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1.ÚVOD

Úvodní komentář

Čtvrtá etapa programu regenerace MPZ plynule navazuje na předcházející. Pouze
rozsah zkoumaných a posuzovaných objektů byl striktně omezen pouze na
památkovou zónu a to z toho důvodu, že příspěvky na objekty mimo nejsou možné.
Právě z důvodů umístění řady zapsaných objektů za severozápadní částí hranice
zóny probíhá v současnosti diskuze o rozšíření zóny tímto směrem, kterému se
v textu také věnujeme. Došlo též k prověrce evidence a majetkové struktury u
jednotlivých nemovitostí. Provedeny byly vizuální průzkumy plášťů a přístupných
interiérů jednotlivých zapsaných památek, celkového stavu městského parteru zóny a
stavu fasád a výplní. Elaborát je doplněn novelizovanou tabulkou akcí financovaných
z programu regenerace za dobu trvání programu. Jednotlivé záměry vlastníků do
dalších let byly zjišťovány korespondenčně.

Použité podklady

Územně plánovací dokumentace
Územní plán Turnov - Hlavní projektant: Doc. ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Strategického plánu města Turnova – část 3 – Akční plán
Průzkumy a rozbory provedené zpracovatelem programu regenerace
Vizuální průzkum parteru zóny a plášťů jednotlivých budov.
Vizuální průzkum stavu MPZ z hlediska stavebních aktivit.
Korespondenční průzkum záměrů majitelů památkově chráněných objektů, kteří byli
ochotni spolupracovat, z hlediska stavebních aktivit v horizontu následných pěti let.
Konzultace a spolupráce - PhDr.Mgr.Brož a p. Růžičková – Odbor školství, kultury a
sportu
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Literatura
Ing.arch. Karel Kuča – Atlas památek – BASET 2002
Ing.arch. Karel Kuča – Města a městečka v Čechách – LIBRI 2000
Umělecké památky Čech – Academia 1980
Michal Babík a Miroslav Cogan. - Turnovsko z edice Zmizelé Čechy
Paseka 2007.
.

Autoři programu regenerace

Vedoucí projektant – Ing.Pavel Procházka
Ing.Luboš Rejman
Mgr.Kateřina Procházková
Konzultace -

Ing. Václav Jandáček
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Revize památek a vlastníků – zóna

Číslo rejstříku Sídelní útvar čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

IdReg

22658 / 6-2815 Turnov

kostel P. Marie

hřbitov

133617

37175 / 6-2817 Turnov

kostel sv. Františka
z Assisi

nám. Pracujících

149080

19273 / 6-2818 Turnov

kostel sv. Mikuláše,
děkanský

Děkanská

130027

12577 / 6-5983 Turnov

synagoga

Krajířova

120130

46702 / 6-2824 Turnov

hrob - náhrobek J.
V. Šimáka

51125 / 6-6224 Turnov

hrob - náhrobky
rodiny Boháčkovy,
Kuhnovy a JUDr.
Vojtěcha Fotra

městský hřbitov u
kostela P. Marie

122555

39861 / 6-2822 Turnov

hrob - pomník
Fortunata Durycha

hřbitov

151899

101046

Turnov

smuteční síň s
márnicí

nová část městského
hřbitova

573429784

27046 / 6-2829 Turnov

socha sv. Jana
Nepomuckého

Hluboká, před čp.
142

138266

100627

socha sv. Jana
Nepomuckého

Mariánské náměstí, u
153505524
kostela Panny Marie

Turnov

33276 / 6-2832 Turnov

159224

sousoší sv. Václava,
Československé
sv. Jana
Nepomuckého a sv. armády/Skálova, při
Antonína
čp. 70
Paduánského
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144912

Číslo rejstříku Sídelní útvar

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

IdReg

12359 / 6-5581 Turnov

čp.1

radnice

nám.

119518

41759 / 6-2816 Turnov

čp.65

klášter
františkánský

Československé
armády

153882

34344 / 6-2820 Turnov

čp.70

měšťanský dům

Československé
armády

146058

26939 / 6-4520 Turnov

čp.71

muzeum

Československé
armády

138149

20512 / 6-2819 Turnov

čp.87

děkanství

Děkanská

131346

25151 / 6-2821 Turnov

čp.89

měšťanský dům

Československé
armády

136251

31649 / 6-4711 Turnov

čp.94

spořitelna

11943 / 6-5559 Turnov

čp.245 měšťanský dům

Sobotecká

118403

12596 / 6-5993 Turnov

čp.271 měšťanský dům

Tázlerova

120225

49800 / 6-6080 Turnov

čp.331 měšťanský dům

Dvořákova

162851

21904 / 6-4555 Turnov

čp.670 divadlo

Ladislava Petrnouška

132825

143178

Před rozesláním dotazníků byla provedena revize vlastníků v katastru nemovitostí
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SITUACE – POLOHA NKP
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2. PRŮZKUMY A ROZBORY
Přehled nákladů na opravy objektů z Programu regenerace městské
památkové zóny Turnov v letech 1995-2013
Rok

