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karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0020 
 

Název 
objektu 

 
dům 

 

č. p./č. e. 20 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1491, 1490/2, 1476/5 

 
lokalizace 

 
severní fronta Mariánského nám.  

GPS: 50°35'13.250"N, 15°9'32.332"E 

výčet 
objektů 

 
dům, stodola 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

MuDr. Dobroslav Berntd, JuDr. Milada 
Berndtová, Modřišice č. p. 155, 511 01 
Modřišice  

 
popis 

Pozemek p. p. č. 1491 se nachází na Mariánském náměstí – v severní frontě. 
Původní dům byl v roce 2013 zdemolován a aktuálně zde stojí přízemní novostavba (zdivo z keramických 
tvárnic). Původně obdélný půdorys domu s dvorními přístavbami byl směrem do dvora výrazně rozšířen. 
Přední část má sedlovou okapově orientovanou střechou, rozšířenou o pultovou střechu směrem do dvora. 
Pohledově dominantním prvky jsou detaily střešního pláště s podkrovní nástavbou ve tvaru velkého 
pultového vikýře a přesahy střechy s vystupujícími zhlavími vaznic. Krytina je vláknocementová 
šedočerného odstínu. Fasáda je omítaná s barevně odlišeným soklem. Okna a dveře jsou dřevěné 
z lepených profilů v hnědém odstínu. 
Na přilehlém pozemku p. p. č. 1490/2 stojí torzo stodoly, které je postupně také demolováno. 
 
Popis zdemolované stavby: 
Jednalo se o přízemní téměř čtvercový objekt se zobytněným podkrovím krytým sedlovou střechou. V jižním 
průčelí do náměstí byla umístěna okna dvou obytných místností. Vstup do domu byl umístěn v západním 
průčelí a na síň navazovala kuchyně. Ze síně vedlo schodiště i do obdélného sklepa, který je situován pod 
síní a západní obytnou místností. Třetí, severní díl domu, kde by byla předpokládána komora a chlév buď 
zcela chyběl anebo byl nahrazen mladšími přístavbami s plochými střechami v 60. letech 20. století 
(zejména garáž a sklad). Této přestavbě pak odpovídá i podoba zobytněného podkroví, kdy u zadního 
severního průčelí zčásti ze sedlové střechy vystupovala zděná hmota jakéhosi patra s vlastní pultovou 
střechou.  
Mladší přístavby z 60. let 20. století zastavěly dvorek a přimkly se k jižnímu průčelí stodoly se sedlovou 
střechou. Tu tvořil v západní části průjezd a do druhé části byl vložen trakt se segmentovými klenbami a 
tahovým komínem, který zaujal polovinu východní části stodoly. Z popsané dispozice a přiložených plánů 
vyplývá, že jak obytný dům, tak stodola měly takřka čtvercové dispozice. Situování hlavního vstupu do 
dvorku u nároží západního průčelí může být odkazem ke specifické funkci objektu před rokem 1850, kdy se 
jednalo o bránu pro výběr cla. Vstup by tak byl situován již ve vlastním dvorku, zatímco do veřejného 
prostoru náměstí se otevíraly okna obytných či správních místností.  
 
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 20 (staré č. p. 124), staré st. p. č. 225 
První zmínka o zástavbě na parcelách domů č. p. 20 a č. p. 409 pochází z roku 1608, kdy zde Daniel 
Vrchlabský vlastnil grunt. V roce 1620 Jan Posselt koupil dům od dědiců po Danielu Vrchlabském. V září 
v roce 1633 Krištof Červ, mydlář koupil dům naproti klášteru se stodolou a zahradou a též s rolí od dědiců 
po J. Posseltovi. V roce 1643 dům Kryštofa Khaule zámečníka shořel a ten se pak ujímá v roce 1661 
spáleného gruntu po nebožtíku Krištofu Červovi proti velikému kostelu městskému, jenž se slove Matky 
Boží. V roce 1669 koupil spálený grunt Martin Slavík naproti velkému kostelu od Krištofa Khaule s tím 
doložením, že má jej tomu, kdo by chtěl na něm stavěti, prodati. V roce 1705 je uvedeno, že grunt po 
Krištofu Khaulovi, ten díl obec za chalupu brannýho drží. Z toho lze odvodit, že zástavba na parcelách byla 
patrně zpustlá a k její obnově došlo někdy kolem roku 1705. K nejstarší zástavbě na parcelách odkazují 
nálezy keramických fragmentů na ploše domu č. p. 20 během demolice, které lze datovat na přelom 16. a 
17. století.  
1785 – dům je uváděn jako „domek obecní“ nebo „Gemeinthor“ 
1843 – mapami stabilního katastru je zde zachycen obdélný dům, orientovaný delší stranou do náměstí, 
v zadní části pozemku byla na indikační skice dodatečně dokreslena obdélná stodola, obě stavby jsou 
vyobrazeny jako nespalné 
1850 - dům pod číslem domovním 20, nazvaný obecní klášterecký brana, ode dřeva vystavený, malý s 
dvoumi světničkami, se u kostela Panny Marie nacházející 
Z pramenů k roku 1705 a 1850 vyplývá, že dům byl jednou z turnovských bran zvanou klášterská.  
V polovině 19. století zde stál dřevěný dům, který byl ve 2. polovině 19. století nahrazen domem zděným. 
1915 – zřízen nový zděný plot 
1955 – demolice kolny 
cca 1960 – kompletní přestavba domu 
2012/13 – demolice domu a části stodoly a výstavba nového objektu  
 
 

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. 20. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 20. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 82 – 83, 86. 
  
 

archivní plány a fotodokumentace 

SOkA Semily, AM Turnov, neinventované plány (situační plán, Wittmann?, patrně 1844).  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 390, A-FT 913a+b. 
 
 

průzkumy     

Peřina, I.: Demolice domu č. p. 20 v Turnově na Mariánském náměstí. Stavební popis, fotodokumentace a 
plány. Nálezová zpráva operativní dokumentace, NPÚ ÚOP v Liberci 2013. 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je 
důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení odpovídajícím původní stavbě (přízemní 
dům mírně obdélného půdorysu se sedlovou střechou a okapovou orientací do ulice). Objekt tvořil spolu se 
sousedním domem č. p. 409 typickou dvojici klasicistních domků této fronty náměstí. Jedná se o prostor, 
kde byla umístěna jedna z městských bran zvaná jako klášterská. Hodnotnou konstrukcí je zachovaný sklep. 
Výše uvedené požadavky novostavba zcela nesplňuje, zejména díky předimenzované hmotě a rozšíření 
domu do dvorního traktu a díky rušivým detailům střešního a venkovního pláště. 
  

závady 

1) zaniklá stavba cenného domu a části stodoly 
2) novostavba domu – hmotově nerespektuje původní objekt, předimenzovaná hmota a rozšíření domu do 
dvorního traktu 
3) rušivé detaily střešního a venkovního pláště (balkon ve dvorním průčelí, utopená poloha oken, zcela 
předimenzované množství sněhových zábran – celkové provedení je v kontextu historických staveb velmi 
rušivé 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení 
odpovídajícím původní stavbě (přízemní dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou a okapovou 
orientací do ulice). U novostavby je i nadále nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní 
krytiny (vláknocementové šablony) a fasády (hladká omítka, dřevěné výplně otvorů, vhodná barevnost 
v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat kontrastní barevnost). 
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres starého č. p. 20 do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 

 
Zákres novostavby do katastrální mapy, V. Vrabec 2016. 

 
 
 



 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843. 

 
 
 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Dům č. p. 20 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 

 
Situační plán Mariánského náměstí, patrně 1844, vyznačen dům č. p. 20, archiv SOkA Semily. 

 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 20, přízemí, zaměření demolovaného domu S. Picková 2012 (Peřina 2013). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 20, krov a podkroví, zaměření demolovaného domu S. Picková 2012 (Peřina 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 20 (druhý zleva) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 390). 

 
 

   
Dům č. p. 20, hlavní a štítové průčelí, stav v roce 2011 (Peřina 2013). 

 
 

   
Dům č. p. 20, druhé východní štítové průčelí a stodola ve dvoře v roce 2011 (Peřina 2013). 

 



 
Dům č. p. 20, stav domu během demolice v roce 2012 (Peřina 2013). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 20, stav domu během demolice v roce 2012 (Peřina 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 20, stav stodoly během demolice v roce 2012 (Peřina 2013). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 20, novostavba během výstavby, foto IP 2013. 

 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 20, celkový pohled na novostavbu od jihozápadu, foto IP 2016. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 20, celkový pohled na novostavbu od severovýchodu, foto IP 2016. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0021 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 21 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1488 

 
lokalizace 

Mariánské náměstí – nároží 
s Markovou ulicí, severní fronta 

GPS: 50°35'12.868"N, 15°9'30.273"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Marcel Fridrich, SJM Marcel Fridrich a 
Zdenka Fridrichová, oba bytem 
Mariánské náměstí 21, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází na Mariánském náměstí – na nároží s Markovou ulicí, v severní frontě. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve 
tvaru písmene L. Hlavní křídlo orientované do Markovy ulice je zastřešené valbovou, a kolmé křídlo 
sedlovou střechou. Střechy objektu jsou kryty břidličnými šablonami, kladenými v šikmo stoupajících řadách 
(tmavě fialová břidlice, po obvodu střechy lemy). Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Komínové hlavy jsou cihelné – režné. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pískovcových kvádrů a pálených cihel. Vnější omítky jsou 
zde řešeny jako vápenocementové se zbytky starší štukové výzdoby (korunní římsa). Omítka je členěná 
v pásech oddělených odskokem líce, anebo plochou mezipatrovou římsou. Nároží je v úrovni polosuterénu 
zesíleno šikmým pilířem z pískovcových kvádrů. Fasáda tohoto podlaží je provedena v kombinaci hladce 
omítaných ploch a ponechaných „fleků“ s režným zdivem, vyspárovaným cementem. Ve směru do Markovy 
ul. je dochován jednoduchý pravoúhlý portál vstupu. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a 
konstrukčně řešené jako jednoduchá dvoukřídlá okna s izolačním dvojsklem. Dveře hlavního vstupu (ve 
směru z Mariánského náměstí) jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé rámové 
kazetové s vrchním nadsvětlíkem (dochována také litinová klika a štítek). Dveře a výkladce provozoven v 1. 
NP (Markova ulice) jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. Před vstupem z Mariánského náměstí je zřízeno 
předložené zděné schodiště s torzem litinového zábradlí (zdivo je obetonováno nebo opatřeno stříkanou 
omítkou, stupně z žulových desek). 
Ke dvornímu průčelí přiléhá torzo pavlače se zděným záchodem. Pozemek za domem podél Mariánského 
náměstí je až k sousednímu domu č. p. 409 uzavřen vysokou zdí z pískovcových kvádrů, zakončenou 
kamennou pultovou stříškou. K vjezdu do dvora slouží přímo u č. p. 21 brána. Obdobná zeď rozděluje i 
pozemky č. p. 21 a sousedního č. p. 22.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 21 (staré číslo 125), staré st. p. č. 227 
1612 – první zmínka o domě (Jan Samkův) 
7. května 1643 – poškozen požárem (dům na spáleništi obnoven mezi lety 1671 - 1707) 
1707 – poškozen požárem? (před 1736 opraven) 
přestavován v první polovině 19. století (viz klenby v přízemí)  



