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karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0306 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 306 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 42/2, 43/2 

 
lokalizace 

 
střední část Markovy ul. – západní 
fronta  

GPS: 50°35'10.734"N, 15°9'29.404"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

 
Lena Ziener , Hans-Fellner-Strasse 31, 
Norimberk, Německo 

 
popis 

Pozemek se nachází ve střední části Markovy ul., v západní frontě domů. Zděná přízemní stavba je založená 
na obdélném půdorysu a zastřešená asymetrickou sedlovou, okapově orientovanou střechou. Krytina je 
z asfaltového šindele zeleného odstínu. Směrem do ulice je ve střešní rovině osazeno velké střešní okno. 
Fasáda směrem do ulice je ve spodní partii obložená vodorovným palubkovým obkladem a v horní části 
omítaná. Okenní a vstupní výplně mají novodobé tvary a provedení (jednokřídlé okno – výkladec). 
 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 306 (staré číslo není, dům převzal č. p. ze zaniklého domu) 
dotčená část pozemku nebyla v minulosti nikdy zastavěna, jednalo o zázemí (zahradu) k domu č. p. 313 
1990 – novostavba stávajícího 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. 313. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 306. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města, původně se však jednalo o zázemí (zahradu) 
k domu č. p. 313. Z urbanistického hlediska je zastavění ve stávajícím rozsahu spíše rušivé. Vzhledově je 
podoba objektu pro celkem MPZ velmi rušivá. 
 

závady 

1) umístění objektu na dříve nezastavěné části pozemku při domu č. p. 313 částečně narušuje urbanistickou 
strukturu 
2) celkové hmotové řešení a podoba objektu jsou v rámci prostředí historických staveb velmi rušivé  
3) nevhodné materiálové řešení – zejména střešní krytina z asfaltového šindele (částečně střešní okno, 
palubkové obklady fasády)   
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je 
alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, nevhodných materiálů a 
rušivých doplňků apod. Žádoucí je výhledově zejména výměna střešní krytiny za vhodnější místně a 
historický typ (v daném případě nejlépe vláknocementové šablony, případně asfaltové lepenkové pásy 
šedočerného odstíny – bez imitace jiného druhu krytiny). 
    

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. 306 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 306 vestavěný do zahrady domu č. p. 313, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0312 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 312 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 45 

 
lokalizace 

střední část Markovy ul. – západní 
fronta, nároží s ul. V Uličkách 

GPS: 50°35'10.734"N, 15°9'29.404"E 

výčet 
objektů 

 
dům, doplňková stavba  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Maruška Poršová , Miroslava 
Vlčková, obě bytem Markova 312, 
51101 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve střední části Markovy ul., v západní frontě domů při nároží s ul. V Uličkách. Zděná 
stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově 
orientovanou střechou s pultovou uliční nástavbou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem, nástavba 
falcovaným plechem hnědého odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová 
hlava je provedena z režných pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenocementové – hladké (v uličním průčelí je zachována starší omítková korunní římsa – se 
štukovou výzdobou). Korunní i mezipatrová římsa mají konzolovitý tvar. Okenní šambrány jsou ploché 
novodobé, provedené až po probourání novodobých otvorů. Boční průčelí do ul. V Uličkách je hladké 
nečleněné. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá, dvoj a trojkřídlá okna. V uličním průčelí jsou v úrovni 1. NP zřízena 
výklopná garážová vrata. Ve dvoře domu je umístěna zděná přízemní stavba, krytá pultovou střechou.   
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 312 (staré číslo 276), staré st. p. č. 191 
1608 – první zmínka o domě (Matěj Hanzlíček koupil dům od Urbana mazače z Kuchelny) 
7. května 1643 – zničen požárem 
V 17. a 18. století spáleniště. 
1784 – zde opět stojí dům (tomu odpovídají i údaje josefského katastru z r. 1785) 
1843 – na mapách stabilního katastru půdorys písmene L, objekt nespalný 
v osmdesátých letech 19. století přestavován (nelze vyloučit novostavbu), fasáda novorenesanční 
1905 – stavebně upravován, dle dochovaných plánů se jednalo o úpravu fasády a přestavbu zadního 
dvorního traktu (mimo jiné zvýšení o jedno podlaží, přestavba schodiště, přístavba záchodového rizalitu), 
fasáda novorenesanční s prvky secese. 



1994 – 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. 312. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 312. 
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. 236, 367. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 65.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na adaptaci domu čís. 312. p. Jana Janků v Turnově, autor nečitelný, 1905.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 425, 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 jsou určující historizující etapy z poslední čtvrtiny 19. století a r. 1905, bohužel narušené 
utilitárními úpravami z průběhu 20. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky drobnější historizující zástavby velmi důležité.    

závady 

1) částečně narušená fasáda (chybí část architektonického členění – pásová bosáž, okenní šambrány a 
zejména otvory přebourané na nové ahistorické tvary – viz dobová fotodokumentace) 
2) střešní krytina z asfaltového šindele 
3) předimenzovaná podkrovní nástavba směrem do ulice  
4) garážová vrata v hlavním průčelí  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (žádoucí je redukce předimenzované podkrovní nástavby 
směrem do ulice). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky drobnější historizující zástavby 
velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy 
krytin – nejlépe vláknocementové šablony (šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém 
rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, vhodný by byl 
návrat k původním tvarům okenních otvorů včetně chybějících okenních šambrán, pásové bosáže v 1. NP a 
případných dalších prvků dle průzkumu fasády). 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 

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. 312 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plány k přestavbě domu č. p. 312 z roku 1905, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Detail fasády hlavního průčelí domu č. p. 312 na plánu z roku 1905, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 312 v západní frontě domů Markovy ulice v 1. pol. 20. stol. (třetí zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 425). 
 
 

 
Dům č. p. 312, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 



 
Dům č. p. 312, hlavní východní a severní štítové průčelí, foto IP 2013. 

 
 

 
Dům č. p. 312, detail pozůstatků architektonické výzdoby, 

severovýchodní nároží hlavního průčelí, foto IP 2013. 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0313 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 313 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 42/1, 43/1 

 
lokalizace 

střední část Markovy ul. – západní 
fronta  

GPS: 50°35'9.838"N, 15°9'29.592"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

František Svoboda, bytem Markova 
313, 51101 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů. 
Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu a zastřešená mansardovou střechou. Střecha 
objektu je kryta asfaltovým šindelem zeleného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného 
plechu. V severní střešní rovině je umístěno jedno velké střešní okno a v horní části střechy komínový výlez, 
v jižní střešní rovině jsou dvě velká střešní okna. Komínové těleso je obložené asfaltovým šindelem a 
ukončeno tzv. napoleonským kloboukem. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou opatřeny tzv. falešným roubením s dekorativními prvky „fantastických“ 
tvarů. Sokl vyrovnávající prudce svažitý terén při ulici uskakuje dovnitř oproti zbytku fasády a je tvořen velmi 
nevhodně upravenými pískovcových kvádry (očištěné kameny jsou vyspárovány cementovou maltou, spáry 
mají velmi výraznou šířku a jsou utopené oproti líci kamene). Soklová partie podélných průčelí je opatřena 
keramickým obkladem červeného odstínu. Výplně oken i dveří jsou zhotoveny ze dřeva (okna utopená 
v hloubi špalety, jednokřídlá s falešným dělením do kříže, zelený nátěr). Štít je svisle bedněný z úzkých 
přelištovaných prken tmavě hnědého nátěru. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 313 (staré číslo není), staré st. p. č. 193 
1604/1614 – první zmínka o domě (Václav Kaneček) 
7. května 1643 – pravděpodobně zničen požárem 
V osmnáctém století je parcela prázdná a teprve kolem roku 1800 je zde zmiňován nový dům (roubená 
chalupa v „kožichu“) – na josefském katastru (1785) ještě dům chybí. 
1843 – na mapách stabilního katastru obdélný půdorys s menší přístavbou směrem do dvora, orientován 
kratší stranou k ulici, označen jako nespalný 
1890 – stavebně upravován, fotografiemi z doby kolem r. 1900 zachycena zřetelně nabílená roubená 
konstrukce (soklová část – podezdívka s hrubou omítkou) s jednoduchou trámkovou kozou podpírající 
přesahy stropních trámů v severním podélném průčelí, v zadní části tohoto průčelí (za hlavním vstupem) 
přístavba nebo vikýř (zvýšená střecha), ve štítovém průčelí do ulice – vpravo sdružené okno (zjevně 
světnice), vlevo jedno okno (světnička), výplně dvoukřídlé šestitabulkové + parapetní desky a profilované 
dřevěné šambrány, mezi okny zřetelné zhlaví příčky mezi trakty, štít bedněný svisle z širokých 
přelištovaných prken + sdružené okno se zdobnou šambránou 
1990 – upraven do současné podoby (plán Jaromír Paickr, Turnov), před rekonstrukcí byly stěny opatřeny 
břízolitovou omítkou (pod ní roubená konstrukce), střešní krytina černý plech na dřevěném šindeli, okenní a 



vstupní výplně novodobé, zadní štít – hrázděná konstrukce, jejíž základní rastr tvořila první plná vazba krovu 
– stojatá stolice, doplněná o paždíky, pole omítané, zadní přístavba zděná (obdobný je vzhled stavby na 
fotografiích z doby kolem r. 1944, okna dvoukřídlá šestitabulková)  
 

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. 313. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 313. 
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. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 67.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Rekonstrukce domu č. p. 313 v Markově ulici v Turnově, J. Paickr 1990.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 416a+b, A-FT 421, A-FT 425, A-FT 
916a+b, A-FT 917a+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. Vzhled stavby byl 
bohužel výrazně narušen utilitárními úpravami z průběhu 20. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy a 
veškeré historické nosné konstrukce (pokud jsou zachovány). Případné hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky původně roubené zástavby velmi důležité – nezbytná je však zásadní rehabilitace 
značně zničeného vzhledu stavby.    
 

závady 

1) celkově výrazně narušený vzhled domu s celou řadou prvků a detailů nevhodných pro historický objekt  
2) zničené pískovcové zdivo soklu a podezdívky - očištěné kameny jsou vyspárovány cementovou maltou, 
spáry mají velmi výraznou šířku a jsou utopené oproti líci kamene, původní úprava je zjevně hrubá vápenná 
omítka  
3) velmi nepovedený palubkový obklad fasády s dekorativními prvky „fantastických“ tvarů 
4) podoba okenní výplní – okna utopená v hloubi špalety, jednokřídlá s falešným dělením do kříže, osazení 
příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily 
5) palubkový obklad štítu (příliš úzká prkna ruší vzhled stavby)  
6) nevhodný typ střešní krytiny – asfaltový šindel zeleného odstínu – velmi rušivý prvek v rámci MPZ 
7) obklad komína z asfaltového šindele zeleného odstínu 
8) střešní okna předimenzovaných rozměrů 
 

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 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


odstínu) nebo přírodní břidlici (alternativou mohou být na dané stavbě zejména asfaltové pásy šedočerného 
odstínu, výhledově je vhodná redukce velikosti střešních oken, komínové těleso by mělo být obnoveno 
v omítaném nebo režném cihelném provedení). Žádoucí je zásadní rehabilitace původního vhledu fasády 
(omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, 
odstranění nepodařené a zavádějící imitace roubení, úprava bednění štítu – nutno použít prkna minimální 
šířky 20 cm s přelištováním). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných špaletových oken dle 
původního stavu doloženého archivními fotografiemi včetně parapetních desek a dřevěných profilovaných 
šambrán. Obdobně by mělo být postupováno v případě dveří. 
    