Program
celkem

PodílProgram

Podíl Město

Podíl vlastník

150.000

Vypracování vl.
Programu

150.000

X

780.000

SUPŠ čp.373
k. sv.Františka

580.000
200.000

665.000
60.000

1.520.000

k. sv.Františka
sklářská huť

640.000
27.000

městské divadlo

celkem

X

X
40.000

1.245.000
300.000

X
200.000

260.000
5.500

260.000
80.000

1.160.000
112.500

X
60.000

853.000

X

4.755.000

5.608.000

X

k. sv.Františka
židov. Hřbitov

322.000
252.000

92.000
88.000

46.000
100.000

460.000
440.000

220.000
40.000

městské divadlo

306.000

120.000

X

426.000

X

430.000

k. Panny Marie
židov. hřbitov

200.000
230.000

550.000
150 000

100.000
150.000

850.000
530.000

150.000
45.000

1.020.000

k. Panny Marie
židov. hřbitov

780.000
200.000

760.000
200.000

740.000
126.575

2.280.000
526.575

177.691
X

40.000

40.000

169.456

249.456

X

k. Panny Marie
kubistický dům

700.000
270.000

214.000
x

110.158
1.126.895

1.069.158
1.396.895

45.000
X

seces. vila 618

100.000

49.200

132.800

332.000

50.000

kub. dům 1294
k. Panny Marie

218.000
380.000

X
260.000

898.000
78.314

1.116.000
718.314

X
X

židov. hřbitov

40.000

40.000

37.600

117.600

X

k. sv.Františka

82.000

52.000

26.000

260.000

100.000

1996

1997
880.000
1998
1999

2000

dům čp.331
1.070.000

2001
720.000

X

dotace z
OkÚ

150.000

1995

2002

Objekty

2003

480.000

k. Panny Marie

480.000

400.000

200.000

1.080.000

X

2004

870.000

k. Panny Marie

870.000

287.000

130.183

1.287.183

X

2005

430.000

městské divadlo
k. Panny Marie

260.000
170.000

X
72.000

260.000
114.000

520.000
356.000

X
X

2006

1.150.000

radnice čp.1
k. Panny Marie

900.000
250.000

X
80.000

900.000
60.915

1.800.000
390.915

X
X

2007

1.225.000

městské divadlo
k. Panny Marie

472.000
346.000

X
100.000

473.000
50.000

945.000
496.000

X
X

žid. hřbitov

407.000

117.000

59.000

583.000

X

SUPŠ čp.373
k. Panny Marie

700.000
175.000

X
50.000

700.000
25.000

1.400.000
250.000

X
X

2008

875.000
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III ETAPA
Rok

Program
celkem

Objekty

PodílProgram

Podíl Město

Podíl vlastník

celkem

2009

960.000

Sobotecká 245
k. Panny Marie

585.000
375.000

117.000
140.000

468.000
178.254

2010

931.000

k. sv. Mikuláše

931.000

313.000

321.000 1.565.000

2011
2012
2013
2013

1.100.000 č.p. 70 Skálova
Dům U Bažanta
920.000
645. 000

1.100.000

X

1.256.428

dotace z
OkÚ

1.170.000
693.254

X
X
X

2.356.428
X

č.p. 70 Skálova
Dům U Bažanta

920.000

Ohradní zeď
Radnice – č.p. 1

497. 000
148.000

X

2.543.014

X

739 000
302.460

X
X

1.623.014
74.000
168.000
154.460

součet 15.236.000

16.156.000

5.449.700 16.024.052 37.824.752

892.691

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že bylo v rámci pouze tohoto Programu proinvestováno v
Turnově na obnovu kulturních památek na území městské památkové zóny v letech 19952013 celkem 37.824.752 Kč.

Zpracoval: René Brož 26.8.2013

9

Rekapitulace realizovaných akcí včetně vyhodnocení plnění zásad
programu regenerace a financování 2009-2013

Rok

Objekt

Popis prací

2009

Sobotecká 245

výměna střešní krytiny

k. Panny Marie

restaurování 5 vitrajových oken

2010

k. sv. Mikuláše

sanace soklového zdiva

2011

č.p. 70 Skálova Dům obnova fasády
U Bažanta

2012

č.p. 70 Skálova Dům výměna střešního pláště
U Bažanta

2013

Ohradní zeď

stavební úpravy

Radnice – č.p. 1

stavební úpravy věže

10

2009

Sobotecká 245

výměna střešní krytiny

Nový střešní plášť podstatně stabilizuje památku část jejího interiéru je v porně
špatném stavebně technickém stavu. Zamezení zatékání ochrání zvláště dřevěné
konstrukce krovu a stropů.

2009

k. Panny Marie

restaurování 5 vitrajových oken

Restaurování vitrají je dalším krokem k podařené obnově interiéru kostela.
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2010

k. sv. Mikuláše

sanace sokl. zdiva

Vlhkost zdiva je dlouhodobý problém tohoto kostela. Odvětrávaný obklad soklu sice
problém plně nevyřeší, ale navržené řešení je jistě krok správným směrem, které
umožní sanaci nejvíce vlhké paty zdiva.

