
karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0000 

název 
objektu 

 
nám. Mariánské 

 

č. p./č. e.  

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1495 

 
lokalizace 

 
východní část MPZ 

GPS:  

výčet 
objektů 

 
náměstí 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Plocha náměstí má asfaltový povrch vozovky a dlážděné chodníky s vyvýšenými žulovými obrubníky. 
Zadláždění plochy u domů na jižní straně je z štípané žulové kostky šedé barvy, velikost 10/10 cm, kroužkově 
kladené. Chodníky jsou z drobné žulové kostky – mozaiky 6/6 cm, v kroužkové vazbě. Na jižní straně je pás 
zeleně se vzrostlými stromy, oddělený od dlažby linkami z velkých kostek (bez vyvýšení). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

staré p. p. č. 1448 
2013 – rekonstrukce povrchů chodníků a mobiliáře 
 

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 nám. Mariánské. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 379b, 390, 760.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Jedná se o plochu, která je 
středem východní části MPZ. Pro celek MPZ je důležité zejména materiálové provedení povrchů. 
Předmětem ochrany je urbanistické rozvržení plochy, historické materiálové řešení povrchů, trasování 
komunikací a chodníků, celkový vzhled plochy a městský mobiliář.  
 

závady 

1) asfaltový povrch vozovky 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat původní urbanistické rozvržení plochy, 
historické materiálové řešení povrchů, trasování komunikací a chodníků. Z památkového hlediska je 
nezbytné zachování povrchů z přírodních dlažeb v celé ploše náměstí (výhledově je tedy žádoucí předláždit i 
stávající asfaltový povrch silnice – viz dobové fotografie). Poloze náměstí v rámci MPZ je nutno přizpůsobit i 
vzhled a typy prvků městského mobiliáře.  
    

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 17. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Mariánské náměstí, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 379 b). 



 
Mariánské náměstí, foto IP 2013. 

 
 

 
Mariánské náměstí, foto IP 2016. 

 