1843 – mapami stabilního katastr je zachycen jako spalný dům na půdorysu písmene L, na rozdíl od 
současného stavu je ale půdorys složen z hlavní obdélné části při Markově ul. a kolmého křídla při severním 
obvodu dvora (křídlo podél Mariánského nám. je tedy mladší)  
Přízemí domu bylo stavebně upravováno v souvislosti s prokopáváním Markovy ulice (došlo zde k 
výraznému snížení výšky terénu a v návaznosti na to muselo být upraveno i odhalené přízemí domu) 
1930 – úpravy průčelí (předchozí fáze zřejmě novorenesanční) 
1948 – úprava tarasu a schodů ve směru do Mariánského náměstí 
2001 – výměna oken (stávající okna z lepených profilů) 
 
 

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. 21. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 21. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 86 - 87.  
 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 423, A-FT 424, A-FT 425, A-FT 
912a+b, A-FT 915a+b, A-FT 916a+b, A-FT 1070. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující fasáda z doby kolem r. 1930, jádro objektu pochází ale přinejmenším 
z klasicistních a historizujících přestaveb v 19. století. Cennými prvky jsou břidlicová střešní krytina (původně 
pro město velmi typická) a také ohradní zdi kolem dvora s vjezdovou branou. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.    
 
 

závady 

1) výrazně narušená fasáda v úrovni polosuterénu – odhalené plochy pískovcového zdiva včetně nárožního 
pilíře  
2) podoba okenních výplní – vzhledově nepovedené dřevěné výplně s izolačním dvojsklem, ploché profily, 
lazurní nátěr, masivní hliníkové okapnice  
3) cementové omítky bočních zdí schodiště do Mariánského nám.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a materiálové řešení objektu, 
rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu v urbanisticky 
exponované poloze a jako typické ukázky klasicistní a historizující zástavby velmi důležité. V případě obnovy 
střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe přírodní břidlici 
(typ a kladení dle stávající, vhodné je případné využití původního materiálu), méně vhodné jsou v daném 
případě vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu). Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího členění fasády (pro celek fasády je ale nutností doplnění omítky v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí – viz původní řešení na 
dobových fotografiích. Při obnově je nutno použit stejný typ hrubozrnné probarvované omítky v kombinaci 
s hladce omítnutými prvky. V případě obnovy oken preferujeme zpětné obnovení dřevěných dvojitých oken 
s omítanou špaletou dle původního stavu, doloženého archivními fotografiemi (stávající výplně se od 
původních liší i pohledově velmi výrazně, vhodnější je krycí nátěr). Vstupní dveře z Mariánského nám. je 
žádoucí zachovat a pouze obnovovat (v případě dožití je možná výměna za přesnou materiálového a 
vzhledovou kopii). Ohradní zeď dvora včetně brány je nutno zachovat (v případě obnovy je nutno 
rehabilitovat spáry použitím vápenné nastavované malty místo cementové, v případě doložení omítky je 
vhodné omítnutí). Stejné zásady platí pro opěrnou zeď schodiště, kde je nutno zachovat i cenné litinové 
historizující zábradlí. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 
 



Přílohy: 
 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 

 
Dům č. p. 21 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., na nároží Markovy ulice a Mariánského náměstí  

dům č. p. 21 (uprostřed), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici, dům č. p. 21 za opěrnou zdí (první vpravo) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 423). 
 



 
Dům č. p. 21 (druhý zprava) kolem pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 424). 
 
 
 

 
Celkový pohled na dům č. p. 21 na nároží Markovy ulice a Mariánského náměstí, foto IP 2013. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 21, hlavní západní průčelí v Markově ulici, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 21, pravé jižní průčelí na Mariánském náměstí, foto IP 2013. 

 
 



 
Dům č. p. 21, detail nároží pravého jižního průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 

 
Dům č. p. 21, pravé jižní průčelí a zadní východní průčelí kolmého křídla, foto IP 2013. 

 



 
Dům č. p. 21, zadní průčelí severní průčelí kolmého křídla a zadní východní průčelí domu,  

foto IP 2013. 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0022 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 22 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1486, 1487 

 
lokalizace 

 
Markova ul. – severní část 

GPS: 50°35'13.146"N, 15°9'29.933"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Daniel Marek, bytem Markova 22, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v severní části Markovy ulice – ve východní frontě. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu (s dvorními přístavbami) a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými 
šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou cihelné – režné. Ve 
střešní rovině orientované do ulice je umístěno šest střešních oken, ve dvorní části další dvě okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenné, v ploše uličního průčelí opatřené jednoduchou plastickou výzdobou (profilované mezipatrové a 
korunní římsy, římsy nad výkladci a profilované ostění vstupu v 1. NP, šambrány s nadokenními římsami ve 
3. NP, profilované šambrány s klenákem na vrcholu ve 2. NP, pásová rustika ve 2. a 3. NP). Starší fasáda je 
plošně překrytá hrubozrnným fasádním nástřikem. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a 
konstrukčně řešené jako jednokřídlá nedělená (dělení pouze falešné tenkými dřevěnými příčkami) okna s 
izolačním dvojsklem (formát výplní je menší než velikost původních okenních otvorů). Dveře a výkladce 
provozoven v 1. NP (Markova ulice) jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 22 (staré číslo 126), staré st. p. č. 228 
1565 – první zmínka o domě (dům Jiříka Volešenského) 
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven mezi lety 1673 až 1707) 
1707 – zničen požárem (znovu postaven mezi lety 1754 až 1768) 



1843 – mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný delší stranou do 
ulice a doplněný o krátké dvorní křídlo při severním okraji pozemku 
Přestavěn v 19. století (neorenesanční fasáda z doby okolo roku 1880). 
1998 – stavební úpravy v přízemí (úprava prostor na obchod) 
 

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. 22. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 22. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 87 - 88.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 423, A-FT 424, A-FT 425, A-FT 
912a+b, A-FT 915a+b, A-FT 916a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující novorenesanční přestavba (cca 1880) s velmi dobře dochovanou fasádou 
(vyjma okenních výplní).  
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.    

závady 

1) podoba okenních výplní – jednokřídlé dřevěné výplně s falešným členěním tenkými příčkami, osazení do 
zmenšených otvorů ruší celek fasády, ploché profily  
2) předimenzované množství střešních oken na uliční straně střechy 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a materiálové řešení objektu, 
rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky 
historizující zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně 
obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo 
přírodní břidlici. 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). Velmi důležitá by byla výměna oken za vhodnější výplně, preferujeme obnovení dřevěných 
dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Výměna 
vstupních dveří a výkladců by měla být provedena ve stejném materiálovém řešení.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 

 
Dům č. p. 22 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Pohled na Markovu ulici, dům č. p. 22 za opěrnou zdí (druhý zprava) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 423). 
 

 
Dům č. p. 22, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 



 
Dům č. p. 22, přízemí a patro hlavního západního průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 

 
Dům č. p. 22, první a druhé patro hlavního západního průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 22 (část střechy vpravo) a dům č. p. 21, meziparcelní zeď z pískovcových štuků,  

foto IP 2013. 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0023 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 23 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1484, 1485 

 
lokalizace 

 
Markova ulice 

GPS: 50°35'13.506"N, 15°9'29.855"E 

výčet 
objektů 

 
dům s dvorní přístavbou 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

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

 
popis 

Pozemek p. p. č. 1484 se nachází v severní části Markovy ulice – ve východní frontě. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu, 
zastřešená asymetrickou sedlovou, okapově orientovanou střechou. Dvorní průčelí domu je po úpravě 
sklonu střechy zvýšeno na celkem čtyři nadzemní podlaží (+ polosuterén). K tomuto průčelí dále přiléhají 
zděné přístavby o 1. a 2. NP, které pokračují na pozemku někdejší zahrady (p. p. č. 1485). K přístavbě na 
uvedených pozemcích přiléhají velké plochy vydlážděné šedou betonovou zámkovou dlažbou.  
Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného 
plechu. Ve střešním plášti je směrem do ulice osazeno neúměrné množství střešních oken velkých rozměrů 
– celkem 19 ks. Zadní střešní rovina s nižším sklonem je pokryta pásy šedozelené lepenky. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou v uličním průčelí 
zachovány ve své starší podobě (novorenesanční) s řadou původních plastických prvků (korunní římsa, 
konzolovité nadokenní římsy a rámce pod parapety oken ve 2. NP, profilované okenní šambrány a ostění 
vstupu). Starší fasáda je přeštukována a opatřena nátěrem v okrovém odstínu (dva stupně). V uličním 
průčelí je dále dochován starší kamenný obklad stěnového soklu (aktuálně bez nátěru či omítky). Omítky ve 
dvorním průčelí jsou novodobé vápenocementové hladké. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. V uličním průčelí jsou osazeny novodobé dřevěné výplně, 
konstrukčně řešené jako dvoukřídlá okna s izolačním dvojsklem. Ve dvorním průčelí jsou osazeny novodobé 
dřevěné výplně, konstrukčně řešené jako jednokřídlá okna s izolačním dvojsklem a falešným dělením 
tenkým pásky. Dveře hlavního domovního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
dvoukřídlé, kazetové s vrchním nadsvětlíkem. 
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 23 (staré číslo 127), staré st. p. č. 229 
1565 – první zmínka o domě (dům Václava Polednova) 
7. května 1643 – zničen požárem 
mezi lety 1772 – 1776 - zajištění zděného torza a následná výstavba nového domu, k r. 1776 uváděna i 
stodola (ve čtyřicátých letech 20. století uváděn ještě zbytek klenutí průchodu, datovaný do 1. poloviny 17. 
století) 
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen nespalný dům na obdélném půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice  
Ve třetí čtvrtině 19. století přestavěn v novorenesančním stylu. 
1947 – výměna střešní krytiny (břidlice a šindel vyměněny za eternit a lepenku na bednění, původní stav 
patrný na dobových fotografiích) 
2001 – obnova fasády, výměna oken (předchozí okna dřevěná dvojitá, členěná na čtyři otevíraná křídla, 
dolní členěná na 4 tabulky - při realizaci nebyla dodržena podmínka osazení do líce fasády a nátěru v krycím 
bílém odstínu) 
2002 – podkrovní vestavba, zvýšení dvorního traktu, přístavba na p. p. č. 1485  
 