2011

č.p. 70 Skálova Dům obnova fasády
U Bažanta

Nově provedená fasáda v jemných tónech je jistě lepší řešení než minulé kontrastní
pojetí.
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2012

č.p. 70 Skálova Dům výměna střešního pláště
U Bažanta
Nově provedená krytina z břidlice se jeví
jako kvalitní řešení

2013

Radnice – č.p. 1

stavební úpravy věže

Velmi zdařilá oprava nosné stolice ve věži
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2013

Ohradní zeď

stavební úpravy

Oprava části opěrné zdi , která se nalézá na hranicích areálu děkanství. Na
snímcích není oprava ještě dokončena , ale i již provedené práce se jeví, že pro
další etapy, by nebylo od věci, změnit prováděcí firmu.
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Novelizace vyhodnocení stavu zapsaných nemovitých památek
v zóně, vyhodnocení zóny jako celku

15

Jednotlivé objekty
Po prohlídce zóny a provedení srovnání se stavem před čtyřmi lety lze konstatovat,
že se stavební aktivita majitelů nemovitostí za toto období značně utlumila. Na vině je
jistě ekonomický jev, který se trochu nepřesně nazývá ekonomická krize.
V celé zóně je v současnosti rozestavěna jediná novostavba – jedná se o rodinný
domek na Mariánském náměstí.

Zaznamenané opravy obvodových plášťů jednotlivých budov provedených v minulém
období jsou realizovány lépe nebo hůře – dá se však konstatovat, že v intencích
stávajících požadavků památkové péče pro budovy tohoto typu. Jedinou realizací,
která se zjevně nezdařila je přestavba portálu domu č.p. 247 v Sobotecké ulici , při
kterém byla demontována část původních velice zajímavých portálů z konce třicátých
let minulého století.
Obrazové příloha není výčet – jedná se pouze příklady.
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V zóně se nachází ještě řada budov, které jsou buď celkově ve špatném stavu, nebo
jejich pláště – střechy, fasády jsou ve špatném stavu.

17

Pro nápravu je neobyčejně přínosné zřízení fondu Městského úřadu Turnov, který
podporuje opravu architektonicky významných objektů v zóně , které však nejsou
zapsanými památkami a nemají tedy nárok na příspěvek z programu regenerace.
Citace z podmínek přidělování příspěvku:
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV
NA OBNOVU OBJEKTŮ, KTERÉ SE NACHÁZÍ V PAMÁTOVÉ ZÓNĚ MĚSTA
TURNOV
I.
Základní ustanovení
1. Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční dotace poskytnutá dle
ustanovení § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, z
rozpočtu Města Turnova.
2. Příspěvky se v souladu se zákonem o obcích poskytují:
- fyzickým osobám, právnickým osobám a občanským sdružením (dále jen: žadatelé)
k podpoře úhrady zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, obnovou,
stavebními nebo jinými úpravami objektu nebo jeho prostředí (dále jen: akce), které
se nachází na území památkové zóny Turnov a dále objekty, které jsou uvedeny v
příloze č. 3 těchto pravidel, a které jsou v jejich vlastnictví. Podporovány budou
žádosti týkající se především stavebních úprav fasád, výplní otvorů, střech, umělecky
ztvárněné oplocení, zpevněné plochy zvláště v podobě původní kamenné dlažby až
na výjimky (historicky mimořádně hodnotný interiér) nebude poskytován příspěvek na
interiérové stavební úpravy.
- Příspěvek nebude poskytován zapsaným kulturním památkám (na ně je možno
čerpat z jiných
fondů)
3. Příspěvky se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu Města Turnova (dále jen: žádost), která má veškeré náležitosti
předepsané těmito Pravidly.
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Veřejný prostor - místní komunikace , zeleň
Komunikace a chodníky v centru zóny jsou již po celkové opravě, v okrajových částech
pak z velké části.
Nastavené řešení a provedení včetně městského mobiliáře je na vysoké úrovni. Snad,
v některé dosud neprovedené části , by bylo možné provést malé citace původních
řešení povrchů.
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Také zeleň a parkové úpravy prováděné v rámci komunikací jsou dobře založeny.
Zvláště volba javoru mléče s kulovitou korunou do města je vhodná – tento druh stromu
byl na začátku dvacátého století vysazován téměř ve všech městech.
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Rozšíření městské památkové zóny
V minulém a letošním roce bylo vypracováno několik variant rozšíření památkové
zóny. Varianty byly projednány s pracovníky ministerstva kultury. V současnosti je
jedna z variant schválena zastupitelstvem a probíhá další schvalovací řízení. Rozsah
rozšíření je na přiloženém náčrtu vyznačen červeně.