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. 313 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Řez domem č. p. 313 pro projekt rekonstrukce z roku 1990, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., uprostřed snímku vystupuje mansardová střecha 

 domu č. p. 313, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 313 v západní frontě domů Markovy ulice v 1. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 425). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 313 kolem roku 1900, foto sbírka MČR, inv. č. AFT 416 b) 

 
 



 
Stav východního a severního průčelí domu č. p. 313 v roce 1990, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 
 

 
Zadní západní štítové průčelí domu č. p. 313 během rekonstrukce kolem roku 1990, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 



 
 

 
Hlavní východní průčelí domu č. p. 313, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 313 od severovýchodu s novostavbou č. p. 306, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0314 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 314 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 40, 41 

 
lokalizace 

 
jižní část Markovy ul. – západní fronta  

GPS: 50°35'9.478"N, 15°9'29.556"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jiří Dolanský a Zdeňka Dolanská, oba 
bytem Markova 314, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená asymetrickou 
pultovou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem modrého odstínu. Severní přístavba má 
střechu plochou krytou asfaltovými pásy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová 
hlava je provedena z režných pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové břízolitové (šedý odstín). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá trojdílná okna. Dveře hlavního vstupu jsou 
jednokřídlé, palubkové s vrchním nadsvětlíkem z luxfer. 
Novodobá dostavba mezi domy č. p. 314 a 315 je zděná o dvou nadzemních podlažích, založená na 
obdélném půdorysu a zastřešená asymetrickou sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu 
je kryta asfaltovým šindelem červeného odstínu. Ve střeše jsou umístěna 4 střešní okna. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z plynosilikátových tvárnic. Zdivo není z vnějšího líce 
omítnuté. Okenní a dveřní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů. V uličním průčelí jsou v 1. 
NP zřízena rolovací garážová vrata.  
Ve dvoře stojí další doplňkové objekty. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 314 (staré číslo není známo), staré st. p. č. 194 
1595 – první nejistá zmínka o domě (Matouš Cendriášek) 
7. května 1643 – zničen požárem (následujících 200 let je parcela označována jako spáleniště) 
před polovinou 19. století byl dům znovu postaven  
1843 – objekt zachycen již na mapách na mapách stabilního katastru, obdélný půdorys orientovaná kratší 
stranou k ulici (směrem k sousedním domům je oddělen prolukami, na rozdíl od dnešního stavu), označen 
jako nespalný 
1890 – přestavba domu – přezdění čelní trojdílné dispozice, zadní trakt s dílnou zůstal, nová novorenesanční 



fasáda 
1934 – přístavba řeznického krámu (plán Václav Soukup, Turnov) - krám v severovýchodním nároží a dílna 
nedaleko od severozápadního nároží domu, dobové fotografie zachytily přízemní omítaný dům 
s novorenesančním členěním již částečně narušený úpravami, ze sedlové střechy vystupoval vikýř 
s valbovou střechou  
2. polovina 20. století (přesnější datace nezjištěna) – podkrovní nástavba (sedlová střecha u části do ulice 
upravena na pultovou)  
1998 – přístavba mezi domem č. p. 314 a 315 
 
 

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. 314. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 314. 
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. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 68. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přestavbu domku č. 314 v ulici Markově pana Josefa Horáka v Turnově, Vincenz Šulc, Turnov 
1890. 
Nákres na přístavbu řezn. krámu a zřízení řez. dílny při domě č. p. 314 v Turnově, Václav Soukup, stavitel 
v Turnově 1934. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 421, A-FT 425, A-FT 916a+b, A-FT 
917a+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. 
Předmětem ochrany je pouze rozsah zastavění parcely, neboť hmota původního domu a jeho vzhled byly 
významně narušeny utilitárními novodobými úpravami. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit dalším průzkumem stavby (fasáda i interiér, nelze vyloučit zachování některých hodnotných 
konstrukcí či prvků pod současnou fasádou).  
 

závady 

1) utilitární dostavba objektu zásadně narušující původní řešení zástavby dané parcely a zásadně rušící 
vzhled dané části MPZ 
2) zásadní narušení hmoty původního objektu podkrovní vestavbou ve východní části  
3) zásadní narušený vzhled původního objektu – břízolitová fasáda, ahistorické tvary okenních otvorů 
s třídílnými výplněmi 
4) použitý typ střešní krytiny z asfaltového šindele 
5) poměrně velký počet střešních oken předimenzovaného tvaru u novodobé dostavby směrem do ulice 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit, 
stávající hmotové řešení objektu (zejména podkrovní nástavby původního objektu a celé novodobé 
dostavby). Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, 
rušivých doplňků apod. Střešní plášť je nutno rehabilitovat použitím místně obvyklého historického typu 
krytin – nejlépe vláknocementových šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu, vhodná je i redukce počtu 
a velikosti střešních oken u novodobé dostavby). Žádoucí je rehabilitace původního historizujícího 
novorenesančního členění fasády včetně navrácení původních tvarů okenních otvorů. V případě obnovy 
oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu. Obdobně 
by mělo být postupováno při obnově dveří. 
 

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. 314 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Přestavba domu č. p. 314 na plánu z roku 1890, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Přístavba řeznického krámku a dílny domu č. p. 314 na plánu z roku 1934, 

 archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 314 ve výřezu snímku z 1. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 425). 
 
 
 

 
Hlavní východní průčelí domu č. p. 314, foto IP 2013. 

 
 



 
Přístavba domu č. p. 314 z roku 1998, foto IP 2013. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0315 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 315 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 38, 39 

 
lokalizace 

 
jižní část Markovy ul. – západní fronta  

GPS: 50°35'8.754"N, 15°9'29.714"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní objekt  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Kateřina Rejmanová, bytem Markova 
315, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou provedeny z režných pálených cihel. Ve střeše je 
osazeno směrem do ulice pět velkých střešních oken a směrem do dvora sedlový vikýř a tři střešní okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné, 
v ploše uličního průčelí opatřené novorenesanční štukovou výzdobou (konzolovitá korunní římsa, nadokenní 
konzolové římsy se šambránami a parapety ve 2. NP, bosáž v nárožích průčelí, rizalitu a v 1. NP). Okenní 
otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. V jižním štítě je použito plastové 
okno. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové s 
vrchním nadsvětlíkem. V uličním průčelí jsou v 1. NP zřízena garážová vrata. Směrem do dvora je půdorys 
objektu rozšířen o patrovou přístavbu ukončenou terasou a sedlovou střechou. 
Ve dvoře stojí další objekt zhruba čtvercového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 315 (staré číslo 100), staré st. p. č. 195 
1607 – první zmínka o domě (Jan Sirůček drží dům) 
7. května 1643 – zničen požárem (následujících cca 100 let je parcela označována jako spáleniště) 
30. ledna 1759 Johannes Vališ, řezník, koupil dům, na gruntu spáleným nově vystavený od dědiců po Janu 
Tomandlovi (dům byl znovu postaven s částečným využitím starších sklepů). 
1802 – přestavěn 
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt složitější půdorys (základní obdélná část orientovaná delší 
stranou k ulici a dvě kolmé přístavby směrem do dvora), označen jako nespalný 
v nezjištěné době po roce 1867 zbořen a v roce 1897 nahrazen novostavbou. 
1976 – havarijní stav korunní římsy 
1997 – rekonstrukce (plán F+H Turnov) 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 315. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 315. 
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. 236, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 69 - 70.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 421, A-FT 425, A-FT 916a+b, A-FT 
917a+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 historizující novorenesanční etapa z konce 19. století, která je dochována 
v kontextu města velmi dobře. 
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 kvalitní historizující zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) umístění garážových vrat v pravé části hlavního průčelí 
2) poměrně velký počet střešních oken předimenzovaného tvaru 
3) plastové okno v jižním štítě 
 

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 hodnotné 
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 (výhledově by bylo vhodná redukce počtu a velikosti střešních oken). Žádoucí je zachování a 
případná obnova původního historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, výhledově by bylo 
žádoucí odstranění garážových vrat). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých 
oken s omítanou špaletou dle stávajícího stavu (vhodné postupovat nejprve opravami stávajících výplní, 
výměny realizovat pouze u jednoznačně dožilých částí, nutno zachovat způsob osazení oken a jejich 
otevírání). Obdobně by mělo být postupováno při obnově dveří. 
    

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. 315 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., domu č. p. 315 patří vysoké štítové průčelí (vlevo),  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1070). 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., domu č. p. 315 náleží vysoké štítové průčelí s dvěma 

obdélnými okny vpravo od hřebene střechy, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 315 (zcela vlevo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 425). 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 315 (třetí zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 421). 
 
 



 
Celkový pohled na dům č. p. 315 od jihovýchodu, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 315, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 



 
Detail pravé části východního průčelí domu, foto IP 2013. 

 
 

 
Detail středového vstupního rizalitu, foto IP 2013. 



 
Detail levé části východního průčelí domu, foto IP 2013. 

