
PLÁN OCHRANY MPZ TURNOV 

Karty objektů 

 

Blok mezi ulicemi Palackého a Soboteckou 

 

 
 

Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Ivan Peřina 

Tomáš Kesner, Mgr. Vladimír Vrabec 

 

revize 2016 

  



Obsah (dle čísel popisných): 

 

Dům č. p. 192 

Dům č. p. 193 

Dům č. p. 194 

Dům č. p. 195 

Dům č. p. 196, zaniklé 

Dům č. p. 207, zaniklé 

Dům č. p. 208, zaniklé 

Dům č. p. 210 

Dům č. p. 211 

Dům č. p. 212 

Dům č. p. 213 

Dům č. p. 214 

Dům č. p. 215 

Dům č. p. 216 

Dům č. p. 217, zaniklý pivovar 

Dům č. p. 218, zaniklé 



Dům č. p. 219, zaniklé 

Dům č. p. 220 

Dům č. p. 221 

Dům č. p. 222 

Dům č. p. 223 

Dům č. p. 224, zaniklé 

Dům č. p. 225 

Dům č. p. 226  

Dům č. p. 227 

Dům č. p. 228, zaniklé 

Dům č. p. 229 

Dům č. p. 230 

Dům č. p. 231 

Dům č. p. 439 

Dům č. p. 531 

Dům č. p. 867 

Dům č. p. 868 

Dům č. p. 987 



Objekt p. p. č. 248 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0192 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 192 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 264, 265/4 

 
lokalizace 

Palackého ulice, u Malé Jizery 

GPS: 50°35'13.675"N, 15°9'7.866"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 
969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, podél levého břehu Malé Jizery. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sestavou vzájemně propojených sedlových zvalbených střech, tvořících dohromady tvar písmene 
U. Původní dvorek uprostřed tohoto půdorysu je zastřešen prosklenou sedlovou střechou. Střechy objektu 
jsou kryty asfaltovým šindelem zeleného odstínu a směrem do dvorku lepenkovými pásy stejného odstínu. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Ze střechy vystupují tři nástavce s žaluziovými 
výplněmi a obkladem z šablon (nespíše plechové?) a tři omítaná komínová tělesa. Střešní plášť prosvětluje 
značné množství střešních oken – celkem 25 ks, do Palackého ulice 8 ks, směrem k Malé Jizeře 11 ks a do 
dvora 6 ks větší velikosti.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenocementové – hladké, v plochách pohledových průčelí opatřené původní štukovou 
(převážně odlévanou) výzdobou, pojednanou v novorenesančním tvarosloví (konzolovitá korunní římsa, vlys 
mezi 1. a 2. NP, okenní šambrány s nadokenními římsami a podokenními výplněmi, novodobá bosáž v 1. 
NP). Stěnový sokl je opatřen novodobým mramorovým obkladem. Dvorní průčelí je hladké s výjimkou 
korunní římsy. Dvorní vstup je opatřen pultovou střechou.  
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou 
řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou (s otevíráním 
dovnitř a dělením na čtyři tabulky) a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí, dělenou na dvě tabulky. Výkladce a 
dveře v přízemí jsou zhotoveny z hliníkových profilů (nad hlavním vstupem je osazena kovová markýza). 
Přízemní výplně v dalších průčelích jsou opatřeny bílými novodobými mřížemi. 
Na p. p. č. 265/4 stojí přízemní omítaná garáž s valbovou střechou krytou asfaltovým šindelem zeleného 
odstínu. Výplně vstupů a oken jsou bílé plastové. 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 192 (staré číslo 8), staré st. p. č. 17 
1599 – první zmínka o objektu, majitelka Eva Háďová (předtím byl pozemek zřejmě součástí č. p. 189) 
7. května 1643 – shořel, 1667 – ještě spáleniště 
před 1697 byl znovu postaven, tehdy domek koupil Adam Trmal od vdovy po Albrechtu Chloumeckém  
1730 – ve výměnku pro prodávajícího uveden komůrka „na loubí“  
1779 – s domem koupena i socha sv. Jana Křtitele při mostu (opakuje se i v dalších zápisech) 



1785 – v josefském katastru označeno jako domek, dům upraven ve 2. polovině 18. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélný půdorysem orientovaným 
delší stranou do ulice (oproti dnešnímu stavu je rozsah třetinový), ve dvoře stála nespalná budova mírně 
obdélného půdorysu 
1872 – novostavba v novorenesančním stylu (PD Josef Knop) 
kolem 1900 – výzdoba průčelí („z pálené hlíny“) 
1990 – obnova průčelí, přestavba na banku, dle dobových fotografií nebyla na pravém bočním průčelí 
v přízemí obnovena pásová bosáž, jako střešní krytina byla před tím použita břidlice (obdélný formát 
kladený ve stoupajících řadách, s lemy po obvodu)  
1990 – výstavba garáže – daný pozemek původně náležel k zaniklému domu č. p. 196  
 

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. 192. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 121, 123. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 248, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 20. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 367 - 368.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 597, A-FT 598a. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Objekt patří mezi hodnotné a typické domy s novorenesanční fasádou, která je zachována velice 
dobře s drobnějšími úpravami z poslední obnovy v roce 1990. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je 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) zcela předimenzovaný počet střešních oken – celkem 25 ks! 
2) nevhodný typ střešní krytiny – asfaltový šindel imitující šablonové krytiny 
3) kovová markýza nad hlavním vstupem v hlavním průčelí  
4) mramorový obklad soklu v hlavním průčelí 
5) vzhled a materiálové řešení (zejména typ střechy a střešní krytina z asfaltového šindele) garáže na p. p. č. 
265/4 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken a vstupních dveří se preferuje oprava a 
repasování, v horším případě zhotovení přesné kopie stávajících výplní ze dřeva. V případě obnovy fasády 
objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění (při 
použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., 
na pravém bočním průčelí je žádoucí doplnit pásovou bosáž dle dobových fotografií).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 13. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 192 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 192 (vpravo za mostem) před rokem 1960, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 597). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 192 (nároží vpravo za mostem) před rokem 1960, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 598 a). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 192, hlavní severovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 192, hlavní severovýchodní a boční severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 192, boční severozápadní průčelí, detail fasády, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 192, zadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Garáž (vpravo) ve dvoře za domem č. p. 192, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Garáž (vpravo) ve dvoře za domem č. p. 192, pohled od jihu, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0193 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 193 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 263 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Malou 
Jizerou a Koňským trhem 

GPS: 50°35'13.458"N, 15°9'8.590"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. Matěj Resl, Kroftova 306/4, 
Smíchov, 150 00 Praha 5   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi Malou Jizerou a Koňským trhem. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou (ve směru do ulice) a pultovou střechou (ve směru do 
dvora). Střechy objektu jsou kryty plechovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z 
pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou provedeny z režných pálených cihel. Ve střešní rovině 
orientované do ulice je umístěno 5 výlezových oken, dalších 5 ks se nachází ve dvorních částech střech.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou vystavěny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny 
jako vápenocementové – škrábané (starší břízolit). Fasáda je členěná lizénovými rámci, profilovanými 
mezipatrovými římsami, korunní římsou, dvěma profilovanými pravoúhlými pískovcovými portály v 1. NP a 
obdélnými rámci nad okny 2. NP. Ve dvorních průčelích jsou doposud zachovány otevřené pavlače na 
kovových konzolách. Omítky jsou zde hladké nečleněné, u štítového průčelí dvorního křídla novodobé 
stříkané (břízolit). 
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 dovnitř otvíravá křídla (spodní křídla 
jsou cca dvoutřetinová, starší vnitřní křídla mají dělení na dvě tabulky). Dveřní výplně v 1. NP jsou 
novodobé, zhotovené ze dřeva (výplně jsou osazeny v kamenných ostěních). Na levé straně je zazděný otvor 
vyplněný reklamou a vpravo výkladec se vstupem do krámu (výplně dřevěné a ocelové novodobé). Levý 
okraj výkladce tvoří pískovcová stojka. 
Interiér: 1. NP – v pravém dílu dispozice je krám se segmentovými klenbami s pasy.  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 193 (staré číslo 9), staré st. p. č. 18 
1599 – špitál 
6. června 1622 – „Matouš Cykrt koupil domec /starý špitál/ se zahradou“ 
7. května 1643 – shořel, 1645 – ještě spáleniště, do roku 1665 byl domek znovu postaven 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene U (uprostřed 
malý dvorek), orientovaným delší stranou do ulice (oproti dnešnímu stavu chybí dvorní křídlo)  
1868 – novostavba (PD Josef Knop, Turnov) 
1872 – nástavba 
1936 – adaptace 



1940 – v interiéru nové betonové schody náhradou za dřevěné (PD Josef Frýda, 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. 193. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 193. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 121. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 248, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 21. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 369 - 370.  