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. 23. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 23. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 88 - 90.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 116, A-FT 125, A-FT 130, A-FT 415, A-FT 423, A-
FT 424, A-FT 425, A-FT 912a+b, A-FT 915a+b, A-FT 916a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující novorenesanční přestavba, s velmi dobře dochovanou fasádou (vyjma okenních 
výplní).  
Předmětem ochrany je hmotové a materiálové řešení, podlažnost, původní vzhled fasády a typ střechy 
původního objektu vyjma zcela předimenzované dvorní přístavby.  Případné další hodnotné konstrukce a 
prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je 
zachování domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) výrazně narušená hmota domu ve dvorním traktu s utilitárně řešenou fasádou (výrazově se neliší od 
panelového domu), pro celek MPZ je hmotové řešení, rozsah nástavby a celkový vzhled dvorního průčelí 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


(atypický sklon střechy, fasáda) spolu se sousedními domy č. p. 24 a 25 velmi rušivý 
2) naprosto předimenzovaný počet a velikost střešních oken (19 ks směrem do ulice) 
3) podoba okenních výplní – ve směru do ulice nepovedené dvoukřídlé výplně, ve směru do dvora 
jednokřídlé dřevěné výplně s falešným členěním tenkými příčkami, u obou typů ploché profily, masivní 
hliníkové okapnice, rušivý lazurní nátěr a osazení příliš v hloubi špalety 
4) poškozený sokl z pískovcových desek, vizuálně odtržen od zbytku fasády – chybí nátěr   
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a materiálové řešení, 
podlažnost a typ střechy původního objektu, vyjma zcela předimenzované dvorní přístavby. Zásadně by 
neměl být zvyšován rozsah zastavění parcely, naopak je výhledově žádoucí případná redukce 
předimenzované hmoty dvorní přístavby, úprava jejího zastřešení a rušivého celkového vzhledu. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Důležitá je výhledově zásadní 
redukce předimenzovaného počtu střešních oken, který narušuje střešní krajinu na území MPZ. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády orientované do 
ulice (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných 
částí, nátěr je tedy nutno obnovit i na soklu – viz archivní fotodokumentace). Velmi důležitá by byla výměna 
oken za vhodnější výplně, preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. včetně posunutí vnějších křídel více do líce fasády). 
Vstupní dveře do ulice doporučujeme pouze průběžně obnovovat, v případě dožití nahradit přesnou 
materiálovou a vzhledovou kopií. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 23 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 23 (druhý zleva) v Markově ulici naproti budově školy č. p. 5 v roce 1922, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 116). 
 

 
Pohled na Markovu ulici, dům č. p. 23 za opěrnou zdí (třetí zprava) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 423). 
 



 
Dům č. p. 23, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 

 
Dům č. p. 23, hlavní západní průčelí, přízemí a patro, foto IP 2013. 

 



 
Dům č. p. 23, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013. 

 
 
 

 
Dům č. p. 23, hlavní západní průčelí, detail vstupu, foto IP 2013. 

 
 



 
Dům č. p. 23, zadní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0024 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 24 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1482, 1483, 1490/1, 1490/3 

 
lokalizace 

severní část Markovy ulice – východní 
fronta, v nároží při nám. Českého Ráje  

 
GPS: 

50°35'13.941"N, 15°9'29.930"E 
50°35'13.507"N, 15°9'31.608"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáže, doplňková stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jindřich Svoboda a Václava 
Svobodová, oba bytem Na Osadě 279, 
Daliměřice, 51101 Turnov 

 
popis 

Pozemek p. p. č. 1482 se nachází v severní části Markovy ulice – ve východní frontě při nároží nám. Českého 
Ráje. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu je zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Původní hmota domu je výrazně rozšířena dostavbou a zvýšením dvorního 
traktu do úrovně čtyř podlaží. Ke dvornímu průčelí domu jsou připojeny suterénní prostory garáží a 
provozovny s plochou střechou krytou lepenkou. K přístavbě přiléhá parkoviště, vydlážděné šedou 
betonovou zámkovou dlažbou a opěrné zdi z KB bloků.  
Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného 
plechu. Komínové hlavy jsou cihelné – režné. Ve střešním plášti je směrem do ulice osazeno neúměrné 
množství střešních oken velkých rozměrů – celkem 10 ks, ve dvorní části pak další 4 okna. Obvodové 
stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou v uličním průčelí řešeny jako 
vápenocementové, hladké, doplněné zbytky starší štukové výzdoby (bývalá korunní římsa, dnes umístěná 
mezi 2. a 3. NP, místo mezipatrové římsy je odskok v omítce, okenní šambrány jsou novodobé ploché). V 
hlavním průčelí vystupují z líce fasády do úrovně 1. NP tři šikmé omítané pilíře. Vstupy a výkladce v 1. NP 
mají převýšený tvar se segmentovým záklenkem. Dvorní průčelí je opatřeno hladkou vápenocementovou 
omítkou. Nátěr omítky je „umělém“ zeleném odstínu. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. V uličním průčelí jsou osazeny novodobé dřevěné výplně, 
konstrukčně řešené jako jednokřídlá okna s izolačním dvojsklem (pod okny ve 2. NP jsou zachovány starší, 
snad kamenné okenní parapety). Ve dvorním průčelí jsou osazeny novodobé dřevěné výplně, konstrukčně 
řešené jako jednokřídlá okna s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře a výkladce v přízemí jsou novodobé, 



zhotovené ze dřeva. V úrovni 1. NP je umístěno na fasádě velké množství reklamních zařízení různých 
druhů. 
K domu historicky patří kolna na p. p. č. 1490/3 ve dvoře směrem k Mariánskému nám. (za domem č. p. 
409). Jedná se o zděnou přízemní stavbu, založenou na obdélném půdorysu a zastřešenou sedlovou 
střechou krytou azbestocementovými šablonami. Obvodové stěny jsou z cihelného zdiva, fasáda je opatřená 
litinovými továrními okny, dřevěnými vraty. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 24 (staré číslo 128), staré st. p. č. 230 
1565 – první zmínka o domě (dům Mikuláše zámečníka) 
V polovině 17. století stavebně upravován. 
1731 – ve výměnku uváděna světnička, sklípek pod schody 
1753 – poprvé výslovně uvedena stodola 
V polovině 18. století upravováno průčelí. 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům na obdélném půdorysu, orientovaný delší 
stranou do ulice, na dům navazoval pozemek dvora ukončený stodolou lichoběžníkového půdorysu, dvůr 
pak vybíhal jihovýchodním směrem, kde za domem č. p. 409 stála nespalná téměř čtvercová stavba 
(všechny objekty na st. p. č. 230)  
1919 – oprava vyhořelé stodoly ve dvoře 
1921 – ke stodole přistavěna drobná kolna a přestavěno skladiště ve dvoře (dnešní objekt na p. p. č. 1490/3) 
1928 až 1929 – stavební úpravy (dvojpodlažní dům s mansardovou střechou upraven na trojpodlažní dům se 
střechou sedlovou – projektoval Karel Salač, Turnov, přízemí nebylo dotčeno, v patře dvoudílná 
dvoutraktová dispozice se schodištěm v zadním traktu, k dvornímu průčelí přiléhala pavlač, podle dobových 
fotografií byla mansardová střecha opatřena v dolní části typickou dvojicí sedlových vikýřů, fasáda střídmá 
klasicistní – v přízemí vlevo krám s výkladcem, uprostřed vstup, vpravo dvě okna, v patře pět oken) 
Ve čtyřicátých letech 20. století byly v přízemí domu identifikovány klenby z poloviny 17. století. 
1951 – ve dvoře zřízen zděný patrový přístavek (WC) 
2002 – celková rekonstrukce domu a dvorní přístavba (projektovala společnost Design 4, Turnov) 
 
 