 
 

 
Dům č. p. 315, celkový pohled od jihovýchodu po opravě a nátěru průčelí, foto IP 2016. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0316 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 
 

č. p./č. e. 316 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 36, 37, 31 

 
lokalizace 

 
jižní část Markovy ul. – západní fronta  

GPS: 50°35'8.180"N, 15°9'29.855"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jana Rejmanová, bytem Chutnovka 65, 
511 01 Mírová pod Kozákovem  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů. Dům byl zbořen, na štítech sousedních 
domů č. p. 317 a 315 jsou patrné pouze otisky sedlové střechy původně přízemní stavby. Plocha je od ulice 
oddělena dřevotřískovými deskami.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 316 (staré číslo 101), staré st. p. č. 196 
1618 – první zmínka o domě (Lidmila Čížková) 
7. května 1643 – zničen požárem (až do padesátých let 18. století je parcela označována jako spáleniště) 
Kolem poloviny 18. století je dům znovu postaven (nejstarší dřevěné konstrukce domu – rámová jižní stěna 
byly dendrochronologicky datovány již čtyřicátých let 18. století – dřevo smýceno 1742/43), do této 
stavební fáze datována pravděpodobně i část zadní obvodové stěny pravého dílu. 
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt obdélný půdorys, označen jako nespalný a orientovaný 
delší stranou do ulice 
ve druhé polovině 19. století je stavebně upraven – převážná část zdemolovaného domu pocházela z této 
etapy (nelze vyloučit datování před r. 1843 – viz nespalné vyobrazení, půdorys odpovídá, ještě zde nestál 
dvorní trakt, dispozice jinak klasická trojdílná se světnicí v pravém dílu, levý díl komorový 
starší fotodokumentací je zachycen jako přízemní dům, jednoduše členěná fasáda lizénami, okna dvoukřídlá 
šestitabulková, krytina eternit 
2006 – demolice z důvodu dlouhodobé neúdržby 
 

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. 316. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – 7. 11. 2008 – P. Šternová) 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 316. 
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. 236, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 70 - 71.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 421, A-FT 422a+b, A-FT 917a+b, A-FT 
918a+b, A-FT 1070, A-FT 1404-1, A-FT 1404-2. 
 

průzkumy     

Peřina, I.: Stavebně historický průzkum. Turnov č. p. 316, nepublikovaný strojopis, Česká Lípa 2006, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. SHP 0169.  
Gabriel, F. - Peřina, I.: Turnov č. p. 316, nálezová zpráva OPD, nepublikovaný strojopis, Česká Lípa 2005, 
uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, prozatím bez sign.  
 

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 a odpovídajícím 
zaniklé zástavbě (maximálně dvoupodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou a okapovou 
orientací do ulice).  
 

závady 

1) zaniklá stavba domu  
2) utilitární zakrytí pozemku ve směru k ulici dřevotřískovými deskami 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení 
obvyklém v dané ulici a respektujícím původní stavbu na daném místě (přízemní dům obdélného půdorysu 
se sedlovou střechou okapovou orientací do ulice). U případné novostavby je nutno dodržet místně obvyklé 
materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe omítka, dřevěné 
výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat 
kontrastní barevnost apod.). 
 

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. 316 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 



 
Půdorys domu č. p. 316, s vyznačením stavebního vývoje dle I. Peřiny (2006) 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 316, rámová jižní stěna domu dle F. Gabriela a I. Peřiny (2005), Peřina (2006). 

 
 
 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 316 (druhý zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1070). 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 316 (třetí zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 917 b). 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 316 (uprostřed), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 421). 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v roce 1944., dům č. p. 316 (první zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 422 b). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 316 v druhé polovině 20. století, hlavní východní průčelí, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1404 – 1). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 316 v druhé polovině 20. století, hlavní východní průčelí, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1404 – 2). 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 316, jižní obvodová stěna s rámovou konstrukcí, foto IP 2005 (Peřina 2006). 

 
 
 
 

 
Stav parcely po demolici domu, foto IP 2013. 

 
 
 
 



 
Otisk štítu zaházený po demolici domu č. p. 316, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0317 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 317 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 35 

 
lokalizace 

 
jižní část Markovy ul. – západní fronta  

GPS: 50°35'7.965"N, 15°9'29.708"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbou 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Martin Ježek, bytem Terronská 892, 
511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů. 
Zděná novostavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu (s přístavbou směrem 
do dvora) a zastřešená sedlovou okapově orientovanou střechou. Ze střechy vystupuje předimenzovaná 
nástavba ve tvaru pultového vikýře. 
Střecha objektu je kryta svitkovým hliníkovým plechem antracitové barvy (klempířské prvky viz krytina). 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké (sytý žlutý odstín). Okenní a dveřní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných 
profilů. Přístavba v dvorní části je využita jako terasa. Ve dvoře stojí drobná stavba. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 317 (staré číslo 102), staré st. p. č. 197 
1776 – je uváděn již jako stojící (Václav Mazánek koupil dům a kus gruntu zahradního … od Františka Fialy) 
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt téměř čtvercový půdorys, označen jako nespalný 
ve čtyřicátých letech 20. století je konstatováno, že je dům navenek upraven v maloměstském klasicistním 
stylu Ludvíka XVI; starší fotodokumentací je zachycen jako patrový dům zapuštěný oproti dnešnímu stavu na 
původní úroveň ulice (obdobně jako u č. p. 318 a 319), úroveň hřebene střechy byla cca v úrovni uvedených 
domů, dochována byla (1944) ještě velmi hodnotná klasicistní fasáda s nárožní kvádrovou bosáží, 
mezipatrovou římsou, výrazně předsazenou konzolovitou korunní římsou, profilovanými šambránami oken 
a zejména cenným kamenným portálem vstupu v krajní pravé ose hlavního průčelí (typický zdobený, 
segmentové ukončení s nadsvětlíkem, klasicistní dvoukřídlé rámové kazetové dveře), krytina lepenková 
1956 – adaptace, mj. úprava sklonu střechy (plán Okresní stavební podnik Turnov), fasáda výrazně utilitárně 



upravena, zmizelo veškeré architektonické členění včetně vstupního portálu, tmavě šedá břízolitová omítka 
2007/08 – novostavba (plán Energo – ekoprojekt, 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. 317. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 317. 
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. 236, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 71 - 72.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

F. Dostál, Turnov, Markova ul. č. 317. Okresní stavební podnik Turnov, 1956 (nástavba domu a nový krov).  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 421, A-FT 422a+b, A-FT 917a+b, A-FT 
918a+b, A-FT 1070, A-FT 1404-1, A-FT 1404-2. 
 

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. Tyto hodnoty byly 
bohužel částečně narušením zvýšením úrovně hřebene oproti sousedním domům č. p. 318 a 319 a 
umístěním podkrovní nástavby, čímž došlo k narušení této uliční fronty.  
 

závady 

1) hmotové řešení objektu a umístění v rámci daného terénu nerespektuje původní situaci (původní dům 
respektoval starší úroveň ulice, stejně jako sousední domy č. p. 318 a 319) – dům výškově nekoresponduje 
s jižní části fronty podél ulice 
2) hmotově a vzhledově rušivá podkrovní nástavba (navíc zde chybí korunní římsa, okna zabíhají i do 2. NP, 
což znásobuje pohledově nepříznivý dojem, např. oproti případnému použití pultového střešního vikýře 
odděleného římsou)  
3) sytý odstín fasády velmi rušivý v prostředí historických staveb  
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit, 
stávající hmotové řešení objektu (zejména podkrovní nástavbu). Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády 
objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů (stávající stav není ideální, odstín omítky je dosti sytý a 
tvrdý v konfrontaci s historickou zástavbou) a rušivých doplňků apod. 
    

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. 317 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 

 
Plány na přestavbu domu č. p. 317 z roku 1956, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 317 (zcela vlevo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1070). 
 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 317 (druhý zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 917 b). 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 317 (uprostřed), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 421). 



 

 
Pohled na Markovu ulici v roce 1944, dům č. p. 317 (druhý zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 422 b). 
 
 
 

                          
Dům č. p. 317, část hlavního průčelí a štítové průčelí v 2. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1404 – 1, 2). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Dům č. p. 317, hlavní východní průčelí a štítové severní průčelí, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0318 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 318 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 34 

 
lokalizace 

 
jižní část Markovy ul. – západní fronta  

GPS: 50°35'7.710"N, 15°9'29.764"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jana Gaizlová, bytem Diamantová 
1908, 511 01 Turnov a Hana Jurčová, 
bytem Družba 1910, Brumov, 763 31 
Brumov - Bylnice 

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami červeného 
odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Střecha je ukončena vystupujícími atikami 
štítů. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové (novodobý břízolit s okrovým nátěrem, hnědý sokl). Okenní i dveřní výplně jsou 
zhotoveny z plastových profilů. 
Ve dvoře stojí drobná pergola. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 318 (staré číslo 274), staré st. p. č. 198 
Do roku 1780 je polovinou domu č. p. 319 – viz karta. 
1810 – přestavován do současné hmoty 
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt téměř čtvercový půdorys, označen jako nespalný 
starší fotodokumentací je zachyceno torzo historizujícího novorenesančního členění fasády – v 1. NP pásová 
bosáž, trojice plochých pilastrů v každém podlaží, okna s kamennými parapetními deskami, vstup v krajní 
levé ose východního průčelí s jednoduchými natřeným ostěním, krytina z břidlice, směrem do ulice 
umístěna dva sedlové vikýře vykryté břidlicí 
 

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. 318. 
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. 236, 367. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 33. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 72 - 73.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Turnov, Markova ulice 319. Rekonstrukce oken v 1. NP, 1957.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 421, A-FT 422a+b, A-FT 917a+b, A-FT 
918a+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 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). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky drobnější historizující zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění – viz dobová fotodokumentace) 
2) hnědý nátěr soklu  
3) podoba okenní výplní – plastové výplně v nepovedené imitaci dřeva, osazení příliš v hloubi špalet ruší 
celek fasády, ploché profily  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky drobnější 
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. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního historizujícího 
novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv 
odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících okenních šambrán, pilastrů a pásové bosáže v 1. 
NP). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Případné nové dveře by měly být rovněž ze dřeva. 
    

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. 318 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 318 (uprostřed), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 421). 
 

 
Pohled na Markovu ulici v roce 1944, dům č. p. 318 (druhý zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 422 b). 
 
 



 
Dům č. p. 318 (uprostřed), hlavní východní průčelí v západní frontě Markovy ulice, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 318, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 

 
Dům č. p. 318, detail přízemí se starší úrovní ulice s novodobými úpravami, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0319 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 319 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 33 

 
lokalizace 

 
nároží Markovy ul. a ul. A. Dvořáka  

GPS: 50°35'7.429"N, 15°9'29.797"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbou 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Josef Klopec, Markova 319, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v nároží Markovy ul. a ul. A. Dvořáka. Zděná nárožní stavba o dvou nadzemních 
podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově do Markovy ul. orientovanou 
střechou. Střecha objektu je kryta vlnitými azbestocementovými deskami. Klempířské prvky jsou zhotoveny 
z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké a stříkané břízolitové (v dvorním průčelí). Fasáda je členěná pouze vodorovnými 
drážkami v omítce. Sokl a vstup ve východním průčelí jsou obloženy a orámovány keramickým obkladem 
šedobílého odstínu. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny 
ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá, dvoj a trojkřídlá okna. Dveře hlavního vstupu jsou 
zhotoveny z laťovky a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé s částečným prosklením. V jižním štítovém 
průčelí jsou v 1. NP zřízena garážová vrata.  
Přístavba navazující na dům západním směrem má dvě části (přízemní a patrovou) s pultovými střechami.   
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 319 (staré číslo 102), staré st. p. č. 199 
1565 – první nejistá zmínka o domě (dům Pavla Košťála) 
7. května 1643 – zničen požárem (v roce 1660 je znovu postaven) 
1800 – přestavován (do této doby byly ve čtyřicátých letech 20. století datovány viditelné konstrukce včetně 
vstupního portálu) 
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt obdélný půdorys orientovaný delší stranou do Markovy 
ulice, označen jako nespalný 
1940 – výstavba zděné kolny ve dvoře 
1941 – úprava průčelí (starší fotodokumentací jsou zachyceny na fasádě hladké lizénové rámce, okna 
s jednoduchými šambránami a profilovanými kamennými parapetními deskami, vstup v krajní pravé ose 
východního průčelí s jednoduchými kamenným portálem + dvoukřídlé novorenesanční dveře, okna dvojitá 
dvoukřídlá šestitabulková, osazená v líci fasády, k uvedenému datu nově okna dělená do kříže, v jižním 
průčelí v krajní pravé ose vstup do krámu, krytina eternit) 
1957 – nová okna v patře a nová omítka 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 319. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 49. 
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. 236, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 42.  