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na znovuzřízení schodiště (výměna stávajících dřevěných schodů na schody samonosné terazzové) 
v domě čp. 193 v Turnově, arch. Josef Frýda, Turnov 1940.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 597. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Fasáda do ulice je intaktně zachována v typickém řešení z třicátých let 20. století (škrábaná omítka). 
Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. 
Předmětem ochrany je 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) nevhodný typ střešní krytiny – plechové šablony Alukryt 
2) částečné poničení a zakrytí levého vstupního portálu v hlavním průčelí  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje oprava a repasování, 
v horším případě zhotovení přesné kopie stávajících výplní ze dřeva. U vstupních dveří je vhodná výhledově 
výměna za typy, které budou více korespondovat s průčelím (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády 
objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění (při 
použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., 
musí být zachována typická hrubá struktura škrábané omítky).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 13. 3. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 193 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Plán na přestavbu schodiště z roku 1940, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 193 (zcela vlevo) před rokem 1960, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 597). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 193, hlavní severovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 193, hlavní severovýchodní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 193, hlavní severovýchodní průčelí, detail horních pater, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

    
Dům č. p. 193, zadní průčelí a štít dvorního křídla, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0194 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 194 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 262 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Malou 
Jizerou a Koňským trhem 

GPS: 50°35'13.263"N, 15°9'9.124"E 

výčet 
objektů 

dům, dvorní objekty, hospodářský 
objekt - skladiště  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Bohumil Drbohlav, Palackého 194, 511 
01 Turnov   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi Malou Jizerou a Koňským trhem. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta plechovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou provedena z režných, vápenopískových cihel. 
Ve střešní rovině orientované směrem do ulice jsou umístěna dvě výlezová okna, shodný počet je osazen 
směrem do dvora. Zde je většina plochy pokryta solárními panely (43 ks). 
Obvodové stěnové konstrukce jsou vystavěny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny 
jako vápenocementové - hladké, v ploše uličního průčelí opatřené novodobou (ne zcela vydařenou) 
štukovou výzdobou. Architektonické členění sestává z pásové bosáže v patře (je ale v nárožích neukončená), 
okenních šambrán (v patře s nadokenní římsou vynášenou konzolami, imitace podokenního pásu, ve 2. 
patře podokenní vlys), mezipatrových říms a korunní římsy. Hodnotným detailem je také porcelánová 
cedulka s číslem popisným nad pravým výkladcem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní 
výplně jsou zhotoveny z plastových profilů (hnědá imitace dřeva). V přízemí hlavního průčelí je trojice 
výkladců se vstupy, které jsou zhotoveny z ocelohliníkových profilů. 
Ve dvorním průčelí je dochován zděný záchodový rizalit a torzo (dnes uzavřené) pavlače ve 3. NP. 
Větší část dvora zabírá na severozápadní straně obdélná přízemní stavba s plochou střechou. Druhý obdélný 
přízemní objekt s pultovou střechou uzavírá úzký dvorek na jihovýchodní straně.  
Západně od dvora stojí rozsáhlá podlouhlá obdélná hospodářská stavba - skladiště, postavená na šířku celé 
parcely domu č. p. 194 a více jak poloviny parcely sousedního č. p. 193. Jedná se o zděný přízemní objekt 
zastřešený sedlovou střechou, krytou eternitem. Střechu vymezují omítané štíty s nízkou oplechovanou 
atikou. Neomítané zdivo je provedeno z pravidelných pískovcových kvádrů, doplněných v místech mladších 
oprav pálenými cihlami. Ve směru příjezdu z Koňského trhu jsou v budově osazena vrata (zdivo v okolí 
vjezdu je provedeno velmi utilitárně). V severozápadním průčelí je jedno původní okno – obdélné na šířku 
s vynášecím pasem nad pískovcovým ostěním. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 194 (staré číslo 10), staré p. p. č. 10 
1622 – nový špitál 
1760 - 1779 – špitál městský 



1785 – v josefském katastru hospital (město) 
1828 – obecní špitál odkoupen Václavem Bartoněm, továrníkem kattonů 
1843 – na císařském otisku stabilního katastru není p. p. č. 10 vůbec zastavěn, chybí zde i stavební parcelní 
číslo, na indikační skice byl dodatečně zakreslen při ulici nespalný objekt mírně obdélného půdorysu a 
výrazně obdélná hospodářská budova ve dvoře (probíhající až za dvůr sousedního č. p. 193)  
1870 – novostavba (PD Josef Knop, Turnov), zasypány staré sklepy 
1923 – adaptace obchodu v přízemí (PD František Kobosil, Turnov) 
1925 – kolna ve dvoře, nové výkladní skříně (PD František Kobosil, Turnov) – dnešní stavba na jihovýchodní 
straně dvora 
2007 – 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. 194. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 194. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 121. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 248, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 21. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 370.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Adaptace domu …Janků obchod železářský č. p. 194 v Turnově, arch. František Kobosil, Turnov 1923. 
Nákres na postavení otevřené kolny na dvoře domu p. Jar. Janků obchod železářský č. p. 194 Nádražní ul. 
v Turnově, arch. František Kobosil, Turnov 1925.  
Návrh portálu pro P.T. pana Jos. Janků obchod železářský v Turnově, arch. František Kobosil, Turnov 1925. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 812 c+d. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro dům je charakteristická novorenesanční fáze (bohužel částečně zkomolená u fasády hlavního 
průčelí). Cenným objektem je dochované skladiště ve dvoře. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je 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) nevhodný typ střešní krytiny – plechové šablony Alukryt 
2) zcela předimenzovaný rozsah solárních panelů, zakrývající téměř celou plochu střešní roviny směrem do 
dvora, výrazně se pohledově uplatňuje také z veřejného prostoru – Koňský trh 
3) částečné poničení fasády v hlavním průčelí, architektonické členění bylo obnoveno velmi neodborně – 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


neukončená pásová bosáž v 2. NP, hladká nečleněná plocha v 1. NP, imitace vlysů pod okny 2. NP 
4) plastové výplně oken nevhodně imitující dřevo, falešné členění spodního křídla 
5) podoba výkladců a vstupů v 1. NP hlavního průčelí 
6) rozsah zástavby dvora – zejména půdorysná stopa severozápadní stavby   
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Z důvodu narušení střešní krajiny MPZ, navíc v pohledově 
poměrně exponovaném prostoru je nezbytné odstranění solárních panelů z dvorní části střechy. V případě 
obnovy oken, výkladců a vstupních dveří je nutná výměna za typy, které budou více respektovat prostředí 
MPZ a původní řešení fasády (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování 
stávajícího a obnovení chybějícího nebo zkomoleného architektonického členění (při použití klasických 
omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., nutno upravit 
jednotlivé prvky – bosáž ve 2. NP, vlysy pod okny a doplnit chybějící členění v 1. NP – zároveň je žádoucí 
upravit nevhodné výkladce se vstupy).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 13. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 194 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Adaptace domu na obchod železářský z roku 1923, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 



 
Nákres na postavení otevřené kolny na dvoře domu z roku 1925, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Návrh portálu z roku 1925, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
Dům č. p. 194, hlavní severovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 194, hlavní severovýchodní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 194, hlavní severovýchodní průčelí, detail horních pater a střechy, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 194, zadní průčelí a hospodářská stavba – skladiště uzavírající dvůr, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 194, severozápadní štít hospodářské stavby – skladiště, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 194, zadní průčelí, detail střešní krajiny, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0195 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 195 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 260, 261 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Malou 
Jizerou a Koňským trhem 

GPS: 50°35'12.981"N, 15°9'9.788"E 

výčet 
objektů 

 
dům, kolna, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Jiří Vondrák, CSc., K Červenému 
vrchu 228/18, Vokovice, 160 00 Praha 
6   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi Malou Jizerou a Koňským trhem. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu s dvorním rizalitem a 
zastřešená sedlovou střechou s valbovým zakončením při jihovýchodním průčelí. Střecha objektu je kryta 
vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy 
jsou omítnuté. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěna tři výlezová okna, ve dvorní části sedm 
výlezových oken. Dvorní rizalit má pultovou střechu krytou falcovaným pozinkovaným plechem.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenné hladké, v plochách pohledových průčelí opatřené štukovou (převážně odlévanou) 
výzdobou, pojednanou v novorenesančním tvarosloví (konzolovitá korunní římsa, okenní šambrány s 
nadokenními římsami a frontony, ve 2. NP frontony vynášené kanelovanými pilastry s korintskými hlavicemi 
a podokenní kuželkové balustrády, ve střední ose uličního průčelí vstupní portál s kanelovanými pilastry s 
iónskými hlavicemi a nad ním okna s kanelovanými pilastry s iónskými hlavicemi, bosáž v 1. NP). Východní 
nároží je okosené a obsahuje jednu okenní osu (v 1. NP druhotně vstup). Dvorní průčelí je opatřeno 
vápenocementovou škrábanou omítkou. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním 
dvojsklem, v ploše křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (tmavě hnědý odstín). Výlohy a dveře v 1. 
NP jsou zhotoveny z ocelohliníkových profilů. 
Severozápadní stranu dvora lemuje přízemní bedněná kolna s pultovou střechou krytou černými 
lepenkovými pásy. V jižním koutě dvora stojí obdobná drobná stavba garáže. Dvůr na západní straně 
ohraničuje cihelná zeď o různých výškových úrovních nahozená špricem. Směrem na Koňský trh navazuje 
vysoká podezdívka z KB bloků a novodobá vjezdová brána a branka (ocelový rám a výplň). 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 195 (staré číslo 11), staré st. p. č. 19 (dům), 20 (stodola) 
1585 – David Kraus 
7. května 1643 – shořel a do roku 1695 byl znovu postaven (součástí také stodola) 
koncem 18. století přestavován nebo znovu postaven 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L 
orientovaným delší stranou do ulice, v jižním rohu dvora stála lichoběžníková nespalná stavba stodoly (st. p. 
č. 20)  



