 31.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 927a+b, A-FT 1429-1.
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 (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a
rozsah zastavění parcely. Pro současný vzhled fasády jsou určující úpravy patrně z třicátých let 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 v urbanisticky exponované poloze velmi důležité.
závady
1) předimenzovaný počet a velikost střešních oken
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 v urbanisticky exponované
poloze velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické
typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici (vhodná je
redukce střešních oken). Žádoucí je zachování a případné obnovení 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 dle stávajícího
stavu (výměny poškozených prvků za přesné truhlářské kopie).
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. 294 kolem pol. 20. stol. (třetí zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 927 a).

Dům č. p. 294 v 2. pol. 20. stol. (třetí zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1429 - 1).

Celkový pohled na dům č. p. 294 na nároží ulice A. Dvořáka a Vejrichovy ulice, foto IP 2013.

Dům č. p. 294, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 294, jižní průčelí a detail okna přízemí, foto IP 2013.

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

dům
453

parcelní
čísla

p. p. č. 135

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

453

Tázlerova ulice – východní fronta
50°35'10.770"N, 15°9'20.603"E
dům

Jolana Šebestová, bytem Tázlerova
453, 511 01 Turnov

popis
Pozemek se nachází ve východní frontě domů podél Tázlerovy ulice, nedaleko od křižovatky s ul. Hlubokou.
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou,
okapově orientovanou střechou. Ve dvorním traktu je část střechy upravena na pultovou. Střecha objektu je
kryta azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové
hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel.
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako
vápenocementové, škrábané, s členěním ve vodorovných pruzích. Okenní otvory mají obdélný formát na
výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i
uvnitř rozdělená vždy na dvě nebo na tři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou dvoukřídlé, lamelové.

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 453 (staré číslo není), staré st. p. č. není
1548 – první zmínka o domě (Jan Sychrovský prodal Martinovi Hnízdovi)
7. května 1643 – zničen požárem (spáleniště až do 19. století)
1843 – na mapách stabilního katastru je prostoru dnešního domu pouze zahrada s p. p. č. 106
Před polovinou 19. století postaven nový dům.
1883 – stavební úpravy

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. 453.
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. 44.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 287 - 288.
archivní plány a fotodokumentace
Nástin k přistavení nové dílny k domu p. Jos. Jarše čís. 453 v Turnově, Vil. Nejedlo, Turnov 1883.
Zřízení výkladu v domě p. Jos. Kysely. Turnov, Tázlerova ul., č. p. 453, Ing. K. Salač, Turnov 1937.
Rekonstrukce střechy domu č. p. 453 v Turnově, 1960.
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 parcely domem ve stávajícím rozsahu a hmotovém řešení.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost a typ střechy.
Případné hodnotné konstrukce a prvky je nutno určit bližším průzkumem stavby (fasáda i interiér).
závady
1) celkový vzhled domu (novodobá fasáda a veškeré detaily)
2) břízolitový nástřik omítky
3) podoba okenních a dveřních výplní (ahistorické členění a provedení)
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah
zastavění parcely a typ střechy. Žádoucí je rehabilitace fasády formou použití vhodnějšího typu omítky
(hladká vápenná omítka nebo hrubozrnná omítka ve struktuře a provedení jako u fasád z 1. poloviny 20.
století). Totéž platí i obnově okenních výplní, dveří a střešního pláště. U oken preferujeme obnovení
dřevěných dvojitých oken klasického formátu (obdélná na výšku, alespoň dvoukřídlá) s omítanou špaletou,
případně jednoduchá okna obdobného vzhledu. Velmi přínosná by byla rehabilitace historických tvarů a
rozměrů oken (obdélný tvar na výšku, původní otvory budou pravděpodobně čitelné ve zdivu). Žádoucí je
použití vhodné střešní krytiny – v daném případě nejlépe vláknocementových šablon.
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.

Přistavění dílny k domu č. p. 453 na plánu z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Zřízení výkladu v domě č. p. 453 v roce 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Rekonstrukce střechy domu č. p. 453 na plánu z roku 1960, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

Dům č. p. 453, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 453, detail hlavního západního průčelí, foto IP 2013.

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

dům
539

parcelní
čísla

p. p. č. 76

lokalizace
GPS:
výčet
objektů
rejstříkové
číslo ÚSKP
vlastník

Katalogové číslo

539

Vejrichova ulice – severní fronta
50°35'9.971"N, 15°9'24.192"E
dům

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Kaplanova 1931/1,
Chodov, 148 00 Praha

popis
Pozemek se nachází v severní frontě domů podél Vejrichovy ulice.
Patrový, zděný, omítaný objekt je založený na půdorysu písmene L a zastřešený sedlovou střechou (na
kolmé křídlo přetažena v pultovou střechu). Střešní krytina je z vláknocementových šablon červeného
odstínu. Ve střešní rovině orientované do ulice je osazeno 8 střešní ch oken, směrem do dvora dalších 5
oken. Nečleněná fasáda je opatřená novodobou hladkou omítkou s šedým nátěrem. Okna jsou obdélná na
výšku, výplně jsou dřevěné, osazené v hloubi špalet (dvoukřídlé s dělením na 6 tabulek, nátěr bílý). V 1. NP
jsou umístěny dva garážové vjezdy s plastovými sekčními vraty a jeden vstup s novodobou dřevěnou
jednokřídlou výplní (vodorovné dělení).

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 539 (staré číslo není), staré st. p. č. není
Objekt byl vystavěn po r. 1895 na pozemku náležícím k domu č. p. 294 (pouze v rozsahu obdélné stavby
přiléhající k č. p. 274 – kratší stranou ulici. Přestavba ve třicátých letech 20. století (zřejmě i rozšíření
půdorysu do stávající podoby).
1997/98 – celková rekonstrukce (mj. nová krytina, oprava fasád, nové garáže ve Vejrichově ulici atd.)
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. 294 a 539.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 539.
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. 49.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 31.
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 a
urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem ve stávajícím rozsahu a hmotovém řešení.
Celková podoba a hmotové řešení stavby jsou ve vztahu k prostředí MPZ neutrální.
závady
1) předimenzovaný počet a velikost střešních oken (celkem 13 ks)
2) podoba okenních výplní, garážových vjezdů a vstupu v hlavním průčelí – osazení příliš v hloubi špalet ruší
celek fasády, u vjezdů plastový materiál
doporučení/regulativy
Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak zachovat, stávající hmotové řešení
objektu. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů (stávající
stav je vyhovující) a rušivých doplňků apod. Výhledově je žádoucí použít pro celek MPZ vhodnější materiál u
garážových vrat (dřevěné) a zásadně redukovat počet a velikost střešních oken (viz obecné zásady).
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. 539, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 539, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013.

Dům č. p. 539, hlavní jižní průčelí, detaily vstupů v přízemí, foto IP 2013.

Dům č. p. 539, hlavní jižní průčelí, detaily oken v patře, foto IP 2013.