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. 24. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 24. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 72 - 73.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na zřízení skladiště a postavení nové kolny při č. p. 24 p. J. Holýho v Turnově, Inž. Salač a Kovář 
v Turnově, 1921.  
Plán nástavby domu č. p. 24 PP. Manž. Matuškových v Turnově, Inž. Salač v Turnově, 1928 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 99, A-FT 106, A-FT 109, A-FT  111, A-FT 116, A-
FT 125, A-FT 128, A-FT 130, A-FT 140, A-FT  142, A-FT 423, A-FT 424, A-FT 794b, A-FT 905a+b, A-FT 912a+b, 
A-FT 915a+b. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující přestavba z r. 1928, bohužel nevhodně upravená v r. 2002.  
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu (vyjma dvorní přístavby a garáží), původní rozsah zastavění 
parcely, podlažnost a typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky v jádru klasicistní zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) výrazně narušená hmota domu ve dvorním traktu s utilitárně řešenou fasádou (výrazově se neliší od 
panelového domu), pro celek MPZ je hmotové řešení, rozsah nástavby a celkový vzhled dvorního průčelí 
(atypický sklon střechy, fasáda) spolu se sousedními domy č. p. 23 a 25 velmi rušivý 
2) naprosto předimenzovaný počet a velikost střeních oken (10 ks směrem do ulice, 4 ks do dvora) 
3) podoba okenních a vstupních výplní – nepovedená jednokřídlá dřevěná okna s falešným členěním, ploché 
profily, masivní hliníkové okapnice, rušivý lazurní nátěr a osazení příliš v hloubi špalety 
4) chybějící nebo zkomolené architektonické členění fasády (viz dobové fotografie – např. mezipatrové 
římsy, okenní šambrány, způsob osazení oken, nevhodně upravené a převýšené tvary výkladců a vstupů v 1. 
NP)  
5)použitý typ a barevnost omítky (omítka s vysokým obsahem cementu, „tvrdého“ vzhledu nevhodného na 
historický objekt, odstín barvy je rovněž nevhodný do prostředí historických staveb)   
6) velké množství reklam rušivého vzhledu na hlavním průčelí (chaotické umístění, bez koncepce, utilitární 
řešení)  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a materiálové řešení, 
podlažnost a typ střechy původního objektu vyjma zcela předimenzované dvorní přístavby a garáží). 
Zásadně by neměl být zvyšován rozsah zastavění parcely, naopak je výhledově žádoucí případná redukce 
předimenzované hmoty dvorní přístavby, úprava jejího zastřešení a rušivého celkového vzhledu. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Důležitá je výhledově zásadní 
redukce předimenzovaného počtu střešních oken, který narušuje střešní krajinu na území MPZ. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení členění fasády orientované do ulice z r. 1928 (omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, použití vhodnějšího typu 
omítky a přírodního tlumeného odstínu vhodného na historické objekty). Velmi důležitá by byla výměna 
oken za vhodnější výplně, preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. včetně posunutí vnějších křídel více do líce fasády).  
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 24 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán ke zřízení skladiště a kolny při č. p. 24 z roku 1921, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Plán k nástavbě domu č. p. 24 z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Dům č. p. 24 (třetí zleva) v roce 1910, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 111). 

 
 
 

 
Dům č. p. 24 (druhý zleva) mezi lety 1908-1910, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 109). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 24 (třetí zleva) před rokem 1937, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 125). 

 

 
Dům č. p. 24, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 



 
Dům č. p. 24, hlavní západní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 24, zadní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0025 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 25 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1481/1 

 
lokalizace 

náměstí Českého Ráje – východní 
fronta při vyústění Markovy ulice  

GPS: 50°35'14.341"N, 15°9'29.268"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáže 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

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

 
popis 

Pozemek domu se nachází ve východní frontě zástavby na nám. Českého Ráje při vyústění Markovy ulice. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená asymetrickou 
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Dvorní průčelí domu je po úpravě sklonu střechy zvýšeno na 
celkem tři nadzemní podlaží se zapuštěným polosuterénem (střecha krytá lepenkovými pásy). Ke dvornímu 
průčelí domu jsou připojeny garáže nepravidelného půdorysu s plochou střechou krytou lepenkou. 
K přístavbě přiléhá parkoviště vydlážděné šedou betonovou zámkovou dlažbou.  
Střecha domu je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného 
plechu. Ve střešní rovině orientované do náměstí jsou dva rozměrné pultové vikýře, doplněné 8 střešními 
okny (polovina je na střechách vikýřů). Vikýře mají boky obložené střešní krytinou, čela omítaná a 
prosvětlená trojicí čtvercových oken (jednokřídlé výplně s falešným dělením, lazurní nátěr). 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, hladké. V hlavním průčelí je dochováno torzo původního architektonického členění a 
kamenické výzdoby. V 1. NP je členění zásadně narušeno výkladci a vstupy orámovanými pouze 
jednoduchými paspartami. Nad levou trojicí otvorů jsou dochovány kamenné konzolovité římsy (konzoly 
mají volutový tvar s bohatou rostlinnou výzdobou). U středního otvoru je římsa doplněna širokou deskou 
zdobenou rostlinným vzorem a pletencem. Nad římsou se nacházejí po stranách mušle a uprostřed nízký 
trojúhelný nástavec s lidskou postavou, která drží štít s nápisem „J K 25“. Sokl má novodobou cementovou 
omítku s šedým nátěrem.  
Ve 2. NP je zachováno členění profilovanou mezipatrovou římsou (pod omítkou), korunní konzolovitou 
římsou (v režném kamenném provedení), trojicí pilastrů s hranolovými patkami (pod omítkou) a iónskými 
hlavicemi (v režném kamenném provedení). Symetricky rozdělené podlaží je opatřeno šesti okny 
s kamennými ostěními s konzolovitými nadokenními římsami a nadokenním rámcem zdobeným rostlinnými 
motivy a pletencem.   
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně v uličním i dvorním průčelí jsou novodobé, 
zhotovené ze dřeva a konstrukčně řešené jako jednokřídlá okna s izolačním dvojsklem a falešným dělením. 
Vstupní dveře a výkladce v přízemí jsou novodobé, zhotovené ze dřeva (všechny prvky mají lazurní hnědý 
nátěr). 
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 25 (staré číslo 129), staré st. p. č. 231 
1565 – první zmínka o domě (dům Martina Kopidlanského) 
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven mezi 1664 - 1695) 
V nezjištěné době byl dům zbořen a ve třicátých letech 19. století byl znovu postaven (podle iniciál J K = Jan 
König, musela být stavba realizována až po r. 1836, kdy je tu poprvé zmíněn jako majitel. Podle 
rekonstrukce podoby města k r. 1778 – viz litografie M. Bělohlávka, měl starší dům valbovou střechou se 
štítovou orientací do náměstí, fasáda šestiosá, vstupy pouze v krajních dvou osách vlevo. 
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen nespalný dům na obdélném půdorysu, orientovaný delší 
stranou do ulice, na dům navazovala podél severní hranice dvora další obdélná nespalná stavba  
1935 – částečná stavební úprava v přízemí 
1961 – celková rekonstrukce domu (projektoval Okresní stavební podnik Semily), výrazné poničení fasády 
domu a dalších prvků 
1963 – rekonstrukce prodejny v 1. NP 
Podle dobových fotografií byla vysoká sedlová střecha pokryta břidlicí (patrně železnobrodskou, položenou 
ve stoupajících řadách) a opatřená typickou sestavou tří sedlových vikýřů (dva větší dole, jeden menší 
nahoře mezi nimi). Klasicistní členění je v zásadě shodné s dnešním stavem, s tím, že nejvýraznější změny 
jsou patrné v přízemí - vpravo byla dvě okna, trojice kamenných ostění byla rozdělena na dva krámy 
s krámskými oplechovanými vraty a prostřední ostění náleželo hlavnímu domovnímu vstupu, před vstupy 
bylo předsazené kamenné schodiště (tři stupně). Okna byla dvojitá s dělením na dvě dolní otevíravá 
třítabulková křídla a horní rovněž otevíravá jednotabulková křídla (venkovní křídla byla osazená přesně v líci 
fasády).  
1998 - celková rekonstrukce domu a dvorní přístavba (v chodbě v přízemí dlažba z kamenných desek, 
v zadním průčelí sloupy, provedení zjevně nerespektuje vydaná stanoviska) 
1999 – nepovolená výměna oken, osazení stávajících velmi rušivých výplní 
2000 – nepovolená obnova 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. 25. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 25. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, s. 20 - 21, obr. 1, 14, 17, 18. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 9 - 10.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

GO domu č. p. 25, Stalinovo nám. Turnov, OSP Turnov, 1961.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 99, A-FT 106, A-FT 109, A-FT  111, A-FT  112, A-
FT  113, A-FT  114, A-FT 123, A-FT 125, A-FT 128, A-FT 129, A-FT 130, A-FT 140, A-FT 141, A-FT  142, A-FT 
143, A-FT 145, A-FT 794a+b, A-FT 796, A-FT 901a+b, A-FT 902a+b, A-FT 903a+b, A-FT 904a+b, A-FT 905a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Objekt náleží mezi nejcennější klasicistní stavby s výstavným řešením hlavního průčelí (po r. 1836). Hodnota 
objektu se zjevným potenciálem pro zapsání za kulturní památku byla bohužel výrazně znehodnocena při 
poslední rekonstrukci v letech 1998 – 2000 (aktuální hodnotu objektu by bylo nutno ověřit detailnějším 
průzkumem stavby). 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu (vyjma dvorní přístavby a garáží), 
původní rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (vyjma rozšíření ve dvorním traktu), veškeré 
historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno 
upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování domu jako 
typické ukázky v jádru klasicistní zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) výrazně narušená hmota domu ve dvorním traktu s utilitárně řešenou fasádou (výrazově se neliší od 
panelového domu), pro celek MPZ je hmotové řešení, rozsah nástavby a celkový vzhled dvorního průčelí 
(atypický sklon střechy, fasáda) spolu se sousedními domy č. p. 23 a 24 velmi rušivý 
2) naprosto předimenzovaná hmota střešních vikýřů orientovaných do náměstí a velký počet a velikost 
střešních oken (8 ks směrem do ulice) 
3) podoba okenních a vstupních výplní – nepovedená jednokřídlá dřevěná okna s falešným členěním, ploché 
profily, masivní hliníkové okapnice, rušivý lazurní nátěr a osazení příliš v hloubi špalety 
4) chybějící nebo zkomolené architektonické členění fasády (viz dobové fotografie – např. chybějící ostění tří 
krámských a vstupních otvorů v 1. NP, způsob osazení oken, naprosto nelogická úprava barevného řešení 
fasády a zejména zásadní architektonické narušení – rozbití fasády nelogickou presentací některých prvků 
v omítce a některých v režném kamenném provedení, šedý cementový sokl)  
5)použitý typ omítky (omítka s vysokým obsahem cementu, „tvrdého“ vzhledu nevhodného na historický 
objekt)   
6) velmi rušivá dlažba na schodech před vstupy 
7) velké množství reklam rušivého vzhledu na hlavním průčelí (bez koncepce, utilitární řešení)  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a materiálové řešení, 
podlažnost a typ střechy původního objektu, vyjma zcela předimenzované dvorní přístavby a garáží. 
Zásadně by neměl být zvyšován rozsah zastavění parcely, naopak je výhledově žádoucí případná redukce 
předimenzované hmoty dvorní přístavby, úprava jejího zastřešení a rušivého celkového vzhledu. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Důležitá je výhledově zásadní 
redukce předimenzovaných pultových vikýřů orientovaných do ulice, které výrazně narušují hmotu a siluetu 
domu. Obdobně je vhodná redukce počtu střešních oken, který narušuje střešní krajinu na území MPZ. 
Žádoucí je zachování a případné obnovení členění fasády do původního klasicistního stavu (zcelení 
architektonického řešení, omítka či nátěr v celém rozsahu jednotlivých průčelí, tj. na všech prvcích – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, použití vhodnějšího typu omítky, doplnění 
ostění u tří přízemních vstupů). Zásahy na velmi hodnotných kamenických detailech (ostění, římsy včetně 
doplňků) může provádět výhradně specializovaný kameník, nejlépe restaurátor s příslušným oprávněním 
Ministerstva kultury ČR. Velmi důležitá by byla výměna oken za vhodnější výplně, preferujeme obnovení 
dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. 
včetně posunutí vnějších křídel více do líce fasády).  
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 25 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 25, plán hlavního průčelí, přestavba v roce 1961, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

        
Dům č. p. 25, příčný a podélný řez, přestavba v roce 1961, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



     
Dům č. p. 25, půdorys patra a krovu, přestavba v roce 1961, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Stavba dřevníku při č. p. 25, přestavba v roce 1961, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Dům č. p. 25 (druhý zleva) po roce 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 106). 