1893 – novorenesanční novostavba na místě staršího přízemního domu se sedlovou střechou 
1930 – nová výkladní skříň (PD Vladimír Krýš, Turnov) 
dle dobových fotografií měla okosená nárožní část předsazené balkonové těleso – odstraněno po 
autonehodě v roce 2009  
2007 – výměna střešní krytiny z azbestocementových za vláknocementové šablony 
2009 – výměna oken 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 195. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 195. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 120. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 248, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 21. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 371.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na znovuzřízení výkladu krámu v domě pí. Marie Vondrákové č. p. 195 v Nádražní ulici v Turnově, arch. 
Vladimír Krýš, Turnov 1930.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 577, 598a+b, 603a+b, 812a+d. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Fasáda pohledových průčelí je poměrně dobře zachována v typickém novorenesančním provedení 
z roku 1893. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace 
dané části města. 
Předmětem ochrany je 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) chybějící balkónové těleso ve 2. NP na jižním nároží 
2) nepříliš podařené výplně okenních otvorů (hladké/ploché profily, rušivá tmavě hnědá barevnost, 
hliníkové okapnice, změna velikosti oken oproti původnímu stavu a chybné osazení za lícem fasády)  
3) vysoká podezdívka plotu dvora z KB bloků 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších 
dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav – tj. dvojitá okna, venkovní křídla osazení v líci 
fasády a mírně upravených rozměrů (viz patrná dráže pro rám v okenních šambránách), barevnost lomená 
bílá. U vstupních dveří je vhodná výhledově výměna za typy, které budou více korespondovat s průčelím 
(materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení 
chybějícího architektonického novorenesančního členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.). Žádoucí je obnovení balkónového 
tělesa v jižním nároží v úrovni 2. NP. 
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 25. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 195 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Plán na znovuzřízení výkladu krámu z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově.  

 
 
 
 

 
Starší dům č. p. 195 na kresbě K. Kinského před r. 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 577). 

 
 



 
Dům č. p. 195 - (balkon na nároží zcela vpravo) po roce 1903, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 603 a). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 195 v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 812 a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 195, hlavní severovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 195, hlavní průčelí, detail rizalitu, foto IP 2015. 

 
 



         
Dům č. p. 195, nároží s nabílenou přestavbou po odstranění balkónového arkýře 

a boční jihovýchodní průčelí, foto IP 2015. 
 
 
 

 
Dům č. p. 195, zadní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0196 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 196 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 266/1, 266/2 

 
lokalizace 

Koňský trh, blok mezi Malou Jizerou a 
Koňským trhem 

GPS: 50°35'12.015"N, 15°9'8.709"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Bohumil Drbohlav, Palackého 194, 
511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází při Koňském trhu, v bloku mezi Malou Jizerou, Palackého ulicí a Koňským trhem. 
Jedná se o zatravněnou plochu se štěrkovou komunikací příjezdu k hospodářské budově náležící k č. p. 194. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 196 (staré číslo 12), staré st. p. č. 21 (dům), 22 (stodola) 
1585 – Jan Březina 
1643 – asi vyhořel (1651 pusté zbořené místo) a do roku 1666 byl částečně postaven 
1802 – dům s kovárnou 
1829 – továrna kattonů  
polovina 19. století přestavován nebo znovu postaven 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s lichoběžníkovým půdorysem 
orientovaným kratší stranou do Koňského trhu, na severozápadním konci (u Malé Jizery) stála obdélná 
nespalná stavba stodoly (st. p. č. 22) – pozemek dnes náleží k č. p. 192  
1921 – adaptace 
demolice – 2. polovina 20. století (mapový podkladem rozboru z roku 1971 ještě vyhodnoceno jako 
klasicistní stavba)  
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
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. 248, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 21. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 382-384.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci města je 
důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení obvyklém v dané ulici a odpovídajícím 
zaniklé zástavbě (přízemní dům obdélného/lichoběžníkového půdorysu se štítovou orientací do ulice).  
 

závady 

1) zaniklá stavba domu 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení 
obvyklém v dané ulici (maximálně dvoupodlažní dům obdélného/lichoběžníkového půdorysu se sedlovou 
střechou s okapovou orientací do ulice). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u 
střešní krytiny (nejlépe vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné 
fasádní obklady, dřevěné výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na 
historických stavbách, nepoužívat kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 26. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 



 
Zbořeniště domu č. p. 196 ve výřezu leteckého snímku (dolní okraj s komunikací,  

foto A. Kopecký 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0207 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 207 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 249 

 
lokalizace 

 
ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'11.562"N, 15°9'13.156"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Štejfa a Hana Štejfová, 
Pelešany 102, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází při na jižní straně ulice A. Horákové (zástavba byla na této straně kompletně 
zdemolována). 
Jedná se o zatravněnou plochu lokálně zpevněnou štěrkem, recyklátem a drcenou stavební sutí. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 207 (staré číslo 19), staré st. p. č. 46 
8. ledna 1618 – „Vilém Engelhart, provazník koupil domec ten (světničku a nad ní komoru až do svislův a 
druhou proti světničce, jak bylo nově vystavěno)“ 
1643 – vyhořel a do roku 1711 byl znovu postaven, další přestavba kolem roku 1800 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L 
orientovaným delší stranou do ulice  
1892 – přestavba, zvýšení přízemního domu o patro, nová střecha a fasáda (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
demolice – poslední čtvrtina 20. století (mapový podkladem rozboru z roku 1971 ještě vyhodnoceno jako 
novorenesanční stavba)  
 

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. 207. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 117–118. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 22. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 394-395.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přestavbu domku č. d. 207 pana Maxe Týle v Turnově, Vincenc Šulc, Turnov 1892. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


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 a odpovídajícím 
zaniklé zástavbě (patrový dům obdélného půdorysu nebo půdorysu písmene L s okapovou orientací do 
ulice).  
 

závady 

1) zaniklá stavba domu 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení 
obvyklém v dané ulici (maximálně dvoupodlažní dům obdélného půdorysu nebo půdorysu písmene L se 
sedlovou nebo valbovou střechou s okapovou orientací do ulice). U novostavby je nutno dodržet místně 
obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické 
zdivo, omítka, dřevěné fasádní obklady, dřevěné výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech 
používaných na historických stavbách, nepoužívat kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 26. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Parcela domu č. p. 207 ve výřezu leteckého snímku (dolní okraj uprostřed), foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nákres na přestavbu domku na plánu z roku 1892, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0208 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 208 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 250 

 
lokalizace 

 
ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'11.601"N, 15°9'13.949"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Arnošt Janeček, Svobodova 2258, 
511 01 Turnov a Marie Janečková, 
Perlová 511, 511 01 Turnov   

 
popis 

Pozemek se nachází při na jižní straně ulice A. Horákové (na straně byla zástavba kompletně zdemolována). 
Jedná se o zatravněnou plochu lokálně zpevněnou štěrkem, recyklátem a drcenou stavební sutí. 
 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 208 (staré číslo 20), staré st. p. č. 47 
1585/94 – Petr Vokoun 
po roce 1672 shořel a do roku 1758 byl znovu postaven (do této doby byly datovány klenby v přízemí) 
1785/1800 – adaptován (plackové klenby, další úpravy) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s nepravidelným obdélným 
půdorysem orientovaným delší stranou do ulice, uliční průčelí zalomené  
1886 – výstavba skladiště na vozy v zahradě (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1925 – kovárna 
1930 – adaptován 
demolice – poslední čtvrtina 20. století (mapový podkladem rozboru z roku 1971 ještě vyhodnoceno jako 
klasicistní stavba, což dokládají i četné dobové fotografie včetně detailů vstupních portálů)  
 

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. 208. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 117–118. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 22. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 395-396.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na vystavění nového skladiště na vozy v zahradě č. parc. 35 pro pana Fr. Hnídka v Turnově č. d. 208, 
Vincenz Šulc, Turnov 1886.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 513, 514, 515a+b, 516, 517, 959a+b, 960a+b, 
1083. 
 