Rozšíření zóny je jistě velmi pozitivní a to nejen proto, že ve vymezené části jsou
tyto zapsané památky:

číslo

uz

č.p.

památka

ulice

23901 / 62825

Turnov

pomník Josefa Pekaře

Skálova

134930

20904 / 62823

Turnov

pomník Miroslava Tyrše

Československé
armády

131754

16437 / 64785

Turnov

pomník padlým I. a II. světové
války

12206 / 65617

Turnov čp.373

střední škola
uměleckoprůmyslová

103866

126990
Skálova

119096

Turnov čp.600 škola

Skálova

634674
57

41790 / 64497

Turnov čp.618 vila

28. Října

153914

36443 / 62834

Turnov

Skálova

148301

50907 / 66177

Turnov čp.80

Na Sboře 1

440550

čp.100
sklárna Pacltova
7
měšťanský dům
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Pomník profesora Pekaře

Pomník doktora Tyrše

Č.P. 373

Č.P. 600

22

Č.P. 80

Č.P. 1007
Secesní vila v ulici 28. Října č.p.
600

23

Ve vymezeném prostoru rozšíření se nachází i řada architektonicky cenných staveb,
které by si do budoucnosti zápis do seznamu nemovitých kulturních památek jistě
zasloužily.

Dům J.V.Šimáka

Neorenesační vila

Sokolovna

Husův sbor

24

Objekty v Husově ulici

Secesní objekt v Husově ulici

Vila v ulici 28. Října
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
Záměry vlastníků NKP , města a správců sítí 2014 - 2018 včetně
vyhodnocení a doporučení

22658 / 6-2815

kostel P. Marie

26

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Kostel Narození Panny Č.výk.
Marie
R.č.
22658 / 6-2815

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a nátěr hlavních dveří
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50 000,-

Z toho vlastní zdroje:

60 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a nátěr dvou bočních dveří
Odhad nákladů :

120 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a nátěr dveří do sakristie
Odhad nákladů :

1

70 000,-

Z toho vlastní zdroje:
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35 000,-

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a nátěr hlavních dveří do věže ze hřbitova
Odhad nákladů :

70 000,-

Z toho vlastní zdroje:

35 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a nátěr hlavních dveří do věže z náměstí
Odhad nákladů :

70 000,-

Z toho vlastní zdroje:

35 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Před provedením doporučujeme restaurátorský
průzkum barevnosti vstupních dveří.

28

37175 / 6-2817 kostel sv. Františka z Assisi

29

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Č.výk.

Název objektu

Kostel sv.Františka z Assisi

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.
37175 / 6-2817
Náměstí Českého Ráje
Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a nátěr dveří do věže
Odhad nákladů :

60 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava omítek v presbytáři a výmalba
Odhad nákladů :

150 000,-

Z toho vlastní zdroje:

75 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování vitraje v presbytáři kostela
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30

50 000,-

2

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování vitraje v lodi kostela směrem do ulice
Odhad nákladů :

200 000,-

Z toho vlastní zdroje:

80 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování vitraje v lodi kostela směrem k poště
Odhad nákladů :

200 000,-

Z toho vlastní zdroje:

80 000,-

Poznámka:
Navržené úpravy navazují na již dříve provedené opravy a lze je plně doporučit.

31

19273 / 6-2818

kostel sv. Mikuláše

32

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Č.výk.

Název objektu

Kostel sv.Mikuláše

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.
19273 / 6-2818
Mikulášské náměstí
Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava soklu po věží
Odhad nákladů :

150 000,-

Z toho vlastní zdroje:

60 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava krovu a střechy 1 etapa
Odhad nákladů :

700 000,-

Z toho vlastní zdroje:

280 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava krovu a střechy 2 etapa
Odhad nákladů :

700 000,-

Z toho vlastní zdroje:

33

280 000,-

3

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava krovu a střechy 3 etapa
Odhad nákladů :

700 000,-

Z toho vlastní zdroje:

280 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava venkovní omítky věže
Odhad nákladů :

2 000 000,-

Z toho vlastní zdroje:

800 000,-

Poznámka:
Oprava krovu a střešní krytiny je nezbytně potřeba.
Stále platí, že stávající novodobé nátěry fasády budou odstraněny a na obnovenou
fasádu bude důsledně použita vápenná omítka a minerální nátěr.
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12577 / 6-5983

čp.2199

synagoga

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

2199

Synagoga

Č.výk.

R.č.

12577 / 6-5983

Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Pouze práce údržby – počítáno s cca. 20 000,- Kč ročně

35

4

12359 / 6-5581 čp.1

radnice

36

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

Č.výk.

Radnice
1

5

R.č.
5581/12359
nám. Českého ráje 1
Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Výměna oken I. etapa
Odhad nákladů :

500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

37

300 000,-

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Výměna oken II. etapa
Odhad nákladů :

500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

300 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Poznámka:
Navržené opravy lze doporučit – při výběru dodavatele oken prověřit jeho dřívější
realizace, neboť tato výměna v jedné z nejexponovanějších částí zóny bude náročná
nejen na návrh a provedení oken z hlediska vzhledu, ale i funkce – tepelná izolace,
akustická izolace.

38

41759 / 6-2816 čp.65 klášter františkánský

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

65

Pošta – bývalý klášter
Č.výk.
Františkánů
R.č.
41759 / 6-2816
Skálova čp. 65

6

Česká Pošta, s.p.