 



 
Dům č. p. 25 (druhý zleva) v roce 1903, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 99). 

 
 
 

 
Dům č. p. 25 (druhý zleva) v roce 1910, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 111). 

 



 
Dům č. p. 25, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 25, detail římsy nad levým vstupem, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 25, detail architektonického řešení patra, foto IP 2013. 

 
 

 
Dům č. p. 25, zadní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0026 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 26 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1480/1, 1480/2 

 
lokalizace 

náměstí Českého Ráje – východní 
fronta při vyústění ulice 5. května  

GPS: 50°35'14.789"N, 15°9'29.159"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka č. p. 
335, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek domu se nachází ve východní frontě zástavby na nám. Českého Ráje při vyústění ulice 5. května. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená falešnou 
„mansardovou“ střechou. Střecha šikmo výrazně přesahuje přes korunu zdiva objektu a je kryta asfaltovým 
šindelem zeleného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Ve střeše jsou umístěny 
zapuštěny i vystupující vikýře, v horní části také pultové vikýře.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké (v úrovni 1. NP je fasáda opatřena lícovým obkladem z režných šamotových cihel). 
Okenní otvory mají obdélný formát na šířku a na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako zdvojená jednokřídlá (a v několika případech sdružená) okna s falešným 
členěním dřevěnými příčlemi. Dveře v přízemí jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
jednokřídlé (kazetové a palubkové). V nice okoseného nároží je umístěn „zlatý beránek“ – domovní znamení 
z původního zbořeného domu. 
Nutno prověřit zda zůstal z původního domu zachován suterén. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 26 (staré číslo 130), staré st. p. č. 232 
1565 – první zmínka o domě (dům Jakuba Znenáhlova) 
7. května 1643 – pravděpodobně poškozen požárem (opraven před rokem 1662) 
5. února 1779 František Taršinský, pekař, koupil kvelbíček přízemní, komoru a pec pekařskou v čísle 130 od 
zetě Klofce. 



Podle rekonstrukce podoby města k r. 1778 – viz litografie M. Bělohlávka, měl starší dům sedlovou střechou 
se štítovou orientací do náměstí. 
V první polovině 19. století byl stavebně upravován. 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům na půdorysu písmene L, orientovaný delším 
křídlem do náměstí a kratším do ul. 5. května  
1929 – úpravy hostinských místností v přízemí (mj. zvětšení oken směrem do náměstí) 
1928 a 1937 – další stavební úpravy (krám) 
1938 – úpravy místností v 1NP, odstranění vnitřního schodiště, zkosení nároží 
Ve čtyřicátých letech 20. století byly v přízemí domu identifikovány renesanční hřebínkové klenby a zbytky 
portálu z druhé poloviny 17. století.  
1947 – napojení na kanalizaci 
1985 – zaměření objektu provedl Stavoprojekt Pardubice (v technické zprávě se mimo jiné uvádí že … vchod 
do domu je z průjezdu s valenou klenbou ... v přízemí jsou většinou křížové klenby ... vnitřní schodiště 
kamenné … střecha kryta eternitem … zdivo pískovcové … klenby cihelné … stropy v patře dřevěné 
1989 – při „modernizaci“ domu došlo k jeho celkové destrukci. PD k výstavbě nového objektu zpracoval v 
březnu 1989 Stavoprojekt Pardubice. 
Podle dobových fotografií byla mansardová střecha (orientována okapově do náměstí, kolmo na ní nižší 
mansarda nad bočním křídlem) pokryta břidlicí (později eternitem). Fasáda měla jednoduché členění, ze 
kterého se vymykala dvojice portálů. První byl umístěn v hlavním průčelí čelního křídla (profilované ostění + 
římsa s volutovými konzolami) a druhý v bočním křídle z ul. 5. května (segmentový záklenek).  
 

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. 26. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 26. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, s. 21, obr. 1, 14, 17, 18. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 10 - 11.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Turnov, náměstí Pracujících. Zaměření – čp. 26, Stavoprojekt Pardubice, 1985.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 99, A-FT 106, A-FT 109, A-FT  111, A-FT  112, A-
FT  113, A-FT  114, A-FT 123, A-FT 125, A-FT 128, A-FT 129, A-FT 130, A-FT  134, A-FT 140, A-FT 141, A-FT  
142, A-FT 143, A-FT 145, A-FT 794a+b, A-FT 796, A-FT 901a+b, A-FT 902a+b, A-FT 903a+b, A-FT 904a+b, A-FT 
905a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je 
důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení obvyklém v dané ulici. I přes novodobý 
původ objektu a odlišné řešení nedošlo k zásadnějšímu narušení urbanistické struktury. Naopak hmotovým 
a materiálovým řešením a celkovým vzhledem je objekt zásadně rušivým prvkem pro centrální část MPZ.  
Původní dům patřil mezi nejcennější stavby na území města. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) celkově rušivé hmotové řešení objektu, s atypickým tvarem střechy a množstvím různých „patvarů“ 
střešních vikýřů 
2) celkový vzhled objektu s obkladem šamotovými cihlami a řadou dalších prvků, které jsou zcela mimo 
kontext historické zástavby MPZ  
3) velmi rušivé atypické tvary a rozměry oken, nedělené výplně oken   
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit 
(zkultivovat), stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez 
použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 

 
Dům č. p. 26 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 

        
Dům č. p. 26, pohledy na průčelí na plánech z roku 1985, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sklep domu č. p. 26 na plánu z roku 1985, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Přízemí domu č. p. 26 na plánu z roku 1985, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Patro domu č. p. 26 na plánu z roku 1985, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Krov domu č. p. 26 na plánu z roku 1985, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Řez domem č. p. 26 na plánu z roku 1985, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 26 v roce 1910, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 111_2009-02). 

 
 
 

    
Dům č. p. 26 po roce 1900 (vlevo) a v roce 1937 (vpravo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 106_2009-02 a inv. č. AFT 134_2009-02). 
 
 
 



 
Dům č. p. 26 kolem roce 1910, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 112_2009-02). 

 

 
Dům č. p. 26 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 145_2009-02). 

 

 
Novostavba domu č. p. 26 v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 796). 



 
Dům č. p. 26, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 

 
Dům č. p. 26, detail beránka na nároží, foto IP 2013. 

 

 
Dům č. p. 26, levé severní průčelí, foto IP 2013. 

 



 
Dům č. p. 26, levé severní průčelí, foto IP 2013. 

 
 

 
Dům č. p. 26, část zadního jižního průčelí, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0027 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 27 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1479/1 

 
lokalizace 

 
ulice 5. května 

GPS: 50°35'15.090"N, 15°9'30.042"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Vítězslav Sekanina, bytem 
Čechova 1271, 511 01 Turnov a Irena 
Sekaninová, bytem náměstí Českého 
Ráje 3, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici 5. května, v jižní frontě. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta plechovými šablonami (Alukryt). 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Jediná komínová hlava je cihelná (šamotová) – 
režná. Směrem do ulice jsou ve střeše umístěna dvě střešní okna, ve dvorní části se nachází oplechovaný 
arkýř. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou v uličním 
průčelí řešeny jako vápenocementové. V přízemí je hlavní průčelí opatřeno omítkou z umělého kamene, s 
kamenicky opracovaným lícem (omítka je druhotně překryta fasádním nátěrem). V patře je pak toto průčelí 
opatřeno výrazně plasticky rozčleněnou vápenocementovou omítkou (rondokubistický detail). Omítky ve 
dvorním průčelí jsou novodobé, vápenocementové, hrubě nahozené. 
Okenní otvory v hlavním průčelí mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou 
a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Ve dvorním průčelí jsou osazena dřevěná, dvojitá dvoukřídlá okna. 
Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, palubkové. Výkladce obchodů v přízemí jsou novodobé, zhotovené 
ze dřeva. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 27 (staré číslo 131), staré st. p. č. 233 
1565 – první zmínka o domě (dům Ondřeje kloboučníka) 
7. května 1643 – poškozen požárem (spáleniště až do první poloviny 19. století, grunt spojen se sousedním 
č. p. 28, z původní stavby však zůstal pravděpodobně zachován sklep) 
Novostavba v první polovině 19. století (26. srpna 1845 Josef a Jan Bartoňové ujímají se domu číslo 131 po 
otci Antonínovi). 
Ve čtyřicátých letech 19. století byl v domě hlavní sklad tabáku tzv. Abalda (viz. Beseda 1948).  
1843 – mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší stranou do 
ulice 
1876 – stavebně upravován 
1886 – výstavba zděné sýpky ve dvoře 



1925 – nová fasáda s rondokubistickými prvky (střešní krytina byla z eternitu, se zdobně skládaným světlým 
vzorem – viz dobové fotografie) 
 

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. 27. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 3. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 92.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na postavení nové sýpky u domu P. J. Hájka v Hruštické ulici čís. 27, František Šulc, mistr tesařský asi 
1886.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 106, A-FT 109, A-FT 111, A-FT 112, A-FT 123, A-
FT 125, A-FT 141, A-FT  142, A-FT 143, A-FT 145, A-FT 834a+c, A-FT 901a+b, A-FT 902a+b, A-FT 903a+b, A-FT 
1034. 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující moderní úprava fasády z r. 1928. 
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 hliníkových šablon 
2) palubkové vstupní dveře v 1. NP 
3) podoba okenních výplní – vcelku neutrální vzhled, ploché profily 
4) nevhodný typ stříkané omítky v dvorním průčelí + oplechovaný arkýř  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného 
odstínu) nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné obnovení stávajícího členění fasády (omítka 
v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, při 
obnově nutno použít shodný typ omítky – hrubozrnná probarvená, nutno odstranit nevhodný zelený nátěr a 
barevnost řešit dle průzkumu omítky). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých 
oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Obdobně je nutno 
postupovat u dveří (palubkové dveře nahradit za vhodnější typ výplně).     
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 

 
Dům č. p. 27 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Návrh na postavení sýpky u č. p. 27, asi 1866, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 27 kolem pol. 20. stol., druhý vlevo od nároží, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 903). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 27 (první zprava) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 834 a). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 27, hlavní severní průčelí, foto IP 2013. 