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 a odpovídajícím 
zaniklé zástavbě (patrový dům obdélného půdorysu s okapovou orientací do ulice).  
 

závady 

1) zaniklá stavba domu 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení 
obvyklém v dané ulici (maximálně dvoupodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou nebo valbovou 
střechou s okapovou orientací do ulice). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u 
střešní krytiny (nejlépe vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné 
fasádní obklady, dřevěné výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na 
historických stavbách, nepoužívat kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 26. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Parcela domu č. p. 208 ve výřezu leteckého snímku (dolní okraj), foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 



 
Nákres na vystavění nového skladiště na plánu z roku 1886, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

    
Dům č. p. 208 na nedatovaných snímcích, první polovina 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 516, 517). 
 
 



 
Dům č. p. 208 kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 513). 

 
 
 

 
Detail vstupního portálu, snímek z roku 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1083). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Portál ze dvora v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 515 b). 

 
 
 
 

 
Další blíže neurčený portál, nedatováno, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 960 b). 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0210 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 210 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 257 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Koňským 
trhem a ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'12.650"N, 15°9'10.919"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Bc. Jan Libich, Studentská 1530,  
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto ulicí, Koňským trhem a ul. A. Horákové. 
Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu a zastřešená pultovou střechou se štítovou 
valbou, doplněná v zadní části patrovou, pultově zastřešenou dostavbou. Střecha objektu je kryta 
azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy 
jsou režné – pálené. Ve střešní rovině jsou osazena čtyři drobná výlezová okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou řešeny 
jako vápenné – hladké, v plochách pohledových průčelí opatřené zbytky starší výzdoby (mohutná tažená 
korunní římsa, na čelním průčelí dřevěná). Stěnový sokl je opatřen přizdívkou z pravidelně opracovaných 
pískovcových desek. Zadní přístavba má fasádu členěnou lizénovými rámci. Okenní otvory mají obdélný 
formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva konstrukčně řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř 
rozdělená vždy na dvě otvíravá křídla s horizontálním členěním (bambulkové závěsy, nátěr slonová kost, 
na zadní přístavbě neurčitelný). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně řešeny jako 
dvoukřídlé s částečným prosklením (nátěr shodný s okny). V čelním a pravém bočním průčelí je po jednom 
výkladci s dřevěnou dvojitou jednokřídlou výplní a roletou, v čelním průčelí je umístěn vstup do krámu 
s novodobou hnědou jednokřídlou výplní a mříží. V pravém bočním průčelí jsou umístěna utilitární ocelová 
dvoukřídlá garážová vrata. 
Ve dvorním průčelí je v patře dochována dřevěná pavlač na kovových konzolách, která objekt propojuje s 
domem č. p. 987 – viz karta tohoto objektu. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 210 (staré číslo 21), staré st. p. č. 40 
1580/85 – Matouš Sapiens 
1804 – „Dorota Šetřilová rozená Reslová koupila dům č. 21 st. v Mostecké ulici i s chaloupkou po zadu do 
Koňskýho rynku situirovanou“ 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 
orientovaným kratší stranou do Palackého ulice 
1892/93 – přístavba záchodu ve dvoře 
1931 – adaptace obchodu, nový výklad 
dobovými fotografiemi je ještě na počátku 20. století doložena břidlicová střešní krytina, vstup v čelním 
průčelí (levá osa) byl opatřen pravoúhlým pískovcovým portálem (na místě výkladce a vstupu do krámu byla 
dvojice oken s ostěním) 



ve čtyřicátých letech 20. století je uváděna zadní místnost s lunetovou klenbou bez hřebínků   
 

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. 210. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 210. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 117, 119–120. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 22. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 371–372 .  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přístavbu k domu čís 210 p. Jana Šetřila v Turnově, ? (Vincenz Šulc), Turnov 1892.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 577, 598a+b, 603a+b+c, 1073, 1074. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Jedná se o cennou klasicistní stavbu (s případnými staršími konstrukcemi), jednu s posledních 
ukázek staršího typu zástavby dané ulice. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu 
zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je 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 doložení intaktního zachování stavebních 
konstrukcí z klasicistní, případně starší fáze, historického dispozičního řešení a cenných konstrukcí a detailů 
z jednotlivých historických období je vhodné zpracovat návrh na kulturní památku. 
 

závady 

1) nevhodně umístěné reklamy, jejich počet a celkové provedení  
2) garážová vrata v pravém bočním průčelí, jejich utilitární vzhled 
3) odvětrání krámu – proražení přes římsu a celkové provedení, výrazně se pohledově uplatňuje  
4) stav střešního pláště (mech na krytině a náletové dřeviny) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje u nejstarších dochovaných 
výplní repasování, případně výměna poškozených části za přesné kopie (tj. dřevěná dvojitá dvoukřídlá 
šestitabulková okna, venkovní křídla osazená v líci fasády). U vstupních dveří je vhodná výhledově výměna 
za typy, které budou více korespondovat s průčelím (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického dle zjištění průzkumu fasády 
(při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi 
apod.). Dále doporučujeme výměnu reklamních zařízení za vhodnější typy umístěné tak, aby nedocházelo 
k narušení prvků fasády, obdobně také u odvětrání krámu. Vhodné by bylo odstranění garážových vrat (v 
daném místě se nacházela dvojice oken), případně jejich výměna za vhodnější dřevěnou výplň.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 26. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 210 ve výřezu leteckého snímku (vpravo), foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Nákres na přístavbu k domu z roku 1892, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 210 (zcela vlevo) na kresbě K. Kinského před r. 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 577). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 210 (část průčelí vpravo) před rokem 1905, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1073). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 210 po roce 1925, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 603 c). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 210, hlavní severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 210, hlavní průčelí, detail oken v patře, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 210, boční západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 210, boční průčelí – zadní přístavba, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0211 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 211 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 256 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Koňským 
trhem a ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'12.606"N, 15°9'11.472"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. David Burjánek, Bukovina 10, 511 
01 Mírová pod Kozákovem; Mgr. Aleš 
Mikl, Krajířova 481, 511 01 Turnov; 
Mgr. Pavel Verner, Bedřicha Smetany 
1973, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto ulicí, Koňským trhem a ul. A. Horákové. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o čtyřech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s výrazným sedlovým vikýřem nad uličním průčelím. 
K objektu ve směru ze dvora (v rozsahu celé parcely) přiléhají zděné přístavby o dvou a třech nadzemních 
podlažích, zastřešené plochými zaatikovými střechami. Střechy objektu jsou kryty asfaltovým šindelem 
hnědého odstínu a pásovou lepenkou. Oplechování je z pozinkovaného plechu. Ve střešní rovině 
orientované do Palackého ulice je umístěno jedno střešní okno a v pásu nad okapem čtyři výlezová okna. 
Komínové těleso je omítané (tmavý nátěr). 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké, v ploše uličního průčelí opatřené zbytky původní štukové výzdoby (pásová bosáž 
v 1. NP, římsy mezi 1. a 2. NP a 2. a 3. NP, okenní šambrány s frontony ve 2. NP, ve střední ose 2. NP okna s 
kanelovanými pilastry, společnou nadokenní římsou a nikou s vsazenou sochou sv. Václava, nadokenní 
konzolovité římsy a podokenní výplně ve 3. NP). Pravé boční průčelí je v celém rozsahu zakryto reklamní 
plachtou. Dvorní přístavby mají vápennocementové bílé hladké omítky bez členění.   
Okenní otvory mají ve většině případů obdélný formát na výšku (z části jsou zde ovšem také otvory s 
půlkruhovým záklenkem). Okenní výplně jsou zhotoveny z plastových profilů (hnědá folie imitující dřevo, u 
dvorních přístaveb bílá barva). Dveře a výkladce v 1. NP jsou zhotoveny z plastových profilů (před vstupy 
jsou v síle zdiva zřízena žulová předložená schodiště). 
 