Vlastník objektu nespecifikoval budoucí záměry. Navržené úpravy budou
posouzeny v rámci žádostí předložených v jednotlivých letech.

39

34344 / 6-2820 čp.70 měšťanský dům

40

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Č.výk.

Muzeum
70

7

R.č.
34344 / 6-2820
Skálova 70
Příspěvková organizace kraje
Liberecký kraj – U Jezu 642/2a Liberec

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování a oprava sochařské výzdoby brány
Odhad nákladů :

150 000,-

Z toho vlastní zdroje:

80 000,-

Poznámka:
Restaurování sochařské výzdoby je poslední etapou opravy obvodového pláště a
samozřejmě je lze doporučit.

41

26939 / 6-4520 čp.71 muzeum

42

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Zřizovatel

Č.výk.

Muzeum
71

8

R.č.
26939 / 6-4520
Skálova 71
Příspěvková organizace kraje
Liberecký kraj – U Jezu 642/2a Liberec

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava omítky nádvorní strany objektu
Nátěr oken nádvorní strany objektu
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Záměr vlastníka – vnitřní expozice je mimo program a jeho hrazení je nutné
z jiných prostředků
Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje:

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Záměr vlastníka – vnitřní expozice je mimo program a jeho hrazení je nutné
z jiných prostředků
Odhad nákladů :

Z toho vlastní zdroje:

43

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava střechy objektu
Odhad nákladů :

1 500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

dle.rozpočtu

Z toho vlastní zdroje:

dle.rozpočtu

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava uliční fasády , včetně nátěru oken
Odhad nákladů :

1 500 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit – v plné míře splňují doporučení z minulé etapy.

44

20512 / 6-2819 čp.87 děkanství

45

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018

Areál Děkanství Č.výk.

Název objektu
Č.p.
Adresa

87

Majitel
Správce

9

R.č.
20512 / 6-2819
Děkanská 87
511 01 Turnov
Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava opěrné zdi – 3. etapa
Odhad nákladů :

800 000,-

Z toho vlastní zdroje:

320 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava opěrné zdi – 4.etapa
Odhad nákladů :

800 000,-

Z toho vlastní zdroje:

320 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava opěrné zdi – 5.etapa

Odhad nákladů :

500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

46

200 000,-

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava vnějších omítek budovy děkanství
Odhad nákladů :

150 000,-

Z toho vlastní zdroje:

60 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava krovu a střechy hospodářské budovy
Odhad nákladů :

200 000,-

Z toho vlastní zdroje:

80 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Oprava opěrné zdi, která hrozí sesuvem je jistě
prioritou. Před opravou fasády je nutné provést odborní návrh a následné opatření
řešící snížení vlhkosti.

47

25151 / 6-2821 čp.89 měšťanský dům

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

měšťanský
Č.výk.
dům
R.č.
20512 / 6-2819
Skálova č.p.89
511 01 Turnov
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

10

87

Za Slovankou 1782/3, Libeň, 18200 Praha 8

Vlastník objektu nespecifikoval budoucí záměry. Navržené úpravy budou
posouzeny v rámci žádostí předložených v jednotlivých letech.

Poznámka:
Trvá doporučení z minulé etapy, aby příslušný odbor Městského úřadu vstoupil
s majitelem objektu do jednání s tím, aby byla provedena nejen oprava fasády, která
je v současnosti již potřebná, aby nedocházelo k dalšímu poškození
architektonických prvků, ale i výměna nevhodné střešní krytiny přinejmenším do
ulice.

48

31649 / 6-4711

čp.94 spořitelna

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Spořitelma
94

Č.výk.

11

R.č.
31649 / 6-4711
nám. Českého ráje 94
Česká spořitelna a.s.
Olbrachtova 1929/62
Praha – Krč, 140 00

Vlastník objektu nespecifikoval budoucí záměry. Navržené úpravy budou
posouzeny v rámci žádostí předložených v jednotlivých letech.

Poznámka:
Doporučujeme, aby příslušný odbor Městského úřadu vstoupil s majitelem objektu do
jednání, neboť – jak je patrné z přiložené fotodokumentace – porušeným svodem í
zatéká do fasády srážková a dochází k odpadávání omítky.

49

11943 / 6-5559 čp.245 měšťanský dům

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům
245

Č.výk.

12

R.č.
11943 / 6-5559
Sobotecká č.p.245
Zlatko Ganibegovič
Sobotecká 245

Vlastník objektu nespecifikoval budoucí záměry. Navržené úpravy budou
posouzeny v rámci žádostí předložených v jednotlivých letech.

50

12596 / 6-5993 čp.271 měšťanský dům

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům
271

Č.výk.

13

R.č.
12596 / 6-5993
Tázlerova č.p.271
Jan Drahoňovský
Komenského 1582, Turnov

Vlastník objektu nespecifikoval budoucí záměry.
Vzhledem k tomu, že objekt prošel generální rekonstrukcí je patrné, že bude
probíhat jen běžná údržba.