 



 
Dům č. p. 27, zadní jižní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0028 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 28 

parcelní 
čísla           

p. p. č. 1477/1, 1477/2, 1478, 1476/3, 
1490/6 

 
lokalizace 

 
ulice 5. května 

 
GPS: 

50°35'15.270"N, 15°9'30.680"E 
50°35'14.281"N, 15°9'31.128"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Soňa Jiránková, bytem Jana Palacha 
1109, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá 
Boleslav; Ondřej Maděra, bytem 
Svatoňovice č.ev. 12, 511 01 Karlovice; 
Jitka Maděrová a Věra Maděrová, obě 
bytem Nad Perchtou 1280, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici 5. května, v jižní frontě. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta jednoduše skládanými azbestocementovými šablonami 
červené barvy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou cihelné 
(vápenopískové) – režné. Ve střešní rovině je na každé straně umístěno pět střešních oken. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenocementové hladké, v ploše hlavního průčelí opatřené jednoduchou výzdobou (vstupní 
bohatě profilovaný portál s římsou, nově provedené šambrány s původními profilovanými parapety, římsy a 
kartuše nad okny ve 2. NP). Ve 2. NP je v hlavním průčelí zřízena zasklená nika s vsazenou sochou Panny 
Marie Lurdské. Omítky ve dvorním průčelí jsou vápenocementové, hladké. 
Okenní otvory v hlavním průčelí mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako zdvojená okna, v ploše křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (pod 
okny jsou osazeny starší kamenné parapety). Ve dvorním průčelí jsou osazena dřevěná trojdílná okna. 
Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové s 
vrchním nadsvětlíkem (výplň je osazena v kamenném ostění). Výkladce obchodů v přízemí jsou novodobé, 
zhotovené ze dřeva. Ke dvornímu průčelí je ve 2. NP přisazena dřevěná pavlač. 
Ve dvoře domu je umístěna přízemní zděná garáž s plochou střechou (novodobá). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 28 (staré číslo 132), staré st. p. č. 234 
1514 / 1532 – první zmínka o domě (Jan Maník) 
7. května 1643 – poškozen požárem (opraven před rokem 1657) 
V první polovině 19. století přestavován v klasicistním duchu. 
1843 – mapy stabilního katastru zachytily nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší stranou do 
ulice 



1931 – výstavba garáže ve dvoře 
Ve čtyřicátých letech 20. století byla v přízemí domu identifikována pozdně renesanční klenba v krámě v 
přízemí a klenba v prvním patře. 
1941 – výměna střešní krytiny (stávající břidlice byla nahrazena blíže neupřesněnou krytinou – patrně 
eternit) 
1991 – celková rekonstrukce – fasáda, výměna oken 
1994 – stavební úpravy v 1. NP (projektoval Oldřich Zilvar, Bozkov) 
1996 – půdní vestavba (projektoval Karel Sekený, Turnov) 
 

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. 28. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 28. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 4. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 93 - 94.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na zřízení autogaráže pro P.P. p. V Šourka v Turnově, František Kobosil architekt a stavitel, 1928.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 106, A-FT 109, A-FT 111, A-FT 123, A-FT 141, A-
FT  142, A-FT 143, A-FT 145, A-FT 834a+c, A-FT 901a+b, A-FT 902a+b, A-FT 903a+b, A-FT 1034. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. 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 průběhu 19. století, která patří v rámci MPZ k velmi 
hodnotným. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky drobnější klasicistní zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) předimenzovaný počet střešních oken 
2) chybějící nátěry na kamenných prvcích fasády – okenní parapety a vstupní portál 
3) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily  
4) vzhled a hmota výkladců u levého krámu v hlavním průčelí  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a materiálové řešení objektu, 
rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky 
klasicistní zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo 
přírodní břidlici. Důležitá je výhledově alespoň částečná redukce předimenzovaného počtu střešních oken 
(viz obecné zásady). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního klasicistního členění fasády 
(omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, 
tzn. že, je nutno opětovně nátěrem opatřit i okenní parapety a celý vstupní portál, dále doporučujeme 
doplnění správného typu profilovaných okenních šambrán, případně úpravy členění kolem výkladců – viz 
dobové fotografie). 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:  29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 

 
Dům č. p. 28 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán ke zřízení garáže při č. p. 28, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 28 (druhý zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1034). 

 



 
Dům č. p. 28 (druhý zprava) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 834 a). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 28, hlavní severní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 28, střecha domu za stavbou garáže, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0029 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 29 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1474, 1475, 1476/4 

 
lokalizace 

 
ulice 5. května 

 
GPS: 

50°35'15.486"N, 15°9'31.248"E 
50°35'14.574"N, 15°9'32.209"E 
50°35'14.781"N, 15°9'32.432"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáže 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jiří Hlaváček a Vladimír Hlaváček, oba 
bytem 5. května 29, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici 5. května, v jižní frontě. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Ve dvorním traktu je dům rozšířen o přístavbu 
s pultovou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem červeného odstínu, u pultové střechy 
falcovaným plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou cihelné – 
režné. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenocementové (novodobý břízolit, směrem do dvora hladká omítka). Z původního 
architektonického členění zůstal zachován pouze vstupní portál s bohatou profilací a nízkým segmentovým 
záklenkem. Stěnový sokl je v hlavním průčelí opatřen keramickým obkladem (kabřinec). Okenní otvory mají 
obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou plastová hnědočerná (s žaluziemi). Dveře hlavního vstupu jsou 
novodobé, zhotovené ze dřeva a konstrukčně řešené jako dvoukřídlé, palubkové s vrchním nadsvětlíkem 
(výplň je osazena do kamenného ostění). Dveře a výkladce provozoven v přízemí jsou novodobé, zhotovené 
ze dřeva. 
Ve dvoře (p. p. č. 1476/4) jsou umístěny dvě zděné přízemní doplňkové stavby s nízkou sedlovou střechou a 
pultovou střechou (garáže). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 29 (staré č. p. 133), staré st. p. č. 236, 235 (dvorní objekt) 
1565 – první zmínka o domě 
1643 – poškozen požárem (opraven před rokem 1675) 
V průběhu 19. století mnohokrát stavebně upravován. 
1899 – výstavba kůlen a prádelny ve dvoře 
1900 – nová fasáda, přístavba schodiště ve dvoře 
1925 – nová výkladní skříň 
1936 – stavební úpravy (nástavba 3. NP a s tím spojená oboustranná úprava sedlové střechy – projektoval 
Václav Soukup, Turnov) 
Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že jsou v chodbě domu doposud zachovány klenby a 
ostění ze 17. století. V této době bylo dle dobových fotografií a plánů dochováno ještě členění fasády 



v novorenesančním duchu – profilované římsy, nárožní kvádrová bosáž, pásová bosáž, nadokenní římsy ve 
2. NP a okenní šambrány u všech oken, v 1. NP segmentové záklenky otvorů (hlavní vstup, vstupy do krámů, 
výkladce)  
1979 – celková rekonstrukce domu, odstranění starších omítek a výplní (projektoval Jaroslav Klíma, Turnov) 
 
 

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. 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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 4. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 94 - 95.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na postavení nové prádelny a kolny pro pana Jana Hlaváčka, maj. Domu č. p. 29 v Turnově, Antonín 
Bernat, stavitel v Turnově, 1899. 
Náčrt adaptace podkrovních místností domu č. p. 29 v Turnově patřícího manž. Hlaváčkovým v Turnově, 
Václav Soukup, stavitel v Turnově, 1936  
Plány k celkové adaptaci domu č. p. 29 v roce 1979 (pohledy). 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 123, A-FT 141, A-FT 142, A-FT 834a+c, A-FT 
901a+b, A-FT 902a+b, A-FT 1034. 
 

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 a historizující etapa z průběhu 19. století, bohužel výrazně narušená 
utilitárními úpravami v r. 1979. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky klasicistní a historizující zástavby velmi důležité.    
 
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
2) zásadně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace, nevhodný typ 
břízolitové omítky) 
3) kabřincový obklad soklové části  
4) podoba okenních výplní a výkladců – plastové výplně oken, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, 
ploché profily  
5) palubkové vstupní dveře 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu (s nepříliš 
vhodnou podkrovní nástavbou a kombinací sedlové střechy s pultovými), rozsah zastavění parcely, 
podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky klasicistní a historizující 
zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé 
historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní 
břidlici, u menších sklonů střechy je možno použít falcovaný svitkový plech nebo nečleněné šedočerné 
asfaltové pásy. Žádoucí je výhledově obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády 
(omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, 
tj. vstupní portál by měl opatřen rovněž nátěrem, doplnění chybějících okenních šambrán, nárožní a pásové 
bosáže). 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. 

 
 
 

 
Dům č. p. 29 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán ke stavbě prádelny a kolny při č. p. 29 z roku 1899, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Adaptace podkroví č. p. 29 na plánech z roku 1936, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán úprav hlavního průčelí při celkové adaptaci domu v roce 1979,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Plán úprav zadního průčelí při celkové adaptaci domu v roce 1979,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 29 (druhý zprava) v roce 1944 ještě s architektonickým členěním fasády,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1034). 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 29 (třetí zprava) v roce 1993 se zjednodušenou fasádou po adaptaci v roce 1979, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 834 a). 
 