  



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 211 (staré číslo 22), staré st. p. č. 41 
1585 – Matouš Holeček 
1636 – Josef žid staví nový dům (předchozí zcela sešlý) 
mezi lety 1694–1708 shořel a do roku 1712 byl znovu postaven 
přistavován patrně ve druhé polovině 18. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 
orientovaným kratší stranou do ulice, v jižní části dvora stála obdélná nespalná stavba  
1893 – novorenesanční novostavba na místě staršího přízemního domu se sedlovou střechou a štítovou 
orientací do ulice (jako poslední v této části ulice) 
adaptace a nástavba ve dvacátých letech 20. století (hotel Kazaň) 
1995/98 – celková rekonstrukce 
na dobových fotografiích až do roku 1992 je patrné později odstraněné architektonické členění 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. 211. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 117–120. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 22. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 372–374.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 186795 (J. Slavík, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, duben 
1992).  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 1073. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely (vše vyjma předimenzovaných dvorních přístaveb). Fasáda pohledových průčelí je poměrně dobře 
zachována v typickém novorenesančním provedení. Zastavění pozemku v historickém rozsahu je pro celek 
MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely bez dvorních přístaveb, stávající podlažnost bez dvorních 
přístaveb, 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) rozsah dvorních přístaveb – zastavěna je celá parcela, předimenzovaná hmota přístaveb a jejich rušivý 
utilitární vzhled 
2) plastové výplně okenních otvorů (hladké/ploché profily, rušivá tmavě hnědá barevnost nevhodně 
imitující dřevo a chybné a velmi rušivé osazení výplní v hloubi špalet), obdobně u dveří a výkladců  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


3) zničené architektonické členění zejména v rozsahu 1. NP a u vikýře na vrcholu hlavního průčelí (prvky 
chybí, nebo jsou nevhodně zakryty reklamami)  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy, vše bez předimenzovaných dvorních 
přístaveb, které je žádoucí v rozsahu a hmotovém řešení výrazně redukovat. Zastavění pozemku je pro celek 
MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního 
pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se je nutné odstranění plastových výplní 
a osazení dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav – tj. dvojitá okna, venkovní křídla 
osazení v líci fasády (viz dobové fotografie, barevnost lomená bílá). Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce 
(materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a obnovení chybějícího 
architektonického novorenesančního členění – zejména u střešní části 1. NP a střešního vikýře (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 26. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015.  

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 211 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Starý dům č. p. 211 se štítovou orientací na parcele před novostavbou z roku 1893, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1073). 
 
 

 
Dům č. p. 211 před opravou v roce 1992, foto J. Slavík, archiv NPÚ, ÚOP v Liberci. 

 



 
Dům č. p. 211, hlavní severní a boční západní průčelí, foto IP 2015. 

 

 
Dům č. p. 211, hlavní severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 211, hlavní severní průčelí, detail fasády, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 211, boční západní a zadní jižní průčelí s přístavbami, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 211, zadní jižní průčelí přístavby, foto IP 2015. 

 

 
Dům č. p. 211, boční východní průčelí přístaveb, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0212 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 212 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 255 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Koňským 
trhem a ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'12.592"N, 15°9'12.075"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

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

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto ulicí, Koňským trhem a ul. A. Horákové. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdoryse s dvorním rizalitem. Je 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou a valbovou střechou nad dvorním rizalitem. Střechy 
objektu jsou kryty ve směru do ulice azbestocementovými šablonami a ve směru do dvora plechovými 
šablonami Alukryt. Na uliční straně hlavní střechy je z trojice zděných vikýřů a dvě výlezová okna, ve dvorní 
části je osazeno jedno výlezové okno. Atiky uličních vikýřů a korunní římsa v hlavním průčelí jsou kryty 
pálenými prejzy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z režných 
pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné, 
v ploše uličního průčelí opatřené secesní štukovou výzdobou (maskaron s datací L.P. 1905 ve středním 
vikýři, výrazně předsazená korunní římsa s volutovými konzolami, nadokenní římsy). V úrovni 1. NP je fasáda 
opatřena celoplošným mozaikovým obkladem (2. polovina 20. století). Okna mají dochovány secesní kovové 
mříže (kaslíky) pro květináče. Dvorní fasáda je hladká nečleněná. Okenní otvory mají obdélný formát na 
výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř 
rozdělená buď na dvě, nebo na čtyři otvíravá křídla. V 1. NP jsou osazeny plastové výkladce a novodobé 
dřevěné vstupní dveře. 
Dvorní části parcely je po obou bočních stranách zastavěna přízemními přístavbami (kůlny, garáže?), mezi 
kterými je zachován úzký dvorek se vzrostlým stromem. Pultové střechy přístaveb kryje značně zkorodovaný 
falcovaný plech nebo Alukryt. Levá část má zděnou atiku z cihelného zdiva a novodobě upravený vstup 
s dvoukřídlými plechovými dveřmi. Vstup do dvorku uzavírá zeď se segmentovým záklenkem brány a 



dvoukřídlými plechovými vraty. Pravá část má smíšené zdivo (s pískovcovými kvádry) a hladkou omítku 
členěnou lizénovým rámcem. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 212 (staré číslo 23), staré st. p. č. 42 
1585/1607 – Matyáš provazník 
1694 – ve výměnku uváděna velká světnice a komora nad verštatem 
1. polovina 19. století - přestavba 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 
orientovaným delší stranou do ulice, na západní straně dvora pak na dům navazovala nespalná obdélná 
stavba stodoly a v jihovýchodním rohu stála nespalná čtvercová stavba  
1888 – přemístění pekařské pece do dvorního objektu 
1905 – novostavba obchodního domu (PD Holeček, Praha, provedl stavitel Knop), průčelí zdobené malbou 
(Skuček, Praha), starší dům patrový se sedlovou okapově orientovanou střechou (volská oka, komíny 
s pískovcovými bubáky, krytina bobrovky?), fasáda s jednoduchým klasicistním členěním (vstupní portály, 
okenní ostění, nika, korunní římsa) 
1926 – přestavba skladu ve dvoře 
1931 – úprava výkladů (PD Karel Salač, Turnov) 
1965 – úprava prodejny v přízemí 
1998 – úpravy v přízemí 
 

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. 212. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 212. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 119, 120. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 22. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 374–375.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh úpravy portálu domu č. p. 212 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1930.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 1073. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Fasáda pohledového průčelí je velmi dobře zachována v hodnotném secesním provedení s řadou 
cenných detailů. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické 
situace dané části města. 
Předmětem ochrany je 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 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) výrazně zanedbaná údržba objektu 
2) celkově úprava fasády 1. NP v hlavním průčelí s novodobým obkladem, předimenzovaným reklamním 
pásem a utilitárními plastovými výplněmi výkladců 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících 
dřevěných výplní, případně výměna poškozených části za přesné materiálové a tvarové kopie – tj. dvojitá 
okna, osazení dle stávajícího stavu. Zachovat a repasovat je nutno kovové kaslíky pro květináče. U vstupních 
dveří a výkladců je vhodná výhledově výměna za typy, které budou více korespondovat s průčelím (materiál 
– dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího 
architektonického secesního členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – 
zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 13. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 212 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Návrh úpravy portálu z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Starý dům č. p. 212 (vlevo za domem se štítovou orientací) před rokem 1893,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1073). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 212 (druhý zprava), hlavní severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 212, hlavní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 212, hlavní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 212, hlavní průčelí, detail vikýře s maskaronem a datací výstavby, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 212, zadní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 212 (pátý zprava), celkový pohled na zadní průčelí domů, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0213 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 213 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 254 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Koňským 
trhem a ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'12.439"N, 15°9'12.723"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jiří Verich, Palackého 213, 511 01 
Turnov; SJM Pavel Verich a Pavlína 
Verichová, Palackého 148, 511 01 
Turnov   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto ulicí, Koňským trhem a ul. A. Horákové. 
Zděná stavba o dvou (a ve dvorním průčelí o třech) nadzemních podlažích je založená na obdélném 
půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavnímu objektu je ve směru ze dvora 
příčně napojena zděná patrová přístavba zakrytá pultovou střechou, ukončenou valbou. Střechy objektu 
jsou kryty vláknocementovými šablonami (hlavní budova) a pálenými drážkovými taškami (dvorní přístavba). 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou kamenné pískovcové – režné 
(hlavní objekt) a pálené – režné (dvorní přístavba). Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěny 4 
střešní okna, směrem do dvora jedno velké okno a jedno výlezové okno. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva (nástavba 3. NP ve dvorním průčelí 
hlavního objektu je provedena z tvárnic). Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné – hladké, v ploše 
uličního průčelí opatřené zbytky starší tažené výzdoby – lizénové rámce s bosáží, nadokenní římsy a 
podokenní rámce, kamenná konzolovitá korunní římsa. Kamenný portál krámských dveří v 1. NP je zazděný. 
Zachován je pískovcový portál hlavního vstupu, který má shodné provedení – hranolové patky, profilované 
stojky s hlavicemi, půlkruhový záklenek s klenákem na vrcholu (zde číslo 213). V patře dvorního přístavku je 
dochováno torzo pavlače. Spodní část zdiva přístavby a ohradní zdi dvorku je z pískovcových kvádrů. Horní 
část zdiva přístavby je z pálených cihel. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů (bílé, ploché profily, hliníkové okapnice). Torza 
historických dřevěných výplní jsou zachována u pavlače dvorní přístavby. Vstupní dveře v hlavním průčelí v 
přízemí jsou novodobé, zhotovené z plastových profilů (výplň je osazena v kamenném ostění). Výkladce jsou 
dřevěné nedělené.  
Interiér: v průjezdu je zachována placková klenba s pasy, obdobně zřejmě v pravé části přízemí v krámu. 
U vjezdu do dvorku a dvorní přístavby jsou osazena dvoukřídlá plechová vrata.  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 213 (staré číslo 24), staré st. p. č. 43 
1585 – Mikuláš uzdář 
dle starších průzkumů údajně před koncem 18. století zřízena nová klenba v průchodu a nová fasáda, dle 
umístění čísla popisného na klenáku vstupního portálu musela proběhnout přestavba až po přečíslování 
domů (cca kolem roku 1805) 