archivní plány a fotodokumentace 

Turnov, Markova ulice 319. Rekonstrukce oken v 1. NP, 1957.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 397a+b, A-FT 415, A-FT 421, A-FT 422a+b, A-FT 
917a+b, A-FT 918a+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 klasicistní etapa z počátku 19. století, bohužel výrazně narušená utilitárními 
úpravami z průběhu 20. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky drobnější historizující zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění vyjma korunní římsy – viz dobová 
fotodokumentace) 
2) sokl a obklad vstupu ve východním průčelí – velmi rušivý detail 
3) podoba okenních výplní (nedělená křídla) včetně velmi rušivých tříkřídlých oken v 2. NP východního 
průčelí, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily  
4) nevhodný typ střešní krytiny – vlnitý velkoformátový eternit 
5) garážová vrata v jižním průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu 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 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 a lizénových rámců, vhodné by bylo výhledově odstranění keramického soklu a obkladu vstupu ve 
východním průčelí, náhrada klasickou omítkou). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých 
oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (vhodná by byla úprava 
oken ve 2. NP východního průčelí na původní tvary otvorů a totéž u garážových vrat v jižním průčelí). 
    

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. 319 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Dům č. p. 319, rekonstrukce oken v 1. NP na plánu z roku 1957, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., na nároží Markovy ulice a ulice A. Dvořáka 

je světlé štítové průčelí domu č. p. 319, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 
 
 



 
Dům č. p. 319, jižní štítové průčelí v 1. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT č. p. 397 b). 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 319 (vlevo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 421). 



 
Pohled na Markovu ulici v roce 1944, dům č. p. 318 (vlevo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 422 b). 
 
 

 
Pohled na západní frontu domů v Markově ulici, dům č. p. 319 (nároží vlevo), foto IP 2013. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 319, boční jižní štítové průčelí a část zadního průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 319, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 



 
Dům č. p. 319, detail podoby přízemí u východního průčelí, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0320 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 320 (dříve č. p. 329) 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 14/2, 14/5 

 
lokalizace 

střední část ul. A. Dvořáka naproti 
vyústění Vejrichovy ul. – východní 
fronta 

GPS: 50°35'9.694"N, 15°9'26.453"E 

výčet 
objektů 

 
dům (lékárna) 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

„Lékárna pod radnicí“, s. r.o., Antonína 
Dvořáka 320, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve střední části ul. A. Dvořáka naproti vyústění Vejrichovy ulice, stojí ve východní frontě 
domů. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu je zastřešená 
novodobou, jednostranně zvalbenou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami. 
Směrem do ulice je ve střeše umístěno 12 střešních oken, ve dvorní části pak dalších 7. Obvodové stěnové 
konstrukce jsou z vnější strany opatřeny kontaktním zateplovacím systémem a v soklové části keramickým 
obkladem červeného odstínu. Výplně jsou zhotoveny z plastových profilů. Směrem do dvora je objekt 
rozšířen o novodobé přízemní přístavby s plochou střechou a přístupovou rampu. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 320 (staré číslo 111, patrně od r. 1815 č. p. 329), staré st. p. č. 175 
1565 – první zmínka o domě (dům Jana Konopky) 
7. května 1643 – poškozen požárem a brzy opraven 
25. srpna 1704 Jan Petr Duryk  koupil dům od Doroty, vdovy po Janu Pacltovi... Výměnek vdovin: byt, v síni 
sklep povrchní do ulice, nahoře komora. 
1730 a 1760 – stavebně upravován (20. dubna 1760 Albert Vandr koupil dům se zahradou, stodolou, s 
obrazem sv. Trojice a jinými pozemky) 
5. března 1793 Josef Kopal koupil dům č.111 od Mdra. Bayera, kdež apatyka jest, se spáleništěm k tomu 
přikoupeným a v zahradu obráceným. 
1843 – dům, jako hostinec, nespalný, obdélný půdorys, na který navazovaly členité přístavby vytvářející 
malý dvorek  
1929 – přestavba  
Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že ze staršího domu (17. století) by dosud mohla být 
prádelna ve dvorním křídle, klenutá lunetami s koutovým řešením, sklep z lomového kamene (částečně 
hloubený ve skále) a dále křížové klenby na odpočivadle schodiště. Podle dobových fotografií (1944) se 
jednalo o zděný omítaný patrový dům s vysokou sedlovou střechou orientovanou štítově do ulice (směrem 
k jihu polovalba). Pětiosé průčelí do ulice mělo nečleněnou fasádu, v přízemí se nacházela trojice vstupů 
s krátkými přímými schodišti.   
Kdy došlo k demolici původní stavby, se prozatím nepodařilo zjistit.  
1977/78 – projektová dokumentace od Stavoprojektu Hradec Králové k výstavbě stávající lékárny 
1997 – stavební úpravy objektu do současného vzhledu (nástavba střechy apod.) 



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. 320. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 320 a 329. 
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. 237, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 54 - 55.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na zřízení autogaráže u domu č. p. 329, František Kobosil Turnov 1921. 
Plán na adaptaci domu č. p. 329, František Kobosil Turnov 1924. 
Plán na přístavbu řeznické dílny ve dvoře u č. p. 329, František Kobosil Turnov 1925. 
Plán na nástavbu 2. patra a přístavbu domu č. p. 329, František Kobosil Turnov 1929. 
Plán na stavbu bytu a dílny při č. p. 329, František Kobosil Turnov 1929. 
Plán na rekonstrukci stáje a přestavbu dřevníku při č. p. 329, František Kobosil Turnov 1929. 
Lékárna Turnov, Stavoprojekt Hradec Králové 1977. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 411, A-FT 924a+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 a umístění od původní stavby nedošlo k zásadnějšímu narušení urbanistické 
struktury (vyjma původního typického průjezdu do dvora jižně od původní stavby, dnes zastavěno v celém 
rozsahu až k sousednímu domu č. p. 328). Hmotově a vzhledově je objekt velmi rušivý.  
 

závady 

1) zcela předimenzovaná hmota objektu, s nevhodnou rušivou nástavbou mohutné valbové střechy 
2) celkový vzhled objektu s velkým množstvím střešních oken (12 + 7) 
3) utilitární plastové výplně oken a vstupů 
4) přístupová rampa  
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit, 
stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek 
výrazných odstínů, rušivých doplňků apod. (tj. např. redukce velkého počtu střešních oken, redukce nebo 
úprava přístupové rampy, použití vhodnějšího typu okenních a vstupních výplní). 
   

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. 320 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán na stavbu garáže při č. p. 329 z roku 1921, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán na přestavbu domu č. p. 329 z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Plán na přestavbu domu č. p. 329 z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Plán ke zřízení řeznické dílny při domě č. p. 326 z roku 1925, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 



 
 

 
Plán k přestavbě domu č. p. 329 z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán k přestavbě domu č. p. 329 z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Plán k přestavbě domu č. p. 329 z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

                              
Plán k úpravě podkroví asi 1929 a plán ke zřízení bytu a dílny z roku 1929, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 



 
Plán ke stáji a dřevníku u domu č. p. 329 z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán novostavby lékárny č. p. 320 z roku 1977, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
Třetí dům (zepředu) na reprodukci K. Kinského z r. 1924 je staré č. p. 329, 

které nahradila stavba č. p. 320, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 411). 
 
 

 
Třetí dům (zleva) je staré č. p. 329, které nahradila stavba č. p. 320, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT  
 
 
 



 
Celkový pohled na novostavbu č. p. 320, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 320, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 320, zadní východní a boční severní průčelí, foto IP 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0321 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 321 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 29, 32, 30 

 
lokalizace 

jihovýchodní konec ul. A. Dvořáka – 
severní fronta  

GPS: 50°35'7.328"N, 15°9'28.891"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Pavel Hůza, bytem Vojanova 
226/2, Liberec X-Františkov, 460 10 
Liberec a Ing. Miroslav Kmoníček, 
bytem Hůlkova 401, Liberec XXIII-
Doubí, 463 12 Liberec  

 
popis 

Pozemek p. p. č. 29 se nachází na jihovýchodním konci ul. A. Dvořáka, v severní frontě domů. Východně 
ležící přístavba na p. p. č. 32 má čelní stěnu uskočenou, dle původní zástavby (přístavba a sousední č. p. 319 
tvoří jednu linii uliční čáry a zbytek zástavby oproti tomu předstupuje). Zděný, částečně podsklepený dům č. 
p. 321 o dvou nadzemních podlažích je založený na obdélném půdorysu a zastřešený sedlovou, okapově 
orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami červeného odstínu. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině orientované do ulice je pět 
velkých střešních oken a v části do dvora tři střešní okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké (kolem oken a dveří jsou zřízeny neumělé šambrány, z původního členění je 
dochována nebo obnovena pouze korunní římsa). Stěnový sokl je opatřen leštěným žulovým obkladem. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a jsou osazená v hloubi špalety. Jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako trojdílná okna s izolačním dvojsklem, rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou 
část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí (nátěr oken bílý). V pravém bočním průčelí je ve štítě 
velké půlkruhově ukončené okno. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a konstrukčně 
řešené jako dvoukřídlé kazetové (z lepených dřevěných profilů jsou provedeny i dveře a výkladce 
provozoven v 1. NP, všechny mají tmavě hnědý odstín). 
Přístavba na p. p. č. 32 má zhruba obdélný půdorys, je přízemní a zastřešená plochou střechou krytou 
lepenkou. V hlavním průčelí je umístěn velký dvoudílný vstup a výkladec (fasáda i výplně v provedení 
shodným s domem). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 321 (staré číslo 104), staré st. p. č. 167, 200 
1565 – první zmínka o domě (dům Jana Lisého) 
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven po roce 1656), ve čtyřicátých letech 20. století bylo 
konstatováno, že je zde doposud zachován starý sklep ze 17. století (z lomového kamene, později zkrácený 
předělením zdí z kamenných kvádrů) 
1823 – přestavován a ve druhé polovině téhož století dále upravován  
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt obdélný půdorys orientovaný delší stranou do ulice, 



označen jako nespalný, sousední dům č. p. 320 (na místě dnešní přístavby p. p. č. 32) má půdorys písmene L 
s delší stranou při ulici (staré st. p. č. 200, staré č. p. 103) – vystavěný údajně po polovině 18. století, zbořen 
v r. 1903 
1937 – nová fasáda (z členění zůstala zachována jen korunní římsa, okna osazená těsně za lícem fasády, 
dvojitá dělená na čtyři otevíraná křídla, starší fotografie zachytily mimo to mezipatrovou římsu, nadokenní 
římsy nad okny 2.NP) 
1998/99 – rekonstrukce a dostavba 
 

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. 321. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 321. 
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. 238, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 44 - 45.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 397a, A-FT 415. 
 