 
Dům č. p. 29, hlavní severní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 29, zadní jižní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0030 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 30 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1472, 1473 

 
lokalizace 

 
ulice 5. května 

 
GPS: 

50°35'15.622"N, 15°9'31.698"E 
50°35'14.906"N, 15°9'32.585"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ludmila Koucká, bytem Boženy 
Němcové 1822, 511 01 Turnov; Milena 
Nováková, bytem 5. května 30, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici 5. května, v jižní frontě. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu, zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Na zadní dvorní přístavbě je použita pultová střecha. Krytina je z 
asfaltového šindele hnědého odstínu, imitující skládané krytiny. Na pultových střechách je falcovaný plech. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou provedeny z režných 
šamotových cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové (novodobý břízolit). Uliční průčelí je v úrovni 1. NP opatřeno keramickým obkladem 
(kabřinec). Dvorní průčelí je obloženo plastovým deskami. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. 
Okenní výplně jsou novodobé plastové hnědočerné s žaluziemi. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny z 
plastu. Výkladec a dveře do provozovny v přízemí jsou zhotoveny z ocelohliníkových profilů. 
Ve dvoře na p. p. č. 1473 je umístěna zděná přízemní doplňková stavba (garáž) s pultovou střechou krytou 
eternitem. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 30 (staré číslo 134), staré st. p. č. 237 
1565 – první zmínka o domě (dům Václava Albrechtova) 
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven byl za využití zbytků starších zděných konstrukcí v letech 
1731 až 1771) 
1843 – mapami stabilního katastru zachycena obdélná nespalná budova, orientovaná kratší stranou do 



ulice, další obdélná nespalná stavba stála ve dvoře v odstupu od domu  
V průběhu 19. století stavebně upravován. 
1915 – zřízení vodovodu 
1922 – stavební úpravy (ze stávajícího pokoje v přízemí zřízen krám, postavena kůlna ve dvoře) 
1924 – nástavba 3. NP a s tím spojená oboustranná úprava sedlové střechy – projektoval Karel Salač, Turnov 
1932 – přístavba ve dvoře (obytná místnost v 1. NP) 
1934 – nástavba patra na dvorní přístavek 
1944/5 – uváděn ještě portál z pol. 19. století 
1947 – oprava dílen ve dvoře - projektoval V. Krýš 
1948 – úprava dvorního křídla 
 

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. 30. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 30. 
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. 234, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 4. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 95 - 96.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na zřízení obchodních místností v domě č. p. 30 v Turnově (Hruštická ulice), Inž. Salač a Kovář v 
Turnově, 1922.  
Plán na zřízení kolny při domě č. p. 30 v Turnově, Inž. Salač a Kovář v Turnově, 1922.  
Návrh na zřízení podkrovních světnic v domě č. p. 30 v Turnově, Inž. Karel Salač, stavitel v Turnově, 1924. 
Stavební úpravy dvorního traktu č. p. 30 v Turnově, Arch. Vladislav Krýš, stavitel v Turnově, 1947. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 123, A-FT 141, A-FT 142, A-FT 834a+c, A-FT 
902a+b, A-FT 1034. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující klasicistní a historizující etapa z průběhu 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).  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
2) zásadně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace, nevhodný typ 
břízolitové omítky) 
3) kabřincový obklad 1. NP  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


4) obklad dvorního průčelí z plastových desek  
5) podoba okenní výplní a výkladců – plastové nedělené výplně oken, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek 
fasády, ploché profily, žaluzie  
6) plastové vstupní dveře a kovové výkladce 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu (s nepříliš 
vhodnou podkrovní nástavbou a kombinací sedlové střechy s pultovými), 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, u nižších sklonů střechy je možno použít falcovaný svitkový plech nebo nečleněné šedočerné 
asfaltové pásy. Žádoucí je výhledově obnovení původního členění fasády (omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících 
prvků dle průzkumu). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou 
špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Obdobně je nutno postupovat u dveří a 
výkladců. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 30 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



                                
Zřízení obchodu v domě č. p. 30 a zřízení kolny při domě na plánech z roku 1922, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

 
Návrh na zobytnění podkroví domu č. p. 30 z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Stavební úpravy dvorního traktu č. p. 30 na plánu z roku 1947, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 30 (třetí zleva) mezi lety 1935-1937, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 123_2009-02) 

 
 
 



 
Dům č. p. 30 (třetí zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 834 c). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 30, hlavní severní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 30, zadní jižní průčelí (bílá fasáda), foto IP 2013. 

 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0031 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 31 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1470/1, 1470/2, 1470/3  

 
lokalizace 

 
ulice 5. května 

GPS: 50°35'15.799"N, 15°9'32.023"E 
50°35'15.099"N, 15°9'32.611"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské 
a umělecké výroby, č. p. 68, Malá 
Skála 

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici 5. května, v jižní frontě. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta hliníkovými šablonami (Alukryt). Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenocementové (novodobý břízolit).  Uliční průčelí je v úrovni 1. NP opatřeno řemínkovým 
pískovcovým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Jednokřídlé okenní výplně jsou 
zhotoveny z plastových profilů. Dveře a výkladce v přízemí jsou zhotoveny z ocelohliníkových profilů. 
Ve dvoře domu je umístěna zděná přízemní doplňková stavba s plochou střechou a fasádou bez omítky 
(dvougaráž). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 31 (staré číslo 135), staré st. p. č. 239 
1565 – první zmínka o domě (dům Martina Preclíčka), při dalších prodejích součástí gruntu sladovna (1606, 
1621, 1694) 
7. května 1643 – částečně poškozen požárem (opraven roku 1654) 
27. července 1714 František Klofecius koupil dům s rolí, sladovnou, zahradou od nápadníků po nebožtíkovi 
Janovi Svobodovi. 
Do roku 1782 je spojen se sousedním domem č. p. 32 (před tímto rokem je v průběhu 18. století stavebně 
upravován). 
1782 – rozdělení na dvě čísla popisná (č. p. 31 a 32) 
1843 – mapami stabilního katastru je zachycena obdélná nespalná budova, orientovaná kratší stranou do 
ulice, další obdélná nespalná stavba stála ve dvoře v odstupu od domu  
Ve druhé polovině 19. století je dům (s mansardovou střechou) opatřen novou fasádou. Takto je zachycen i 
přes plánované přestavby ještě ve čtyřicátých letech 20. stol. dobovými fotografiemi. 
1892 – ve dvoře zřízena zámečnická dílna 



1922 – nová výkladní skříň 
1933 – přístavba prádelny a klosetu ve dvoře (plán: Václav Soukup, Turnov) 
1937 – stavební úpravy (krám v přízemí) a plánovaná nástavba 3. NP (plán: František Kobosil, Turnov) 
1958 – zřízení kůlny ve dvoře 
1978 – adaptace prodejny, výměna výkladu (Znak Malá Skála) 
1986 – úpravy v interiéru, nerealizovaná úprava hlavního průčelí, cca v této době nástavba 3. NP a likvidace 
mansardové střechy 
1986 – výstavba laboratoře Střediska metrologické služby ve dvoře (plán: Krajské dopravní středisko Hradec 
Králové, provozovna Turnov) 
2011 – nepovolená výměna jednokřídlých dřevěných 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. 31. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 31. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 233, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 4. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 96 - 98.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres ku stavbě dílny zámečnické panu J. Koškovi v Turnově, Karel Knop, 1892.  
Nákres nové výkladní skříně, 1922. 
Nákres na přístavbu prádelny a klosetů při domě č. p. 31. Majitel Jan Koloc Turnov, Václav Soukup, stavitel 
v Turnově, 1933. 
Plán adaptace domu č. p. 31 a nástavba II. patra pro pana Jana Koloce v Turnově, František Kobosil, 
architekt stavitel v Turnově, 1937 (nerealizováno). 
Rekonstrukce provozovny ZNAK, 1978. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 123, A-FT 141, A-FT 142, A-FT 834a+c, A-FT 
902a+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. 
V daném případě je hmota, tvar střechy a vzhled domu výrazně narušen úpravami z poslední čtvrtiny 20. 
stol. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu (vyjma 3. NP), rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost 
(vyjma 3. NP), 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) zásadně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace, nevhodný typ 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


břízolitové omítky a dalších detailů z poslední rekonstrukce) 
3) obklad v 1. NP  
4) podoba okenních výplní a výkladců – nedělené plastové výplně oken, osazení příliš v hloubi špalet ruší 
celek fasády, ploché profily  
6) kovové vstupní dveře a výkladce v 1. NP 
7) předimenzovaná a vzhledově utilitární a velmi rušivá stavba garáže ve dvoře 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu (vyjma 
novodobě nastavěného 3. NP), rozsah zastavění parcely 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, u nižších sklonů střechy je možno použít 
falcovaný svitkový plech nebo nečleněné šedočerné asfaltové pásy. Žádoucí je výhledově obnovení 
původního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování 
kamenných a jiných částí, doplnění chybějících prvků dle průzkumu). 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: 29. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 31 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán ke stavbě zámečnické dílny z roku 1892, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nákres nové výkladní skříně v roce 1922, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Nákres na přístavbu prádelny a klosetů při domě č. p. 31 z roku 1933, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Plán adaptace domu č. p. 31 a nástavba II. patra z roku 1937 (nerealizováno), 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



    
Rekonstrukce provozovny ZNAK, plány z roku 1978, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Dům č. p. 31 (druhý odzadu) přiložený k dvoupatrovému č. p. 32, na snímcích se starším členěním 

fasády a mansardovou střechou, mezi lety 1935-1937 a v roce 1944,  
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 123_2009-02, inv. č. AFT 141_2009-02). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 31 (druhý zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 834 c). 

 
 
 

 
Dům č. p. 31, hlavní severní průčelí, foto IP 2013. 