1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 
orientovaným delší stranou do ulice, na který navazovala obdélná dvorní přístavba  
ve čtyřicátých letech 20. století zde byla identifikována renesanční lunetová klenba s hřebínky (datována po 
roce 1600), velmi cenné klasicistní členění z doby po roce 1805 je patrné z dobových fotografií (v přízemí 
trojice portálů shodného typu, vstupní ve střední ose byl opatřen zdobnými dvoukřídlými dveřmi, mimo to 
dvě okna s ostěním, patro s bohatým členěním – dnes zachováno, střecha krytá eternitem, umístěny 4 
sedlové vikýře 
2008 – úprava střešního pláště, výměna azbestocementových šablon za vláknocementové (v rozporu 
s vydaným závazným stanoviskem) a nepovolená výměna oken 
  

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 213. 
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. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 22. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 375–377.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 600a+b, 1008a+b, 1009a+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 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa z počátku 19. století – po roce 1805 (v jádru stavby 
se předpokládají starší konstrukce z 16.–18. století). Dům je zachován ve velmi autentické podobě a je 
vhodný (po podrobnějším průzkumu) k případnému zapsání za kulturní památku. 
Předmětem ochrany je 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 klasicistní zástavby velmi důležité.     
 

závady 

1) poškozená hodnotná klasicistní architektonická výzdoba fasády, nevhodně zazděný vstupní portál do 
krámu v hlavním průčelí 
2) velmi rušivé výplně okenních otvorů (hladké/ploché profily, rušivá bílá barevnost, hliníkové okapnice, 
změna velikosti oken oproti původnímu stavu a chybné osazení za lícem fasády v místech dřívějších 
vnitřních křídel) 
3) velmi rušivá prosklená výplň hlavních vstupních dveří (celkové provedení, barevnost, detaily) 
4) rušivé detaily střešní pláště zejména ve směru do ulice – předimenzovaná střešní okna, odvětrávací 
šablony, typ sněhových zábran  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Pro celek MPZ je zachování domu 
jako typické ukázky starší klasicistní zástavby se staršími základy velmi důležité. V případě obnovy střešního 
pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici (ovšem na rozdíl od dnešního stavu bez rušivých doplňků). U 
dvorní přístavby lze zachovat stávající typ krytiny – drážkované pálené tašky. V případě obnovy oken se 
nezbytné osazení kvalitnějších dřevěných výplní, které budou respektovat původní stav – tj. dvojitá okna, 
venkovní křídla osazení v líci fasády a mírně upravených rozměrů (viz patrná dráže pro rám venkovních 
křídel v okenních šambránách), barevnost lomená bílá. U vstupních dveří je žádoucí výhledově výměna za 
typy, které budou více korespondovat s průčelím (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je 
nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického klasicistního členění (při 
použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). Výjimečnými a velmi hodnotnými prvky jsou 
vstupní portály, u kterých musí být respektována původní povrchová úprava. Obnovu (případné vyspravení 
poškozených partií kamene) musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 13. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 213 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Portál domu č. p. 213 v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 600 a). 

 
 

 
Dům č. p. 213, 2. polovina 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1008 a). 



 
Dům č. p. 213, hlavní severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 213, hlavní průčelí, detail portálu, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 213, zadní jižní průčelí a dvorní přístavba, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 213, zadní průčelí přístavby a zeď vymezující dvorek, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0214 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 214 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 253 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Koňským 
trhem a ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'12.349"N, 15°9'13.338"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Ing. Jiří Konopáč a Jana 
Konopáčová, Pelešany 76, 511 01 
Turnov   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto ulicí, Koňským trhem a ul. A. Horákové. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdoryse, na který navazují po obou 
stranách úzkého dvorku obdélné přístavby. Hlavní část je zastřešená sedlovou střechou s okapovou 
orientací do Palackého ulice. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Dvě komínové hlavy jsou z pískovcových desek a jsou ukončené 
korunní deskou s vystupující profilovanou římsou. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěny dva 
sedlové vikýře (obložené šablonami) a dvě střešní okna, ve dvorní části pět střešních oken. Na západní 
straně je střecha vymezena oplechovanou atikou. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenocementové hladké (v 1. NP) a hrubozrnné (v 2. NP). Architektonické členění hlavního 
průčelí ve stylu moderny je založeno lizénových rámcích, soklu (tvrdý betonový), jednoduché korunní římse 
a okenních šambránách (v 1. NP místo nich vpadlé rámce). Nejvýraznějším prvkem je osově umístěný 
pravoúhlý vstupní portál (světlý pískovec) s jednoduchou odstupňovanou profilací. Dvorní průčelí je 
opatřeno vápenocementovou hladkou omítkou bez členění (vyjma korunní římsy). Okenní otvory mají 
obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá 
okna, v ploše křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (odstín lomená bílá, zdobně profilovaný 
poutec). Výlohy a dveře (dvoukřídlé se světlíkem) v 1. NP jsou dřevěné novodobé (tmavě hnědý nátěr). Ke 2. 
NP dvorního průčelí přiléhá pavlač zakrytá plechovými šablonami. Její konstrukce je rámová, ve spodních 
polích s bedněnými výplněmi, v horní části prosklená (dole vždy dvě otevíraná třítabulková křídla, nahoře 
křídlo na pevno rozdělené na čtyři tabulky (nátěr celé konstrukce hnědý). 
Západní stranu dvora vyplňuje omítaná patrová přístavba s pultovou střechou krytou zkorodovaným 
falcovaným plechem. Zdivo objektu je z pálených cihel. Okna přístavby se liší od jádra domu rozdělením 
křídel na horní cca třetinovou část a spodní dvoutřetinovou část. V 1. NP jsou umístěna dvoukřídlá plechová 
vrata. Protější stranu dvora zabírá přízemní přístavba s plochou střechou krytou lepenkou. Mezi přístavbami 
jsou osazena novodobá vjezdová ocelová dvoukřídlá vrata. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 214 (staré číslo 25), staré st. p. č. 44 
1585 – Krištof provazník 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 



orientovaným kratší stranou do ulice (směrem do dvora je výrazně delší než dnes)  
novostavba ve druhé čtvrtině 19. století (v interiéru klenby do pasů) 
1888 – přestavba 
1898 – výstavba dílny ve dvoře 
1927 – řeznictví 
1930 – adaptace obchodu, úprava fasády do stávající podoby (PD Vladimír Krýš, Turnov) 
1974 – zřízení garáže ve dvorním objektu (v 1. NP západní přístavby) 
1995 – adaptace obchodu v přízemí 
 
 

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. 214. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 214. 
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. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 377–378.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek výkladní skříně v domě č. p. 214 v Turnově, Karel Jan Bušek, Vincenz Šulc, 1889. 
Renovovaná facada domu č. p. 214 v Turnově, arch. Vladimír Krýš, Turnov asi 1930.  
Návrh změny výkladu v domě č. p. 214, pana Karla Novotného, řezníka a uzenáře v Turnově, arch. Vladimír 
Krýš, Turnov 1930.  
Montážní plán pro pana Novotného v Turnově (interiér řeznictví), autor nečitelný, 1927. 
Zřízení garáže z bývalé dílny, František Svoboda, Turnov 1973. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Fasáda hlavního průčelí je dobře zachována ve stylu moderny (1930). Zastavění pozemku je pro 
celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je 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) plechová garážová vrata ve dvorní části 
2) tvrdý cementový sokl 
 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících 
hodnotných výplní, případně výměna dožilých částí za přesné kopie, tj. dvojitá okna, osazení dle stávajícího 
stavu, barevnost lomená bílá. U vstupních dveří je vhodná výhledově výměna za typ, který bude více 
korespondovat s průčelím (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování 
stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění z roku 1930 (při použití klasických 
omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., musí být 
zachována typická hladká a hrubá struktura omítky).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 13. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015.  

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 214 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Náčrtek výkladní skříně z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Renovovaná fasáda asi z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Návrh změny výkladce z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Montážní plán z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 



 

 
Zřízení garáže z bývalé dílny z roku 1973, archiv Stavebního úřadu v Turnově 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 214, hlavní severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 214, hlavní severní průčelí, detail patra a střechy, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 214, detail komína, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 214, zadní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

     
Dům č. p. 214, zadní jižní průčelí, dílčí pohledy, foto IP 2015. 