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 historizující (novorenesanční) etapa z konce 19. století, bohužel narušená 
utilitárními úpravami z průběhu 20. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky drobnější historizující zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) zjednodušená fasáda (chybí členění vyjma korunní římsy, okenní šambrány – nepovedená obnova, 
případně i další prvky – nutno ověřit dalším průzkumem) 
2) sokl z leštěné žuly – velmi rušivý detail 
3) velmi nepovedené okenní výplně, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily  
4) velký počet střešních oken předimenzovaných rozměrů (zejména do ulice) 
 

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 drobnější 
historizující zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně 
obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony nebo přírodní břidlici. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení původního novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících 
okenních šambrán v 1. NP, vhodné by bylo výhledově odstranění soklu z leštěné žuly a náhrada klasickou 
omítkou). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního 
stavu doloženého archivními fotografiemi. Taktéž vstupní dveře je nutno provést v případě výměny ze 
dřeva. 
    

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. 321 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Reprodukce vyobrazení J. Staňka zachycující nároží ulic před rokem 1900,  

dům č. p. 321 (druhý zleva), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1476). 
 
 
 
 
 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 321 v ulici A. Dvořáka (druhý zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 
 



 
Dům č. p. 321, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 

 
Dům č. p. 321, jihovýchodní část hlavního jižního průčelí, foto IP 2013. 

 
 



 
Dům č. p. 321, boční východní štítové průčelí 

 a přístavba domu na místě starého č. p. 320, foto IP 2013. 
 

 
Přístavba domu č. p. 321, jižní průčelí, na místě starého č. p. 320, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0322 
 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 322 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 28 

 
lokalizace 

jihovýchodní konec ul. A. Dvořáka – 
severní fronta  

GPS: 50°35'7.958"N, 15°9'26.679"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Josef Zajíc, bytem Nádražní 1112, 511 
01 Turnov a Anna Zajícová, bytem 
Antonína Dvořáka 322, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází na jihovýchodním konci ul. A. Dvořáka, v severní frontě domů. Zděná, částečně 
podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená 
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovými pásy černého odstínu. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenné se zbytky původní architektonické výzdoby (omítky hlavního průčelí jsou plošně překryty 
hrubozrnným fasádním nástřikem + šedomodrý nátěr). Na hlavním průčelí je dochovaná mezipatrová a 
korunní římsa, pasová bosáž ve 2. NP, profilované šambrány s parapetními deskami a klenákem na vrcholu u 
oken 2. NP a bíle natřené profilované ostění u vstupu v 1. NP. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. 
Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově 
rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (nátěr venkovních křídel tmavě hnědý, u vnitřních křídel bílý). Dveře 
hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé (výplň je osazena v 
kamenném ostění). V hlavním průčelí jsou druhotně zřízena garážová palubková vrata. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 322 (staré číslo 105), staré st. p. č. 168 
1565 – první zmínka o domě (dům Víta Vokatého) 
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven v osmdesátých letech téhož století) 
1843 – na mapách stabilního katastru má objekt půdorys písmene L, delší křídlo je orientováno delší stranou 
do ulice, dům nespalný 
1899 – přestavěn (podle místní tradice byl nový sklep vystavěn z kvádrů zbylých ze stavby mariánského 
kostela), tomuto údaji odpovídá vzhled historizující (novorenesanční fasády) a odlišný půdorys stavby na 
rozdíl od map stabilního katastru 
 

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. 322. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


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. 238, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 46.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek ku přestavbě komory a předsíně v 1. patře (do dvora) domu pana Karla Jágra v Turnově č. 322, 
Vincenz Šulc, Turnov 1899. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415. 
 

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

závady 

1) palubková garážová vrata  
2) zjednodušená fasáda (chybí okenní šambrány 1. NP, případně i další prvky – nutno ověřit dalším 
průzkumem) 
3) hrubozrný nástřik omítky 
4) utilitární plechová stříška nad hlavním vstupem 
5) chybějící komínové těleso – místo něj pod hřebenem plechová roura 
 

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 drobnější 
historizující zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně 
obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony nebo přírodní břidlici, vyhovující jsou i 
stávající asfaltové pásy bez členění (šedočerný odstín). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního 
novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv 
odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících okenních šambrán v 1. NP, vhodné by bylo 
výhledově odstranění hrubého břízolitového nástřiku). V případě obnovy oken preferujeme obnovení 
stávajících dvojitých oken s omítanou špaletou, případně výměnu dožilých prvků dle původního stavu. 
Výhledově by bylo vhodné odstranit garáž z hlavního průčelí, odstranit anebo vhodně upravit stříšku nad 
hlavním vstupem a komínovou rouru v nadstřešní části nahradit klasickým komínovým tělesem (režné 
cihelné zdivo červeného odstínu nebo omítka). 
    

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. 322 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán k dílčí přestavbě domu č. p. 322 z roku 1899, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reprodukce vyobrazení J. Staňka zachycující nároží ulic před rokem 1900, 

dům č. p. 322 (zcela vlevo), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1476). 
 



 

 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol., dům č. p. 322 v ulici A. Dvořáka (zcela vlevo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 
 

 
Dům č. p. 322, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013. 

 
 



 
Dům č. p. 322, detail fasády hlavního jižního průčelí, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0323 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 323 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 26 

 
lokalizace 

jižní část ul. A. Dvořáka – východní 
fronta  

GPS: 50°35'7.407"N, 15°9'27.079"E 

výčet 
objektů 

 
obchod 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Jaroslav Brunclík, bytem Jana 
Palacha 988, 511 01 Turnov, Vladimír 
Brunclík a Dana Brunclíková, oba 
bytem Žlábek 33, 512 63 Tatobity  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části ul. A. Dvořáka, ve východní frontě v ohybu ulice. Zděná stavba o dvou 
nadzemních podlažích je založená na nepravidelném zalomeném půdorysu s okoseným nárožím a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta azbestocementovými 
šablonami. Ve střeše jsou použita střešní okna. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako hladké, 
vápenocementové s bílým nátěrem. Stěnový sokl je opatřen obkladem z umělého kamene. Okenní i dveřní 
výplně jsou zhotoveny ze dřeva (okna atypických tvarů a rozměrů, nedělené výplně). V nároží je rizalit 
ukončený sedlovou střechou kolmou na hlavní hřeben. V jižním průčelí je v úrovni patra omítaný arkýř. 
 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 323 (staré číslo 106), staré st. p. č. 169 
1565 – první zmínka o domě (dům Jakuba ševce) 
7. května 1643 – zničen požárem (spáleniště je zde až do poslední čtvrtiny 17. století) 
1843 – dům nespalný, založený na obdélném půdorysu s delší stranou do ulice, ve dvorní části samostatně 
stojící drobný čtvercový objekt 
1893 – novostavba dle plánů J. Svobody z Turnova, objekt se měl oproti předchozímu stavu rozšířit až ke 
dvorní stavbě a také na p. p. č. 170, nerealizovaná varianta, místo toho vznikl nový objekt na p. p. č. 170 (po 
přečíslování p. p. č. 27) – viz karta č. p. 681  
Dobovými fotografiemi (nejdříve konec dvacátých let 20. stol.) zachycen ještě původní přízemní dům 
s podkrovním polopatrem (ve fasádě obdélná okna na šířku), rozložitá polovalbová střecha krytá pásy 
lepenky, omítaná fasáda členěná zřejmě dřevěnými profilovanými obložkami kolem oken a vstupu, jižně 
štítové průčelí svisle bedněné z širokých přelištovaných prken (objekt v jádru roubený?), zachycen štít 
nového objektu č. p. 681.  
1946 – havarijní stav  
1963 – výměna oken 
1993 – novostavba, nepovolená (plán J. Brunclík, 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. 323. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 323. 
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. 238, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 47.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na postavení domu č. p. 323, J. Svobody z Turnova 1893. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 392a+b+c, A-FT 1429-1. 
 

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 a umístění původní stavby nedošlo k zásadnějšímu narušení urbanistické 
struktury. Hmotově a vzhledově je objekt rušivý.  
 

závady 

1) celkově rušivé hmotové řešení objektu, s nárožním rizalitem a arkýřem 
2) celkový vzhled objektu s tvrdou vápennocementovou omítkou a střešními okny  
3) atypické tvary a rozměry oken, nedělené výplně oken   
4) velké množství reklam 
 

doporučení/regulativy 

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

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. 323 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Nerealizované plány na přestavbu domu č. p. 323 z roku 1893, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Nerealizované plány na přestavbu domu č. p. 323 z roku 1893, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Starý dům č. p. 323 v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 392 b). 

 
 
 

 
Dům č. p. 323., drobná část hlavní západního průčelí (zcela vpravo) v 2. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1429 - 1). 
 
 
 
 
 



 
Novostavba domu č. p. 323, hlavní západní a jižní průčelí, foto IP 2013. 

 
 

 
Novostavba domu č. p. 323, jižní část hlavního průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0324 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 324 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 24, 25 

 
lokalizace 

jižní část ul. A. Dvořáka – východní 
fronta  

GPS: 50°35'7.681"N, 15°9'26.794"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Jindřich Lechovský, bytem 
Sokolská 1183/43, Liberec I – Staré 
Město, 460 01 Liberec a Ing. Ondřej 
Zummer, bytem Antonína Dvořáka 
302, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části ul. A. Dvořáka, ve východní frontě v ohybu ulice. Zděná stavba o dvou 
nadzemních podlažích, založená na nepravidelném (lichoběžníkovém) půdorysu, zastřešená mírně 
spádovanou sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem a 
lepenkou. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva (převážně pálené cihly přiložené na spáru 
k č. p. 325). Vnější omítky jsou zde řešeny jako hrubé, vápenocementové. Okenní otvory mají obdélný 
formát na výšku (okna jsou zabedněná prkny). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé, palubkové. 
Objekt je v havarijním stavu.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 324 (staré číslo 107), staré st. p. č. 170 
1565 – první zmínka o domě (dům Jana Pěničky) 
7. května 1643 – zničen požárem 
2. října 1671 Petr Dechovský, zedník, koupil dům spálený, slove Hájkovský, kdež někdy stará šatlava bývala 
se zahradou při něm od ouřadu jeho milosti hraběcí (znovu postaven byl tedy po roce 1671). 
1843 – průčelí domu uskakuje do hloubi parcely oproti frontě domu pokračujících severním směrem od č. p. 
326 výše (úpravami v 2. čtvrtině 20. století tento odskok srovnán), dům nespalný, založený na půdorysu 
písmene L (složené z lichoběžníkové části orientované delší stranou do ulice a přístavby při hranicích 
s pozemkem č. p. 323 – na rozdíl od dnešního stavu, kdy je přístavba na opačné straně dvorku) 
V 19. století (spíše po r. 1850) stavebně upravován (dochované zdivo a celkové řešení v klasicistním duchu 
odpovídá spíše novostavbě). Dobovými fotografiemi zachycena omítaná fasáda s původním členěním 
plochou mezipatrovou římsou a šambránami kolem oken a vstupu. Sklon střechy byl zhruba stejný jako 
sousedního domu č. p. 325. Tříosé hlavní průčelí obsahovalo vstup v krajní pravé ose. Jižní štít byl jednoduše 
bedněný. 
Fasáda upravena ve čtyřicátých letech 20. století. 
 