 
 



 
Dům č. p. 31, střecha a část zadního průčelí a cihelná dvougaráž ve dvoře, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0032 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 32 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1468, 1469 

 
lokalizace 

ulice 5. května, nároží s Havlíčkovým 
náměstím 

GPS: 50°35'16.030"N, 15°9'32.588"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

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

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici 5. května, v jižní frontě v nároží do Havlíčkova náměstí. 
Zděná nárožní stavba o třech nadzemních podlažích, založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L, je 
zastřešená sedlovými střechami. Střechy objektu jsou kryty hliníkovými šablonami (Alukryt). Klempířské 
prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou cihelné – režné. Ve střešní rovině jsou 
osazena dvě střešní okna (směrem do Havlíčkova nám.) a výlezová okna u komínů.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové (prvorepublikový břízolit). Zachována je původní omítková korunní římsa a torza hlavic 
pilastrů z roku 1904 a mladší členění fasády lizénovými rámci z plochých říms, pásů a okenních šambrán.  
Uliční průčelí je v úrovni 1. NP opatřeno hladkou vápenocementovou omítkou. Okenní otvory mají obdélný 
formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i 
uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Výkladce a 
vstupní dveře v 1. NP jsou novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 32 (staré číslo 135), staré st. p. č. 240 
1565 – první zmínka o domě (dům Martina Preclíčka) 
1643 – částečně poškozen požárem (opraven roku 1654) 
27. července 1714 František Klofecius koupil dům s rolí, sladovnou, zahradou od nápadníků po nebožtíkovi 
Janovi Svobodovi. 
Do roku 1782 je spojen se sousedním domem č. p. 31 
1782 – rozdělení na dvě čísla popisná 
cca 1800 – nově vystavěn (dle mladších fotografií patrový objekt s klasicistní fasádou, výrazněji členěnou 
v patře lizénovými rámci a okenními šambránami, v přízemí pouze vstupy a krámské výkladce s ostěními) 
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen jako nespalný dům na půdorysu písmene L (delším křídlem 
orientován do ulice 5. května, kolmé křídlo do dvora – dnešní náměstí ještě neexistovalo, prostor byl 
zastavěn)  
V nezjištěné době zbořen a v roce 1904 znovu postaven (pod zahradou se nacházejí sklepy zasypané v roce 
1904). 
1982 – dokumentace původního stavu interiéru (plán: Okresní stavební podnik Semily) 
1988/89 – modernizace interiéru 



2010 – výměna výkladců, obnova fasády v 1. NP 
 

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. 32. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 32. 
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. 233, 365. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 4. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 96 - 98.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Stáv. stav domu č. p. 32 v Turnově, OSP Semily 1982.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 123, A-FT 141, A-FT 142, A-FT 636a+b, A-FT 
834c+d, A-FT 902a+b, A-FT 1086. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Pro vzhled stavby je určující cenná historizující etapa z r. 1904, částečně ještě upravená v meziválečném 
období. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) střešní krytina z hliníkových šablon 
2) zkomolená fasáda (původní členění je narušeno mladšími úpravami) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky 
rozsáhlejší historizující zástavby velmi důležité, navíc se jedná o urbanisticky exponovanou polohu. 
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení původního stávajícího členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je 
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nutná je kvalitní štukatérská obnova jednotlivých prvků). 
V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu doloženého archivními fotografiemi. U případné výměny dveří a výkladců je nutno nové 
prvky provést ze dřeva. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


 

Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843. 



 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 32 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Průčelí domu č. p. 32 na plánech z roku 1982, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Přízemí domu č. p. 32 na plánech z roku 1982, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Starší podoba domu č. p. 32 v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 636 a). 

 
 
 
 
 

     
Kresba K. Kinského z roku 1944,                    Již o patro zvýšený dům č. p. 32 v průhledu ulice 5. května 
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 636 a).             v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 141_2009-02). 

 
 
 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 32 vlevo od ulice v 2. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1086). 

 
 
 
 
 

 
Část průčelí domu č. p. 32 v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 834 c). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 32, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 32, hlavní východní průčelí, detail pater domu, foto IP 2013. 



 
Dům č. p. 32, pravé severní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 32, zadní průčelí domu (vlevo), vedle novostavba č. p. 54, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0409 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 409 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1489 

 
lokalizace 

 
Mariánské náměstí – severní fronta 

GPS: 50°35'13.117"N, 15°9'31.623"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Zdeněk Novotná, bytem Tř. Svobody 
219, Liberec VX-Starý Harcov, 460 15 
Liberec 

 
popis 

Pozemek se nachází na Mariánském náměstí – na nároží s Markovou ulicí, v severní frontě. 
Zděná podsklepená přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu a zastřešená mansardovou střechou 
(část střechy orientovaná směrem do dvora byla po dostavbě domu upravena na pultovou). Střecha je kryta 
jednoduše skládanými azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového 
plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou řešeny jako 
vápenocementové (hrubý břízolit). Stěnový sokl je z vnější strany opatřen obkladem z pravidelně 
opracovaných pískovcových desek. V uličním průčelí je zachována kamenná korunní (fabionová) římsa. Další 
členění fasády tvoří pouze vstupní portál se segmentovým záklenkem, profilovanými lištami po obvodu, 
hranolovými patkami a klenákem na vrcholu. Okenní šambrány jsou výsledkem úprav z 2. poloviny 20. 
století (ploch parapet, zaoblené boční strany). V bočním štítovém průčelí (východním průčelí) je osazen 
drobný pískovcový reliéf, zobrazující prosebníka před Turnovskou Pannou Marií (tento reliéf je zde osazen 
pravděpodobně druhotně). 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny 
jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou 
část vyklápěcí. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé 
kazetové, s částečným prosklením a vrchním segmentovým nadsvětlíkem (výplň je osazena do kamenného 
ostění). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 409 (staré číslo není), staré st. p. č. 226 
První zmínka o zástavbě na parcelách domů č. p. 20 a č. p. 409 pochází z roku 1608, kdy zde Daniel 
Vrchlabský vlastnil grunt – viz karta č. p. 20, pozemek spíše patřil zahradě domu č. p. 21. 
1812 – Josef Lamač odkoupil kus zahrady „blíže klášterské brány“ k vystavění domu 
1819 – Josef Lamač dům prodal Janu Junovi (pravděpodobně se jedná o dodnes dochovanou klasicistní 
stavbu) 
1843 – mapami stabilního katastru je zde zachycen obdélný nespalný dům, orientovaný delší stranou do 
náměstí 
cca polovina 20. století – úpravy fasády (nová úprava kolem okenních otvorů, stříkaná omítka) 
 



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. 409. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 41. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 82 - 83.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

SOkA Semily, AM Turnov, neinventované plány (situační plán, Wittmann?, patrně 1844).  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 390, A-FT 913a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Jedná se o jednu z nejcennějších klasicistních staveb drobnějšího měřítka na území MPZ, fasáda je bohužel 
částečně narušená utilitárními úpravami z průběhu 20. století. Doporučujeme ověření stavu interiéru, 
v případě zachování původní dispozice, konstrukcí a detailů je objekt vhodný k zapsání za kulturní památku. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky drobnější klasicistní zástavby klíčové.    
 

závady 

1) částečně narušená fasáda (chybí klasicistní šambrány – druhotná rušivá úprava, stříkaná omítka) 
2) nátěr pískovcových desek soklu cementovým pačokem 
3) betonové přístupové schodiště před hlavním vstupem, velmi rušivé spáry zídky zápraží 
4) vzhled vikýřů – oplechování a okenní nedělené výplně 
5) podoba okenních výplní – neutrální výplně v přízemí, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, 
ploché profily  
6) utilitární úpravy vstupních dveří (štítek, klika, výplně horních kazet, chybějící krycí nátěr) 
  

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové a konstrukční řešení objektu, 
rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky 
drobnější klasicistní zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo 
přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního klasicistního členění fasády (omítka 
v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění 
chybějících okenních šambrán s masivními parapetními deskami). V případě obnovy oken preferujeme 
obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními 
fotografiemi (tj. posunutí venkovních křídel více do líce fasády, krycí nátěr). Obdobně je nutno postupovat u 
vstupních dveří. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 

 
Dům č. p. 409 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Situační plán Mariánského náměstí, patrně 1844, vyznačen dům č. p. 20, archiv SOkA Semily, 

domu č. p. 409 náleží pouze zobrazené nároží vlevo dole. 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 409 v roce 1944 (první zleva), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 390). 

 
 



 
Dům č. p. 409, hlavní jižní průčelí, foto IP 2012. 

 
 
 
 

    
Dům č. p. 409, detail portálu a vikýře u hlavního průčelí, foto IP 2012. 

 
 



   
Dům č. p. 409 dva pohledy na východní štítové průčelí, foto IP 2012. 

 
 
 

 
Detail reliéfu na východním štítovém průčelí vedle drobného čtvercového okna, foto IP 2012. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0054 

název 
objektu 

 

finanční úřad 

 

č. p./č. e. 54 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 1476/12 

 
lokalizace 

 
Havlíčkovo náměstí 

GPS: 50°35'14.226"N, 15°9'33.985"E 

výčet 
objektů 

 
finanční úřad 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Office Star Twelve, spol. s.r.o., Na 
Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 
Praha 4 

 
popis 

Pozemek zabírá téměř celou západní frontu Havlíčkova náměstí. 
Zděná nárožní stavba o třech nadzemních podlažích, založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L, je 
zastřešená sedlovými střechami. Střechy objektu jsou kryty betonovými taškami. Obvodové stěnové 
konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové hladké. 
Okenní a dveřní výplně jsou zhotoveny z plastových profilů. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 54 (staré číslo 153), staré st. p. č. 
Dům s číslem popisným 54 stál až do roku 1942 v Riegrově ulici (dnešní ulice 5. května). 
První zmínka o něm pochází z roku 1759. Prostor zastavěný dnešní objektem tvořil zázemí domů č. p. 32 a 
31, sloužil jako zahrady a byl zastavěn pouze doplňkovými stavbami. 
1993/95 - výstavba současného objektu (plán: Ing. arch. Lubomír Driml, Pardubice) 
 

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. 54. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 54. 
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. 6. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 119 - 120.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Půdorysnou stopou, hmotovým řešení a 
celkovým vzhledem je objekt v zásadním rozporu s celkem MPZ. Z pohledu celku MPZ a urbanistické 
koncepce města je novostavba objektu zásadně rušivým prvkem.  
 

závady 

Půdorysnou stopou, hmotovým řešením a celkovým vzhledem je objekt v zásadním rozporu s celkem MPZ. 
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je 
alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. zachování, případně vhodné vylepšení, stávajícího stavu. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 4. 2016 
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Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 54 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 54, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 54, hlavní vstup ve východním průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 54, nároží styku Mariánského a Havlíčkova náměstí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 54, boční jižní průčelí orientované do Mariánského náměstí, foto IP 2013. 

 
 