 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0215 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 215 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 252 

 
lokalizace 

Palackého ulice, blok mezi Koňským 
trhem a ul. A. Horákové 

GPS: 50°35'12.345"N, 15°9'13.973"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Helena Lvová, Nouzov 119/13, 277 32 
Čečelice; František Pařík, Palackého 
215, 511 01 Turnov   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto ulicí, Koňským trhem a ul. A. Horákové. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na lichoběžníkovém půdorysu s členitou vícebokou 
patrovou přístavbou ve dvoře. Hlavní část je zastřešená sedlovou střechou s polovalbovým zakončením při 
východním průčelí. Střecha objektu je kryta směrem do Palackého ulice šedými cementovými drážkovanými 
taškami a směrem do dvora plechovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového 
plechu. Komínové hlavy jsou z režných pálených cihel. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěna 
tři výlezová okna, ve dvorní části dvě výlezová okna.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenné hladké, v plochách pohledových průčelí opatřené štukovou výzdobou, pojednanou v 
klasicistním tvarosloví (profilovaná korunní římsa, okenní šambrány, mezipatrová a kordonová římsa, ploché 
nárožní pilastry). Soklová část je obložena novodobým kabřincem a mozaikou. Nejvýraznějším detailem je 
pravoúhlý pískovcový vstupní portál s odstupňovanou profilací po obvodu a kartuší na vrcholu s nápisem 
„No. 215“. Nad vstupem je masivní římsa vynášená na bocích volutovými konzolami a v podhledu doplněná 
pásem vejcovce. Ve dvorním průčelí je v patře pavlač tvořená dřevěnými profilovanými konzolami, rámovou 
konstrukcí, přelištovaným bedněním ve spodní části a prosklenou horní částí (dole dvě otevíraná křídla, 
nahoře pevná čtyřtabulková část). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, v ploše křížově rozčleněná vždy na čtyři 
otvíravá křídla (dolní křídla cca dvoutřetinová, tmavě hnědý odstín, v interiéru okrový). Ve východním štítě 
jsou obdobná dvoukřídlá šestitabulková okna. Hlavní vstupní dveře (osazené v portálu) jsou dřevěné 
dvoukřídlé rámové s bohatě vyřezávanými kazetovými výplněmi a nadsvětlíkem (nátěr tmavě hnědý, 
provedení novorenesanční včetně detailů). Výlohy v 1. NP jsou zhotoveny z ocelohliníkových profilů. Dveře 
do pravého krámu jsou novodobé dřevěné prosklené. 
Dvorní přístavba má pultovou střechu krytou šedými lepenkovými pásy. Vstupní vrata jsou dvoukřídlá 
dřevěná palubková, okna jsou dvojitá tříkřídlá – část starší s dělením křídel v horní třetině (vše tmavě hnědý 
nátěr). Dvůr na jižní straně ohraničuje zeď z pískovcových kvádrů. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 215 (staré číslo 26), staré st. p. č. 45 
1585 – Jiřík Pupek 
před rokem 1707 shořel a do roku 1734 byl znovu postaven 



novostavba po roce 1805 (na portálu uvedeno již č. p. z nového číslování, v interiéru údajně klasicistní 
klenby) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 
orientovaným delší stranou do ulice, na který navazuje nespalná přístavba půdorysu písmene L  
1886 – prádelna a kotelna ve dvorním objektu 
1905 – demolice prádelny (dvorní přístavby) a zřízení obilní sýpky (obchod s obilím) 
1927 – zřízení krámu, úpravy fasády v pravé části hlavního průčelí (PD Václav Soukup, Turnov) 
1974 – zřízení garáže v přízemí 
 
 

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. 215. 
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. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 378–379.  
 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nástin na postavení sýpky při domě p. Alf. Segra č. 215 v Turnově, stavitel Jana Svoboda, Turnov 1905. 
Nákres na zřízení krámu pro pí. Annu Šonskou spolumajitelku domu č. p. 215 v Nádražní ul. v Turnově, 
stavitel Václav Soukup, Turnov 1927.  
 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Fasáda pohledových průčelí je poměrně dobře zachována v typickém klasicistním a 
novorenesančním provedení. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 
urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je 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) dožilé střešní krytiny 
2) rozsah reklamních zařízení na hlavním průčelí   
3) typ a provedení výkladců v 1. NP hlavního průčelí 
4) kabřincový obklad a mozaikový obklad soklu  
5) omítka a barevný nátěr dvorní přístavby 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici, alternativně maloformátové drážkované tašky. V případě 
obnovy oken se preferuje repasování stávajících hodnotných výplní, případně výměna dožilých částí za 
přesné kopie, tj. dvojitá okna, osazení dle stávajícího stavu, barevnost lomená bílá. Totéž platí o velmi 
cenných hlavních vstupních dveřích, které by měl repasovat truhlář s bohatými zkušenostmi s obnovou 
těchto prvků. U dalších dveří a výkladců je vhodná výhledově výměna za typ, který bude více korespondovat 
s průčelím (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné 
obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., žádoucí je odstranění obkladu soklu a redukce 
reklamních zařízení).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 15. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 215 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Nástin na postavení sýpky z roku 1905, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Nákres na zřízení krámu z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Dům č. p. 215, hlavní severní a východní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 215, hlavní severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 215, hlavní severní průčelí, detail nadpraží portálu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 215, hlavní severní průčelí, detail patra a střechy, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 215, východní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 215, zadní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 215, zadní průčelí přístavby, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 215 (druhý zprava), celkový pohled na zadní průčelí domů, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0216 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 216 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 251/1, 202/10, 202/5, 251/6  

 
lokalizace 

 
Palackého ulice, blok k Sobotecké ulici 

GPS: 50°35'12.139"N, 15°9'15.038"E 

výčet 
objektů 

dům, dvorní přístavba, objekt bez 
č.p./č.e. 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Truong Thi Kim Lan, Palackého 261, 
511 01 Turnov 
p. p. č. 202/10, 202/5, 251/6 - SJM 
Arnošt Janeček, Svobodova 2258, 511 
01 Turnov a Marie Janečková, Perlová 
511, 511 01 Turnov   

 
popis 

Pozemek se nachází v Palackého ulici, v bloku mezi touto a Soboteckou ulicí. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na členitém půdorysu zhruba ve tvaru písmene L 
s okoseným severním nárožím. Dvorní křídlo je rozšířeno o záchodový rizalit a dále na něj navazuje přízemní 
lichoběžníková přístavba. Jihovýchodní stranu dvorku uzavírá na p. p. č. 202/10 přízemní objekt bez č.p./č.e. 
Hlavní budova je zastřešená sedlovou střechou s valbovým zakončením dvorního křídla a vícebokým 
ukončením nad okoseným severním nárožím. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z režných pálených cihel. Ve 
střešní rovině orientované do ulice jsou umístěna tři výlezová okna, ve dvorní části je celkem sedm 
výlezových oken.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenné s vápennocementovým nástřikem, v plochách pohledových průčelí opatřené štukovou 
výzdobou, pojednanou v novorenesančním tvarosloví (nárožní bosované pilastry v 1. NP, konzolovitá 
korunní římsa, okenní šambrány s nadokenními římsami a frontony, pásová bosáž). Jihovýchodní štítové 
průčelí je bez otvorů a přiléhá k němu drobná přízemní vstupní přístavba s plochou střechou a prosklenou 
čelní stěnou. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, v ploše křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (dolní 
křídla cca dvoutřetinová, bohatě členěná klapačka a poutec, červenohnědý odstín, v interiéru bílý). Okenní 
výplně v přízemí (výlohy) jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako 
jednoduchá okna s izolačním dvojsklem (tmavě hnědý odstín).  
Přístavba u domu má hrubou omítku, plochou a pultovou střechu krytou červeným falcovaným plechem a 
trubkové zábradlí. Objekt bez č.p/č.e. na p. p. č. 202/10 má hrubou nečleněnou omítku a plochou střechu 
krytou lepenkovými pásy. Dvorek je přístupný dvoukřídlými vraty a ocelovou mříží s brankou a z jižní strany 
vysokými dřevěnými vraty. Přístup do dvorku je vydlážděn z žulových kostek v kroužkové vazbě (v 
návaznosti na přilehlý chodník). Vlastní dvorek je pokryt velkoformátovými kamennými deskami. 
  