51

49800 / 6-6080 čp.331 měšťanský dům

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům
331

Č.výk.

14

R.č.
49800 / 6-6080
Dvořákova 331
Petr Zemene + Milena Zemenová
Dvořákova 331 - Turnov

Vlastník objektu nespecifikoval budoucí záměry. Navržené úpravy budou
posouzeny v rámci žádostí předložených v jednotlivých letech.

52

21904 / 6-4555

čp.670 divadlo

53

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu

Městské divadlo

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

670

Č.výk.

15

R.č.
21904 / 6-4555
Trávnice 670
Město - Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Rok 2014
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

54

50 000,-

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50 000,-

Poznámka:
S ohledem na to, že jedná o tzv. kulturní stánek, doporučujeme Městskému úřadu
navýšit předpokládané částky na provedení opravy fasády a v tomto rámci provést
její , humanizaci´. Boční a štítovou stěnu architektonicky přeřešit a eventuálně opatřit
grafickou respektive. sochařskou výzdobou.

55

101046

smuteční síň s nová část
márnicí
městského hřbitova

Záměry vlastníka na období 2014 – 2018
Název objektu

Kolumbárium

Č.výk.

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.

101046

16

Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
Rok 2014

Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2015
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

56

20 000,-

Rok 2016
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava atik
Odhad nákladů :

50 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50 000,-

Rok 2017
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

20 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2018
Druh a stručný popis obnovy:

Běžná údržba
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

57

50 000,-

39861 / 6-2822 pomník Fortunata Durycha

Stávající stav

H1
V rámci údržby provést úpravu zeleně a
obruby hrobu.

46702 / 6-2824 náhrobek J. V. Šimáka

Stávající stav , vyhodnocení
H2
Dobrý stav, udržovaný hrob

58

51125 / 6-6224 hrobka rodiny Boháčkovy
Stávající stav

H3
Hrobka je v dobrém, udržovaném stavu

59

27046/6-2829 socha sv. Jana Nepomuckého

Hluboká

Stávající stav , doporučení

Socha je v průměrném stavu – trvá
doporučení z druhé etapy – omezit
přístup k soklu
S1

100627 socha sv. Jana Nepomuckého Mariánské nám.
Stávající stav , doporučení
Polychromovaná plastika je v dobrém,
udržovaném stavu.
S2

60

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

S3 Plastiky v dobrém udržovaném stavu.

61

Záměry správců sítí a komunikací 2014 – 2018

VODOVOD, KANALIZACE
Rok 2014
Popis : Rekonstrukce kanalizace podél Stébenky od střelnice po Soboteckou ulici

Rok 2015

Popis : Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Markova ulice

Podle vyjádření správce – celá zóna mimo Dvořákovi ulice je tímto hotova. Provedení
Dvořákovy ulice ještě není naplánováno.

Ostatní správci na naši výzvu nereagovaly, ale z toho, že ve většině zóny jsou již
provedeny finální povrchy jak komunikací tak chodníků, lze usuzovat, že jak
páteřní sítě, tak napojení jednotlivých objektů jsou v pořádku a do blízké
budoucnosti není počítáno s dalšími úpravami.

62

KOMUNIKACE

Rok 2014

Název akce :Průchod pro pěší z ulice 5.května do parku
Ulice, místo : 5.května
Předpokládaný termín zahájení a dokončení : 04/2014 - 06/2014
Stručný popis : Zpřístupnění a propojení parku pro pěší s centrem města a
muzeem Českého ráje

Rok 2015

Název akce : Rekonstrukce Markovy ulice
Ulice, místo : Markova ulice
Předpokládaný termín zahájení a dokončení : 03/2015 – 05/2015
Stručný popis : Celková rekonstrukce ulice, chodníku a veřejného osvětlení

Rok 2016

Název akce : Rekonstrukce schodů u Svěrácké brány
Ulice, místo :U svěrácké brány
Předpokládaný termín zahájení a dokončení : 04/2016 – 09/2016
Stručný popis : Přeložení a oprava stávajících schodů včetně opravy opěrných zdí

63

Rok 2017
Název akce :
Ulice, místo :
Předpokládaný termín zahájení a dokončení :
Stručný popis :
Není plánována žádná akce

Rok 2018
Název akce : Rekonstrukce ulice Trávnice II. etapa
Ulice, místo : Trávnice
Stručný popis : Celková rekonstrukce druhé části ulice včetně chodníku a
veřejného osvětlení

64

Jednoduchý koncept rozvoje zóny z hlediska památkové péče
2014 -2018
Posílení obytné funkce a oživení centra města

Základní cíl byl již na základě dříve provedené územně plánovací dokumentace
formulován v předešlé etapě – posílení obytné funkce historického centra. Jedná se
hlavně o to, aby nebyly bytové prostory měněny na nebytové, zástavba proluk
bytovými domy, eventuální využití podkroví a pod. Jedním z důvodů vyliďňování
historických center je , že opravy a rekonstrukce historických objektů jsou jednak
finančně náročné a jednak jejich provádění je ztěžováno špatnou dopravní
přístupností a stísněnými podmínkami pro provádění prací. Z pozice městského
úřadu je pak nutná spolupráce a ochota řešit problémy jak při přípravě tak provádění
těchto akcí. Součástí této snahy by měly být i osvětové a vzdělávací přednášky.
Další snahou by měl být zájem o zvýšení turistického ruchu – popisy jednotlivých
památek jsou provedeny, základní informační systém také.
Doporučujeme projednat zpřístupnění církevních památek alespoň v letním období,
komentované vycházky s průvodcem, mapy s vyznačením památek a architektonicky
zajímavých objektů.