 



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. 324. 
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. 237, 238, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 47 - 48.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 392a+b+c, A-FT 1429-1. 
 

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 poloviny 19. století, bohužel výrazně poznamenaná 
utilitárními zásahy ve 20. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky starší drobnější patrové zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) havarijní stav, dlouhodobě zanedbaná údržba stavby  
2) snížený původní sklon střechy, střešní krytina z asfaltového šindele 
3) zjednodušená fasáda (chybí veškeré architektonické členění - okenní šambrány) 
4) stříkaná břízolitová omítka 
5) chybějící okenní výplně (otvory pouze zabedněny) 
6) ocelové futro hlavního vstupu + palubkové dveře 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (sklon je nutno zvýšit na původní úroveň – viz dobové foto). Pro 
celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky starší drobnější patrové zástavby velmi důležité. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony 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 okenních šambrán, vhodnější typ omítky – hladká vápenná 
nastavovaná). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu, u dveří použít dřevěné rámové kazetové dveře.  
    

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. 324 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 324 v 1. pol. 20. stol. (druhý zprava), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 392 b). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 324 (druhý zprava) v 2. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1429 - 1). 
 



 
Dům č. p. 324, hlavní západní průčelí 

 
 
 

 
Dům č. p. 324, podoba starší úrovně ulice A. Dvořáka před navýšením, foto IP 2013. 

 



 

 
 
 

 
Dům č. p. 324, detail vstupních dveří a detail okna nade dveřmi v patře, foto IP 2013. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0325 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 325 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 22, 23 

 
lokalizace 

jižní část ul. A. Dvořáka – východní 
fronta  

GPS: 50°35'7.958"N, 15°9'26.679"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbou 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Jindřich Lechovský, bytem 
Sokolská 1183/43, Liberec I – Staré 
Město, 460 01 Liberec a Ing. Ondřej 
Zummer, bytem Antonína Dvořáka 
302, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části ul. A. Dvořáka, ve východní frontě v ohybu ulice. Zděná přízemní stavba, 
založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L, zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. 
Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami a ukončená ve vystupujících atikách štítů. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině směrem do ulice vystupuje 
sedlový vikýř (pokrytý šedým eternitem). Komínové hlavy jsou vyzděny z režných pálených cihel.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva (spodní partie a nároží pískovcové 
kvádry, v horních partiích zřejmě převažují pálené cihly). Pětiosé hlavní průčelí má dochovánu omítanou 
šambránu pouze u vstupu ve střední ose (u oken zanikly při posledních úpravách), dále je zachována 
fabionová korunní římsa. Vnější omítky jsou zde řešeny jako hladké vápenné (vrchní nátěr sytě okrový – 
žlutý). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (okna jsou zabedněná prkny). Dveře hlavního vstupu 
jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, rámové kazetové (každé křídlo má dvě 
profilované kazety, tepaný kovový štítek, litinová klika, nátěr dveří červenohnědý). Výplň je pravděpodobně 
osazená do omítnutého kamenného ostění.  
Objekt je v havarijním stavu. 
Před hlavním průčelím domu je napravo od vstupu zřízena kamenná lavička. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 325 (staré číslo 108), staré st. p. č. 171 
1537 – první zmínka o domě (dům Mojžíše, žida, kterýž leží nad šatlavou) 
7. května 1643 – zničen požárem (znovu postaven v roce 1665) 
1843 – průčelí domu uskakuje do hloubi parcely oproti frontě domu pokračujících severním směrem 
(úpravami v 2. čtvrtině 20. století tento odskok srovnán), dům nespalný, založený na půdorysu písmene L 
(složené z obdélné části orientované delší stranou do ulice a přístavby při hranicích s pozemkem č. p. 324 – 
na rozdíl od dnešního stavu, kdy je přístavba na opačné straně dvorku) 
V polovině 19. století stavebně upravován (dochované zdivo a celkové řešení v klasicistním duchu odpovídá 
spíše novostavbě). 
Průčelí upravováno ve třicátých letech 20. století. 
 



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. 325. 
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. 237, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 48 - 49.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 392a+b+c, A-FT 407a+b, A-FT 1429-1. 
 

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 poloviny 19. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování 
domu jako typické ukázky starší drobnější přízemní zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) havarijní stav, dlouhodobě zanedbaná údržba stavby  
2) zjednodušená fasáda (chybí okenní šambrány) 
3) chybějící okenní výplně (otvory pouze zabedněny) 
 

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 starší 
drobnější přízemní zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 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 okenních šambrán, vhodnější 
odstín omítky). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu. Vstupní dveře by měly být pouze repasovány, v horším případě vyměněny za přesné 
materiálové a tvarové kopie. Kamenná lavička musí být zachována na původním místě a v původní podobě. 
    

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. 325 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 325 schován zcela za domem č. p. 324 (druhý zprava), vidět je pouze komín a vikýř, 

předstupující dům je starší č. p. 326, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 392 b). 
 
 

 
Dům č. p. 325, detail střechy v roce 1940, vlevo novostavba č. p. 326, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 407 a). 
 



 
Dům č. p. 325, část hlavního západního průčelí v roce 1940, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 407 b). 
 

 
Dům č. p. 325, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 325, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 325, starší úroveň terénu ulice před hlavním průčelím, foto IP 2013. 

 



 
 

 
Dům č. p. 325, detail vstupního portálu a detail dešťového svodu, foto IP 2013. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0326 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 326 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 20, 21 

 
lokalizace 

jižní část ul. A. Dvořáka – východní 
fronta  

GPS: 50°35'8.355"N, 15°9'26.612"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Jindřich Lechovský, bytem 
Sokolská 1183/43, Liberec I – Staré 
Město, 460 01 Liberec a Ing. Ondřej 
Zummer, bytem Antonína Dvořáka 
302, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází ve střední části ul. A. Dvořáka, ve východní frontě a jižně od křižovatky s Vejrichovou ul. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená mírně spádovanou sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta 
plechovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké (sokl v hlavním průčelí je proveden z umělého kamene). V hlavním průčelí jsou 
celá plocha v 1. NP a korunní římsa opatřeny keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na 
šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny z plastu. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně 
jsou řešeny jako dvoukřídlé, částečně prosklené.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 326 (staré číslo 109), staré st. p. č. 172 
1565 – první zmínka o domě (dům Jiříka Chřenka) 
1843 – dům nespalný, mírně obdélný půdorys, orientovaný delší stranou do ulice 
1928 - starší dům zachycen ještě na fotografiích, objekt byl přízemní omítaný se sedlovou střechou 
orientovanou okapově do ulice, krytina byla z lepenky, hlavní průčelí bylo pětiosé, uprostřed vstup 
s jednoduchým pravoúhlým kamenným portálem 
1939/40 - novostavba postavená dle plánů Ing. K. Salače, stavitelství Turnov.  
kolem roku 2000 – osazení plastových oken 
  

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. 326. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 50. 
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, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Turnov 2003, s. 237, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 50.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na postavení domu č. p. 326, Ing. K. Salač, stavitelství v Turnově 1939. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 392a+b+c, A-FT 407a+b, A-FT 410b, A-FT 412, 
A-FT 927a+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 řešení fasády z r. 1940. 
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 plechových šablon Alukryt 
2) plastová okna nevhodně imitující dřevo 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken 
s omítanou špaletou dle původního stavu. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony nebo přírodní břidlici. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení původního členění fasády ve stavební fázi k r. 1940. 
    

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. 326 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 326, plán ke stavbě domu z roku 1939, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 326, ještě starší přízemní objekt v 1. pol. 20. stol. vystupující z fronty domů více do ulice, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 392 b). 
 



 
Dům č. p. 326, starší přízemní objekt v 1. pol. 20. stol. (druhý zleva), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 410 b). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 327 a napojení střechy domu č. p. 326 (vpravo),  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 412). 
 



   
Dům č. p. 326 (druhý zprava), již novostavba z roku 1940 a část fasády domu (zcela vpravo), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 407 b, inv. č. AFT 927 a). 
 
 
 

 
Dům č. p. 326, hlavní a štítové průčelí v 2. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 407 a). 

 



 
Celkový pohled na dům č. p. 326, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 326, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 326, štítové jižní průčelí, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0327 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 327 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 18, 19 

 
lokalizace 

jižní část ul. A. Dvořáka – východní 
fronta  

GPS: 50°35'8.675"N, 15°9'26.561"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Milena Bornová, bytem Liberecká 
3512/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
a RNDr. Karel Formánek, bytem U 
Lomu 47, Mašov, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází ve střední části ul. A. Dvořáka, ve východní frontě a jižně od křižovatky s Vejrichovou ul. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou (dům byl na konci čtyřicátých let 20. století doplněn o 
dvorní zděnou přístavbu). 
Střešní krytina je z plechových šablon Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, škrábané v kombinaci hrubých a hladkých ploch (v současnosti překryté fasádním 
nátěrem světle hnědého odstínu). Stěnový sokl je v hlavním průčelí opatřen teracovou omítkou. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou 
řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu 
jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové, s vrchním nadsvětlíkem (vstup 
je přístupný po dvou stupních – žula a beton). 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 327 (staré číslo 287), staré st. p. č. 173 
1785 – josefský katastr - dům zde ještě není zachycen, pozemek patřil ke gruntu č. p. 326 
1791 – první zmínka o domě (Jiří Slaba koupil od Václava Paclta dům nově vystavěný), dům měl velké sklepy 
sahající až pod ulici (ty byly později zasypány) 
1843 – dům nespalný, mírně obdélný půdorys, orientovaný kratší stranou do ulice 
1928 - starší dům byl zbořen (je zachycen na kresbě Karla Kinského z r. 1924 a fotografiích z r. 1928), objekt 



byl přízemní omítaný se sedlovou střechou orientovanou štítově do ulice, krytina byla z lepenky (položena 
zjevně latích a dřevěném šindeli, hlavní průčelí bylo tříosé vlevo s jednoduchým pravoúhlým kamenným 
vstupním portálem, štít byl jednoduše bedněný s valbou na vrcholu; novostavba byla postavena 
v uvedeném roce dle plánů Václava Soukupa, stavitele v Turnově.  
1949 – plány k rozšíření přístaveb ve dvoře (nově stříkárna, starší dílna, expedice, balírna) 
2001 - 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. 327. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 327. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 50. 
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. 237, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 51.  

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na postavení domu č. p. 327, Václav Soukup, stavitel v Turnově 1928. 
Přístavba stříkárny, arch. Vladimír Krýš, Turnov 1949. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 407a+b, A-FT 411a+b, A-FT 411, A-FT 412, A-FT 
924a+b, A-FT 927a+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 řešení 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 plechových šablon Alukryt 
2) nátěr omítky původně probarvené ve hmotě (odstín neutrální) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken 
s omítanou špaletou dle stávajícího stavu. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony nebo přírodní břidlici. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení původního členění fasády ve stavební fázi k r. 1928 (nejvhodnějším 
postupem je zednická oprava hrubé a hladké probarvované omítky, nežádoucí je nátěr v jiných odstínech) a 
zachování všech původních prvků (okna, vstupní dveře). Případný výskyt dalších hodnotných prvků a 
vyhodnocení celkové památkové hodnoty objektu je nutno ověřit při detailnějším posouzení.   

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. 327 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Plán ke stavbě nové domu č. p. 327 z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán k přístavbě stříkárny z roku 1949, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Plán k přístavbě stříkárny z roku 1949, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

              
Starý dům č. p. 327 (druhý zleva) a rovněž na kresbě z roku 1924 (první zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 410 b, inv. č. AFT 411). 



                
Dům č. p. 327 v prvních desetiletích 20. stol., hlavní průčelí a část sedlové střechy s komínem, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 412, inv. č. AFT 410 a). 
 
 
 

                
Dům č. p. 327, novostavba z roku 1928 (třetí zprava) a část fasády (druhá zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 407 b, inv. č. AFT 927 a). 



 
 

 
Celkový pohled na dům č. p. 327, foto IP 2013. 

 

 
Dům č. p. 327, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0328 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 328 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 16, 17/1, 17/2 

 
lokalizace 

jižní část ul. A. Dvořáka – východní 
fronta  

GPS: 50°35'9.035"N, 15°9'26.438"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. Marie Hlaváčková, Jana 
Želivského 1816/25, Žižkov, 130 00 
Praha 3 

 
Popis 

Pozemek se nachází ve střední části ul. A. Dvořáka, ve východní frontě a jižně od křižovatky s Vejrichovou ul. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta cementovými drážkovými taškami a je ukončena 
vystupujícími atikami štítů. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou 
vyzděny z režných pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, v ploše hlavního průčelí rozčleněné ve stylu architektonické moderny (kombinace 
hladkých a hrubých povrchů). Stěnový sokl je opatřen kvádrovou přizdívkou. Přízemní je opatřeno stříkanou 
omítkou bílého odstínu. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze 
dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá 
křídla (tmavě hnědý nátěr). Výkladce v přízemí jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů. Uprostřed 
hlavního průčelí je v okosené široké nice umístěn průjezd. Vrata do průjezdu jsou dřevěná palubková. Po 
obou stranách průjezdu jsou vstupy do krámů (vlevo hnědé rámové kazetové, vpravo bílé). 
V zadním průčelí vystupuje na výšku všech podlaží mělký schodišťový rizalit, ukončený sedlovou střechou, 
kolmou na hřeben hlavní střechy. Směrem do dvora navazuje při hranicích pozemku se sousedním domem 
č. p. 327 přízemní přístavba s plochou střechou krytou lepenkovými pásy. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 328 (staré číslo 110), staré st. p. č. 174 
1565 – první zmínka o domě (dům Mikoláše Slámy) 
7. května 1643 – poškozen požárem (v roce 1660 je však již znovu obýván) 
1843 – dům nespalný, mírně obdélný půdorys, orientovaný kratší stranou do ulice, za domem dvorek a na 
jeho druhé straně v odstupu od domu drobná obdélná nespalná stavba 
1928 - starší dům byl zbořen (je zachycen na kresbě Karla Kinského z r. 1924 a fotografiích z r. 1928), objekt 
byl přízemní omítaný s mansardovou polovalbovou střechou, orientovanou štítově do ulice, hlavní průčelí 
bylo pětiosé uprostřed s kamenným vstupním segmentovým portálem přístupným několika schody, jižně od 



domu směrem k sousednímu č. p. 327 byla brána (pilíře s vázami na vrcholu) s průjezdem do dvora. 
- nahrazen novostavbou (při tom došlo ke zrušení starých sklepů) 
ve 2. polovině 20. století došlo ke zboření dvorních přístaveb (v severní části dvora)  
 

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. 328. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 50. 
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. 237, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 34. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 52.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres ke stavbě truhlářské dílny při č. p. 328, Václav Soukup, stavitel v Turnově 1920. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 407b, A-FT 411a+b, A-FT 411, A-FT 924a+b, A-
FT 927a+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 hodnotné řešení fasády z r. 1928 ve stylu architektonické moderny. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády (tj. vyjma nepůvodní omítky 1. NP hlavního 
průčelí). Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem 
stavby (fasáda i interiér).    
 

Závady 

1) stříkaná (břízolitová) nepůvodní omítka v 1. NP hlavního průčelí 
2) výdechy plynového topení ve fasádě hlavního průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken 
s omítanou špaletou dle stávajícího stavu. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě náhradu za maloformátové cementové tašky 
(nikoliv velkoformátové betonové tašky), případně vláknocementové šablony nebo přírodní břidlici. Žádoucí 
je zachování a případné obnovení původního členění fasády ve stavební fázi k r. 1928 (zednická oprava 
hrubé a hladké probarvované omítky, nežádoucí je nátěr v jiných odstínech) a zachování všech původních 
prvků (okna, vstupní dveře).  
 

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. 328 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Plán ke zřízení truhlářské dílny při č. p. 328 z roku 1920, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 328 (první zleva) v prvních desetiletích 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 410 b). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Dům č. p. 328 (druhý zprava) na kresbě z roku 1924, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 411). 

 
 
 

 
Dům č. p. 328 v prvních desetiletích 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 410 a). 



                
Dům č. p. 328, již postavená novostavba z roku 1928 (čtvrtý zprava) a část fasády (třetí zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 407 b, inv. č. AFT 927 a). 
 
 
 

 
Dům č. p. 328 (první zprava), štítové severní průčelí novostavby z roku 1928, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 924 b). 
 
 



 
Celkový pohled na dům č. p. 328, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 328, hlavní západní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 



 
Dům č. p. 328, detail hlavního vstupu do domu, foto IP 2013. 

 
 
 
 

    
Dům č. p. 328, detail hlavního průčelí a část zadního východního průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

0329 
0330 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 329, 330 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 14/3 a 14/4 

 
lokalizace 

 
jižně od ul. V Uličkách  

GPS: 50°35'9.701"N, 15°9'27.665"E 

výčet 
objektů 

 
panelový dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

 
vlastníci jednotlivých bytů 

 
popis 

Objekt se nachází jižně od ul. V Uličkách na dvorních částech někdejších pozemků domů č. p. 329 a 330. 
Panelový dům o čtyřech nadzemních podlažích, založený na obdélném půdorysu je zastřešený plochou 
střechou krytou lepenkou. Kratší stranou půdorysu je orientován na sever k ul. V Uličkách. Ve východním 
průčelí vystupuje z půdorysu mělký rizalit. Fasádu tvoří omítka s bílým nátěrem. Okenní a vstupní výplně 
jsou plastová tmavě hnědé. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

Objekt je novostavbou z 3. čtvrtiny 20. století umístěnou na dvorních částech někdejších pozemků domů č. 
p. 329 a 330 – viz karty zaniklý dům č. p. 330 a dům č. p. 320 (dříve 329). 
 

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. 329, 330. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 329 a 330. 
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. 35. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Objekt svým umístěním zásadním způsobem narušuje urbanistickou strukturu města a MPZ. Materiálovým 
řešením a vzhledem působí v rámci MPZ velmi rušivě.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) zásadní narušení urbanistické struktury MPZ (objekt umístěn mimo původní parcelaci, kterou narušuje 
v zadní části původních pozemků domů č. p. 330 a 329) 
2) předimenzovaná hmota a celkově rušivé hmotové řešení s plochou střechou 
3) celkové materiálové řešení a vzhled panelového domu mimo kontext historické zástavby  
 

doporučení/regulativy 

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

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 29. 6. 2016 

 



Přílohy: 
 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 329, 330 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Část hlavního průčelí západního průčelí panelového domu č. p. 329, 330, foto IP 2013. 

 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0330 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

 
 

č. p./č. e. 330 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 12 

 
lokalizace 

 
střední část ul. A. Dvořáka jižně od 
vyústění ul. V Uličkách  

GPS: 50°35'10.252"N, 15°9'26.467"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve střední části ul. A. Dvořáka jižně od křižovatky s ul. V Uličkách. Plocha je částečně 
využívána jako parkoviště a komunikace s asfaltovým krytem, na části je zeleň (keřové patro, trávník). 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 330 (staré číslo 112), staré st. p. č. 176 
1565 – první zmínka o domě (dům Jana Bulláčka) 
7. května 1643 – zničen požárem (1653 znovu vystavěn – urozený pán Jan Václav Kyselovský z Kyselova  
koupil dům nárožní, z částky pod střechou v nově vystavený, po urozeném pánu Dobranovském) 
Po roce 1800 byl dále stavebně upravován. 
1843 – dům, tvořící nároží mezi Jičínskou ul. (dnes A. Dvořáka) a ul. V Uličkách, obdélný půdorys, nespalný 
Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že dům má doposud středověké rozvržení s malým 
mázhauzem v patře (dále z doby před požárem „zbytky ostění v nádvorním portále“, klenby ze 17. století 
v přízemí, portál do uličky z doby kolem r. 1800). Podle dobových fotografií (1944) se jednalo o zděný 
omítaný patrový dům s vysokou valbovou střechou orientovanou štítově do ulice. Tříosé průčelí do ulice 
mělo jednoduchou fasádu klasicistního charakteru (mezipatrová a korunní římsa s profilace, profilované 
okenní šambrány). V krajní pravé ose byl krátkým přímým schodištěm přístupný vstup s jednoduchým 
kamenným portálem. 
Kdy došlo k demolici, se prozatím nepodařilo zjistit.  
 