Zpřístupnění Františkánské zahrady

V návaznosti na plánované oživení centra města stále trvá záměr zmiňovaný již
v minulé etapě.
Záměr předpokládá odkoupit, nebo dlouhodobě pronajmout Františkánskou zahradu
(dnes zahradnická provozovna).
Komunikačně propojit tento prostor s parkem za letním kinem až do Husovy ulice
citlivě zastavět proluku ve Skálově ulici (dnes veřejné WC), zakomponovat hradební
zeď, průchodem propojit Skálovu ulici s františkánskou zahradou, a znovu umístit
veřejné WC tak, aby bylo přístupné ze zahrady i z ulice.
Obnovit zahradu - dřeviny, květiny, lavičky, altán, možnost pořádání koncertů,
představení, případně zachovat možnost koupě květin. Umožnit příjemné pěší
docházky do centra města mimo silniční provoz, oživit mrtvé kouty parku a napojení
na zahradní restauraci. Vytvořit v parku odpočinkovou zónu pro občany i turisty.
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Parkování , doprava

Obě záležitosti řeší územní plán, který je v současnosti schvalován – uvedeny jsou
citace částí, které se uvedené problematiky týkají
Parkování je v územním plánu řešeno takto:
Součástí projektu „Integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy“ je
výstavba parkovacího domu, kde se předpokládá zejména parkování při přestupu na
prostředky veřejné dopravy. Po realizaci projektu se rovněž uvolní plocha stávajícího
autobusového nádraží u Jizery, která bude využita pro rozšíření centrálního
parkoviště s občanskou vybaveností. Pro vymezení dalších parkovacích míst v
centru města jednak není dostatek vhodných ploch, jednak je považujeme za
nevhodné s ohledem na současný stav v centru, které je již dnes přeplněné
automobily
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Dopravní situace a nástin jejího řešení uvádí právě schvalovaný územní plán
Turnova.
Citace:
Základním problémem Turnova je vedení silnice II/283 centrem města přes Náměstí
Českého Ráje, což má za následek přetížení náměstí i ulic historického centra
automobilovou dopravou. Počátkem 90. let bylo navrženo několik variant vedení
silnice II/283 mimo centrum Turnova, v dnešní době nepřijatelných z těchto důvodů:
výstavba nového mostu přes Jizeru v oblasti Dolánek a další vedení
komunikace přes zalesněný svah nad Jizerou k lokalitě Myšina – toto řešení
by hrubě poškodilo přírodní hodnoty údolí Jizery a zajisté by vyvolalo odpor
ochránců přírody
trasy přes Károvsko jsou bezpředmětné, neboť procházejí přes rozvojovou
plochu pro bydlení, která byla vymezena v pozdějších letech
trasy s dlouhými tunelovými úseky jsou pro silnici II. třídy ekonomicky
neúnosné
trasy vedoucí údolím Stebénky by znehodnotily přírodní plochy, které se díky
své poloze blízko centra nabízejí pro rekreační využití, v údolí by též
pravděpodobně docházelo ke koncentraci zplodin
Platné Zásady územního rozvoje Libereckého kraje vymezují trasu silnice II/283
mimo území Turnova. Napojení této silnice na kapacitní silnici S5 i na stávající silnici
I/35 není dosud dořešeno, územní plán proto vymezuje územní rezervu pro toto
možné napojení, navazující na územní rezervu kapacitní silnice S 5.
Tranzitní doprava(míněno s hlediska celého Turnova), i když potřeba jejího odvedení
z centra je nesporná, představuje podle výsledků celostátního sčítání dopravy 2010
pouze menší část dopravního zatížení Náměstí Českého ráje a ulic 5.května a
Hluboká. K odvedení části dopravy, generované přímo ve městě a zejména v nové
rozvojové ploše Károvsko – Hruštice, vymezuje územní plán koridor pro
severozápadní obchvat města v trase:
Okružní křižovatka Sobotecká – Koňský Trh – křížení s ulicí Palackého. (Tato
komunikace, která je již obsažena ve vydané Změně 13A platného územního plánu,
nebude sloužit jako nová trasa silnice II/283 pro odvedení dálkové tranzitní dopravy z
centra města.)
Pro další zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v centrální části města navrhuje
územní plán přestavbu křižovatky Na Kamenci, umožňující v napojení ulice Na
Kamenci na stávající silnici I/35 odbočení všemi směry.
Na základě „Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov“, zpracované PUDIS a.s.,
vymezuje územní plán jako územní rezervy:
 Koridor pro stavbu severozápadního obchvatu v trase křížení s ulicí Palackého –
stávající autobusové nádraží – přemostění Malé Jizery – napojení na ulici Žižkovu
(ÚR 7);
 Koridor pro stavbu severozápadního obchvatu podle návrhu PUDIS B.2.6. (ÚR 6);
 Koridor pro stavbu komunikace údolím Stebenky podle návrhu PUDIS B.3.9
Navrhované komunikace budou respektovat „Normovou kategorizaci krajských silnic
II. a III. třídy“, schválenou Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 46/04ZK
ze dne 16.3.2004. Striktní dodržení šířky stávajících
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Komunikace