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. 330. 
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. 237, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 36. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 54 - 55.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán výstavby kolny a chléva v zadní části parcely (pův. st. p. č. 176), Karel Knop, Václav Kovář Turnov 1924. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 398, A-FT 920a+b, A-FT 924a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Celek MPZ a urbanistická 
struktura dané části města jsou u daného pozemku narušeny chybějící zástavbou, navíc v exponované 
poloze na nároží dvou ulic.   
 

závady 

1) zaniklá stavba domu, současné využití pozemku 
2) relativně neudržovaná plocha zeleně a poškozený asfaltový kryt komunikace  
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou strukturu města je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém 
řešení obvyklém v dané ulici (patrový dům obdélného půdorysu s valbovou nebo sedlovou střechou). 
Ideálním řešením by tedy bylo opětovné zastavění pozemku, které však aktuálně není reálné z důvodu 
vedení přístupové komunikace k panelovému domu č. p. 329 a 330 v daném prostoru. Doporučujeme 
provést výhledově takové úpravy pozemku (např. zídkami, vhodnou zeleni, řešení povrchů apod.), které by 
alespoň částečně obnovili nároží Dvořákovy ulice a ul. V Uličkách a vizuálně upomínaly na chybějící dům. 
U případné novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe 
vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe omítka, dřevěné výplně otvorů, vhodná barevnost 
v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat kontrastní barevnost apod.).  
   

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. 

 
 
 
 

 
Parcela po zaniklém domu č. p. 330 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán ke stavbě kolny a chléva u domu č. p. 330 z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 330 (druhý zleva), hlavní západní průčelí  

a nároží ulice A. Dvořáka a ul. V Uličkách, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 924 b). 
 



 
Pohled na nezastavěnou parcelu, kde stál dům č. p. 330, foto IP 2013. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0426 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 426 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 44 

 
lokalizace 

střešní část Markovy ul. – západní 
fronta  

GPS: 50°35'10.410"N, 15°9'29.484"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Michal Lhoták, Irena Lhotáková, oba 
bytem Markova 426, 51101 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v jižní části Markovy ul., v západní frontě domů. Zděná stavba o dvou nadzemních 
podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s 
výraznou štítovou polovalbou. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami a modifikovanými 
asfaltovými pásy zeleného odstínu. Směrem do dvorního traktu je asymetricky rozšířená a doplněná jedním 
pultovým vikýřem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké. Tato mladší vrstva zachovává pouze torzo původního architektonického členění – 
sokl, korunní římsu, portály a šambrány. Podlaží jsou oddělená místo mezipatrové římsy mírným odskokem 
v líci omítky a barevným odlišení (světle hnědá a světle krémová. Stěnový sokl je opatřen kamenným 
(pískovcovým) deskovým obkladem. Kolem oken v uličním průčelí jsou zřízeny neumělé šambrány, pod 
některými okny jsou doposud zachovány starší kamenné profilované parapety. Portály hlavního vstupu a 
zazděného vstupu do krámu v levém dílu (obojí v hlavním průčelí) mají bohatou profilaci s oblounem. Hlavní 
vstup ve střední ose má segmentový nadsvětlík s klenákem na vrcholu. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou 
řešeny jako dvoukřídlá okna s izolačním dvojsklem. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze 
dřeva a konstrukčně řešené jako jednokřídlé kazetové se starším dřevěným nadsvětlíkem.  
Před hlavním vstupem je zřízeno kamenné zápraží.  
Na dvorní části objektu je použit zateplovací systém z polystyrénových desek. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 426 (staré číslo není), staré st. p. č. 192 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen pod stávajícím č. p., nespalný obdélný půdorys (na indikační 
skice je kratší než dnes, později mohl být rozšířen směrem do dvora)  
1846 – první zmínka o domě (Florian Bělohlávek ujímá půl domu č. 426 po své manželce Kateřině) 
Pozemek údajně dříve patříval k sousednímu domu č. p. 312. Ve čtyřicátých letech 20. století klenby 
hodnoceny jako starší ze 17. století, vlastní stavba (včetně portálu) po r. 1800.  
1994 – obnova fasády a oken 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 426. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 426. 
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. 42. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 66 - 67.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415, A-FT 425, 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 klasicistní etapa z průběhu 19. století, částečně narušená utilitárními úpravami 
z průběhu 20. století. Objekt náleží i přes některé znehodnocující úpravy fasády mezi nejlépe dochované 
objekty tohoto typu na území MPZ. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér, v případě dochování interiéru 
nelze vyloučit potenciál případného prohlášení za kulturní památku). Pro celek MPZ je zachování domu jako 
typické ukázky klasicistní zástavby velmi důležité.    
 

závady 

1) zateplení dvorní části fasády polystyrénem 
2) vzhledově nepříliš kvalitní podoba okenní výplní – ploché profily, nevhodný lazurní nátěr, typ použitých 
závěsů, dvojsklo  
 

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 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, úprava nepovedených 
okenních šambrán, případné doplnění chybějících prvků – zejména mezipatrová římsa, dle průzkumů). 
V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Obdobně je nutno postupovat při výměně vstupních 
dveří, tj. obnovit starší stav. 
    

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. 426 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



          
Štítové průčelí domu č. p. 426 v 1. pol. 20. stol.,                   Dům č. p. 426 (třetí zleva) v 1. pol. 20. stol., 
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415).                                                             (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 425). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Celkový pohled na dům č. p. 426, IP 2013. 

 
 
 
 



 
 
 

 
Hlavní východní průčelí domu č. p. 426, foto IP 2013. 

 
 
 
 

 
Detaily portálů hlavního východního průčelí, foto IP 2013. 

 



 

 
Detail jižního šítového průčelí, foto IP 2013. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0430 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 430 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 46 

 
lokalizace 

 
ulice V Uličkách – jižní fronta  

GPS: 50°35'10.583"N, 15°9'28.549"E 

výčet 
objektů 

 
dům, doplňková stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Petr Brožek, Stanislava Brožková, oba 
bytem V Uličkách 430, 51101 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v ulici V Uličkách, v jižní frontě domů. Zděná přízemní stavba, založená na obdélném 
půdorysu je zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s pultovým prodloužením ve směru do 
zahrady. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami a pozinkovým plechem. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, hrubě nahozené (původní architektonické členění není zachováno, zkomolen je i tvar 
korunní římsy, sokl je obložen keramickým hnědým obkladem). Okenní otvory mají druhotně upravené 
obdélné a čtvercové formáty. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá 
dvoukřídlá okna (bez dělení). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 430 (staré číslo není), staré st. p. č. 190 
Dům byl vystavěn v polovině 19. století (1852 Petr a Anna Řeháčkovi). 
1843 – na mapách stabilního katastru obdélný nespalný půdorys, delší stranou do ulice V Uličkách, na 
fotografii z 1. poloviny 20. století je patrná obdélná hmota se sedlovou střechou a dvorní přístavbou 
s navazující pultovou střechou (patrně kryté lepenkou nebo černým plechem) 
1938 – stavebně upravován 
 

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. 430. 
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. 42. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 520.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 415.  

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. 
Vzhled stavby byl bohužel výrazně narušen utilitárními úpravami z průběhu 20. století. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) výrazně narušená fasáda (chybí architektonické členění, nevhodný typ omítky) 
2) tvar oken a podoba okenní výplní, osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (šedočerného odstínu) nebo 
přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního členění fasády (omítka v celém 
rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění 
chybějících okenních šambrán, úprava korunní římsy, případně doplnění dalších prvků). V případě obnovy 
oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu. Obdobně 
by mělo být postupováno u vstupních dveře, tj. obnovení staršího stavu. 
    

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. 430 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Pohled na Markovu ulici v 1. pol. 20. stol. (výřez), střecha domu č. p. 430 vyznačena šipkou, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 430, západní štítové a hlavní severní průčelí, foto MK 2013. 

 
 
 



 

 
Dům č. p. 430, východní štítové a severní hlavní průčelí, foto MK 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 430, detail východního štítového průčelí, foto MK 2013. 

 
 



 
 
 

 
Dům č. p. 430, detail severního hlavního průčelí, foto MK 2013. 

 
 
 
 



arta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0681 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 681 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 27 

 
lokalizace 

jižní konec ul. A. Dvořáka – severní 
fronta  

GPS: 50°35'7.318"N, 15°9'27.616"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ladislav Kantorík a Ludmila 
Kantoríková, oba bytem Čížkova 
1104/4, Liberec I-Staré Město, 460 01 
Liberec 

 
popis 

Pozemek se nachází na jižním konci ul. A. Dvořáka, v severní frontě v ohybu ulice.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená zhruba na půdorysu písmene L. Čelní střecha je 
sedlová okapově orientovaná, zadní křídlo má pultovou střechu. Krytina je z asfaltového šindele, u pultové 
střechy z asfaltových pásů.  Ve střeše je osazeno pět střešních oken. Obvodové stěnové konstrukce jsou 
provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako hladké, vápenocementové, probarvené do 
šedozeleného odstínu nátěrem. Okenní i dveřní výplně jsou zhotoveny ze dřeva, okna jsou dvojitá, dělená 
na čtyři otevíraná křídla (nátěr bílý). Dvoukřídlé dveře v hlavním průčelí jsou hnědé rámové s prosklenými 
výplněmi. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 681 (staré číslo není), staré p. p. č. 170 
1843 – na místě domu byla nezastavěná plocha s p. p. č. 170 a ve dvorní části st. p. č. 169 samostatně stojící 
drobný čtvercový objekt 
Vystavěn zřejmě v devadesátých letech 19. století na doposud nezastavěné parcele původní náležící k č. p. 
323 – viz karta. 
1925 – hostinec Josefa Šulce (prováděna vodovodní přípojka) 
1937/38 – prováděna nová vnější omítka a částečná výměna okenních výplní 
 

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. 681. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na adaptaci domu č. p. 681, Arch. Ladislav Slavík, Turnov nedat. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 392a+b+c, A-FT 415. 
 

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. 
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, 
veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády.  
 

závady 

1) dlouhodobější neúdržba objektu 
2) střešní krytina z asfaltového šindele 
3) předimenzovaný počet a velikost střešních oken 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah 
zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dvojitých oken 
s omítanou špaletou dle stávajícího stavu. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně 
místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení původního členění fasády (nejvhodnějším postupem je zednická oprava probarvované omítky, 
nežádoucí je nátěr v jiných odstínech) a zachování všech původních prvků (okna, vstupní dveře). Případný 
výskyt dalších hodnotných prvků a vyhodnocení celkové památkové hodnoty objektu je nutno ověřit při 
detailnějším posouzením. 
    

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. 681 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Nedatovaný plán na adaptaci domu, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Západní štít domu č. p. 681 (zcela vpravo) v 1. pol. 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 392 b). 
 



 
Východní štítové průčelí domu č. p. 681 (zcela vlevo) v 1. pol. 20. stol., 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 415). 
 

 
Hlavní jižní průčelí domu č. p. 681, foto IP 2013. 



 
Hlavní a východní štítové průčelí domu č. p. 681, foto IP 2013. 