Stávající, nově provedené komunikace jsou velmi kvalitní a je žádoucí pokračovat
v nastaveném standartu.
Fotodokumentace viz. výše.

Jednotlivé objekty

Většina aspektů , které je možno obecně formulovat jako doporučení pro další
postup při správě Městské památkové zóny Turnov, bylo již v minulých etapách
uvedeno. Samozřejmě víme, že Městský úřad nemá neomezenou moc při prosazení
svých záměrů u vlastníků, kteří spolupracovat nechtějí nebo z ekonomických důvodů
nemohou, ale snaha o zamezení devastace, ba naopak, prosazení kulturního
řešení, by mělo být prioritou. Výše uvedený dotační program je pro tento postup
velmi dobrý stimul.
Pro připomenutí uvádíme několik zásad, zvláště platných pro specifiku Turnovské
zóny:

Zachování a oprava jedinečných fasád z počátku minulého století

Zachování a oprava portálků a zbytků původních výplní
68

Regulace reklam a architektonicky kvalitní návrhy portálů
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Moderní architektura
Na závěr se chceme blíže věnovat objektům moderní architektury – myšleno 30. a 40
léta minulého století. Těchto objektů je v zóně pouze několik, ale jejich význam nelze
zanedbat. Stále, bohužel, přetrvává názor , že hlavní kvalitou památky je stáří. Málo
kdo si uvědomuje , že architektura hodná ochrany může být zcela nová a současná.
Z tohoto důvodu jsou ničeny nejen památky předválečné nebo sorely, ale hlavně pak
šedesátá a sedmdesátá léta minulého století.
Dále bude uvedeno několik objektů zóny, kterým doporučujeme věnovat pozornost.

Prodejna firmy Baťa – dnes snad již i jako
prodejna nefunkční.
Opatřena v současnosti portály i okny,
které s původními korespondují pouze
sporadicky

Funkcionalistická vila ve Skálově ulici – její plášť je , bohudík, doposud bez zásahů –
zachovat.
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Objekt
ve Skálově ulici – původní
jedinečný výkladec sklenářství byl
nahrazen naprosto se nehodícím dílem.

Doporučujeme zachovat, alespoň zbytky vnitřní výzdoby
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Objekt bývalého kina mezi
ulicemi Trávnice a Krajířova.
Stavba umístěná jako solitér
mezi ulicemi by si s ohledem na
svojí
nespornou
architektonickou
kvalitu
zasloužila opravu a zachování
obvodového
pláště
a
samozřejmě
i
smysluplné
využití.

Jednoduchá fasáda s prvky
moderny
by měla být
obnovena v původním stavu.
Z foto jsou též patrné dva
nešvary, kterých by se měly
úpravy
nemovitostí
v zóně
vyhnout.
Jedná se jednak o plastová
okna a pak o použití signální
barvy na parter, která nijak
nekoresponduje s celkem nad
tímto pasem.
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4. ZÁVĚR
Technické podmínky přidělení příspěvku
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Závěrečný komentář

Po prohlídce zóny, jednotlivých památek a prostudování postupů a návrhů
vypracovaných na podnět nebo přímo Městským úřadem v Turnově lze konstatovat,
že jeho práce v rámci spravování památkové zóny je velmi dobrá.
V památkové zóně města Turnova se nacházejí tři zapsané památky patřící velkým
organizacím a to jak soukromým – Česká spořitelna a.s. – tak státním – Česká pošta
a Akademie věd. Již dvě etapy vypracování programu regenerace tyto organizace
nespolupracují – neinformují o svých investičních záměrech nebo plánech oprav.
Problém je v tom, že fasáda objektu spořitelny je již poměrně vážně poškozena
zatékáním srážkové vody z poškozeného svodu.
Stav ostatních objektů nám není známý, neboť nejsou přístupné. Doporučujeme
Městskému úřadu v Turnově navázat s majiteli kontakt a probrat s nimi postupy
oprav.

Na závěr připomenutí – citace z návrhu územního plánu:
Správní území Turnov má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se na
ně tedy ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona
č. 242/92 Sb. Většina v budoucnu prováděných zemních prací bude podléhat
odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného
archeologického výzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení výše uvedeného
zákona. V územních a stavebních řízeních se k záměrům změn využití území proto
bude nezbytně vyjadřovat i Archeologický ústav AV ČR, resp. jeho pověřené
pracoviště.
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