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 216 (staré číslo 27), staré st. p. č. 49 
1585/94 – Jiří Pliška 
1643 – shořel a do roku 1684 byl znovu postaven 
znovu postaven před rokem 1800 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L 
orientovaným delší stranou hlavního křídla do ulice, a dvorním křídlem v jihovýchodní části  
1848 – dům s vinopalnou 
1892 – novostavba (PD Jan Svoboda) 
1936 – úprava průčelí v 1. NP – banka Československých legií (PD Vladimír Krýš, Turnov) 
1968 – prodejna potravin v přízemí (nové zádveří) – znovu upraveno v roce 1996 
 

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. 216. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 216. 
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. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 380–381.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

plány na zřízení novostavby – půdorysy všech podlaží, pohledy na fasády, detaily, stavitel Jan Svoboda, 
Turnov 1892.  
Úprava průčelí banky Čsl. L. v Turnově, arch. Vladimír Krýš, Turnov 1936. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Fasáda pohledových průčelí je velmi dobře zachována v typickém novorenesančním provedení. 
Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. 
Předmětem ochrany je 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) výplně okenních otvorů – výkladců v 1. NP hlavního průčelí (hladké/ploché profily, rušivá tmavě hnědá 
barevnost)  
2) vzhled přístaveb (omítka, zábradlí, umístění velkoplošných reklamních zařízení) 
 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících velmi 
hodnotných výplní, případně výměna dožilých částí za přesné kopie, tj. dvojitá okna, osazení dle stávajícího 
stavu, barevnost lomená bílá. U dveří a výkladců je vhodná výhledově výměna za typ, který bude více 
korespondovat s průčelím (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování 
stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického novorenesančního členění (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015.  

 
 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 216 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Plán novostavby z roku 1892, přízemí, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán novostavby z roku 1892, sklepy, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán novostavby z roku 1892, patra, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán novostavby z roku 1892, detail a krov, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán novostavby z roku 1892, pohled na průčelí, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Úprava průčelí banky na plánu z roku 1936, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 216, hlavní severovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 216, severní nároží, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 216, boční západní průčelí a část zadního jižního průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 216, boční východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 216, celkový pohled na zadní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0217 

název 
objektu 

 

zaniklý pivovar 

 

č. p./č. e. 217 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 202/2, 202/3 

 
lokalizace 

Sobotecká ul., křižovatka s Palackého 
ul. 

GPS: 50°35'10.880"N, 15°9'16.979"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Arnošt Janeček, Svobodova 2258, 
511 01 Turnov a Marie Janečková, 
Perlová 511, 511 01 Turnov   

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v křižovatce ulic Palackého a Sobotecká. 
Plocha je využita v převážné části jako parkoviště. Jeho povrch je asfaltový, po obvodu doplněný 
zatravněnými pruhy se vzrostlou zelení a chodníkem z žulové dlažby (drobná kostka) v kroužkové vazbě. 
Pásy zeleně jsou ohraničeny řádky z kostek. 
V severozápadní části (směrem k p. p. č. 260 a 247/1) je zasypán valeně klenutý suterén jedné ze zaniklých 
budov. Parkoviště je zde ukončeno cihelnými, betonovými zdmi a panely a terénní hranou s krátkým 
svahem. 
Jižní a západní obvod lemuje cca 1 m vysoká zeď z žulových kvádrů, na venkovním líci opatřená hrubým 
špricem.  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 217 (staré číslo 28), staré st. p. č. 50 
1608/16 – Ondřej Cibulák 
1620 – „Samuel Cibulák ujal dům nárožní ...se sladovnou, pivovarem, s 11 hony rolí vorné, se zahradou a 
chmelničkou.“ 
11. března 1658 – „Hraběnka Marie Eleonora z Valdštejna, rozená z Rottalu, koupila dům nárožní po 
nebožtíku Petru Partýčkovi, s pivovarem zbořeným a sladovnou při něm (však bez stodoly v něm se 
nacházející, která se zbořiti má).“  
1687 – pivovar panský, v držení skalské vrchnosti až do 19. století, do areálu začleněn i sousední dům 
1835 - přestavba   
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen rozsáhlý areál z nespalných budov; hlavní podlouhlý 
objekt stál podél Sobotecké ulice; na něj navazovaly směrem do dvora dvě na sebe kolmá křídla, tvořící 
dohromady půdorys písmene L; na severozápadní křídlo navazovala další obdélná budova, ukončená 
okoseným nárožním a přiléhající ke dvornímu křídlu sousedního domu č. p. 216; ze strany Palackého ulice 
vnitřní dvůr uzavírala obdélná protáhlá budova a objekt lichoběžníkového půdorysu přiléhající k domu č. p. 
216     
19. října 1878 – Josef a Kateřina Táborských 
1885/90 – nové fasády 
1942 – ukončení provozu 
1967/68 - demolice  



Oldřich Stefan ve své práci z roku 1945 píše „Tato doba panské stavby je pro pivovar velmi důležitá, ježto 
tehdy vznikly mimo jiné také klenuté místnosti hvozdů a humen s klenutím křížovým do středních pilířů, 
architektonicky velmi významné.“; součástí areálu byly krámy situované do obdélné stavby při Palackého 
ulici (podle kleneb údajně ze 17. století) 
podle dobových fotografií – patrová budova s valbovou střechou při Sobotecké ulici byla obytná; stejně tak 
kolmé křídlo; ve směru do Palackého ulice byl původní vjezd do dvora uzavřen přízemní přístavbou, na 
kterou navazovalo křídlo s krámy (přízemní s valbovou střechou); sousední objekt při domu č. p. 216 byl 
přízemní s vysokou valbovou střechou a byl od krámů oddělen bránou; výrobní objekty stály ve dvoře – 
podle typických odvětrávacích hřebenových nástavců a vysokých oken stála varna naproti obytné budově 
(na fasádě sladovnický znak, historizující úprava fasády) a k ní přilehal hranolový stojatý hvozd s typickým 
jehlancovým komínem a párníkem; navazující křídlo dosahující až k č. p. 216 bylo sladovnou s humnem 
v roce 1970 získal číslo popisné 217 objekt Okresní správy silnic na Trávnicích a v roce 1998 bylo toto číslo 
přiděleno novostavbě na p. p. č.1585/20 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 104–105. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 223–224.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 459, 1189a+b+c, 1190 - 1214, 1508. 
 

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 areálem v původním rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklé zástavbě. 
Prostor v křižovatce důležitých ulic je z urbanistického hlediska narušen zásadním způsobem. Rozsáhlá 
proluka působí v rámci celku MPZ velmi rušivě.  
 

závady 

1) zaniklá stavba rozsáhlého pivovarského areálu – výrazné narušení urbanistické situace v křižovatce 
důležitých ulic 
2) celkový stav plochy – rozsáhlé asfaltové povrchy, umísťování různých typů stánků 
3) zeď v severozápadní části – nevhodné a místně neobvyklé žulové zdivo, torza betonových zídek a panelů 
po obvodu plochy  
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci města je důležité opětovné zastavění parcely objekty zhruba v 
rozsahu zaniklé zástavby a dle hmotového řešení okolní zástavby (maximálně dvoupodlažní stavby). 
Vzhledem k rozsahu proluky a exponovanému umístění by bylo nutno opětovné zastavění řešit formou 
architektonické soutěže. U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


(nejlépe vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné fasádní obklady, 
dřevěné výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, 
nepoužívat kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Parcela domu č. p. 217 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 217, pivovar kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 459). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 217, pivovar na počátku 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1508). 

 
 
 
 
 
 



 
Krámy u pivovaru č. p. 217 v roce 1925, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1189). 

 
 
 

 
Dům č. p. 217, pivovar v roce 1965, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1190). 

 
 



 
Dům č. p. 217, hvozd a varna pivovaru v roce 1965, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1195). 

 
 
 
 

 
Zadní trakty s komínem a párníky varny v roce 1965, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1196). 

 
 
 



 
Komín a párník varny, vpravo komín hvozdu v roce 1965, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1197). 

 
 
 

 
Sladovnický znak nad vstupem do varny v roce 1965, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1198). 

 
 
 
 
 
 



 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1966, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1199). 

 
 
 

 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1966, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1200). 

 
 
 
 
 
 



 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1968, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1201). 

 
 

 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1967, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1203). 

 
 



 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1967, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1204). 

 
 

 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1968, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1208). 

 
 



 
Demolice pivovaru č. p. 217 v roce 1968, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1210). 

 
 
 

 
Parkoviště na místě zbouraného pivovaru v roce 1978, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1211). 

 
 
 
 



 
Parkoviště na parcele zbouraného pivovaru č. p. 217 od východu, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Hrana zaniklých objektů pivovaru č. p. 217 od severozápadu, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0218 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 218 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 202/2, 202/3 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'9.590"N, 15°9'16.183"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Arnošt Janeček, Svobodova 2258, 
511 01 Turnov a Marie Janečková, 
Perlová 511, 511 01 Turnov   

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v křižovatce ulic Palackého a Sobotecká. 
Plocha je využita v převážné části jako parkoviště. V místech zaniklého domu je prázdný prostor. Na něj 
severozápadním směrem navazuje cca 1 m vysoká zeď z žulových kvádrů, na venkovním líci opatřená 
hrubým špricem.  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 218 (staré číslo 29), staré st. p. č. 51 
1609 – Pavel Tomášek 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný kratší 
stranou do ulice, ve dvoře stála ještě obdélná nespalná hospodářská budova 
1876 – Josef Táborský dům přestavěl a připojil k pivovaru 
1967/68 - demolice spolu s pivovarem č. p. 217 
podle dobových fotografií – patrová zděná budova se sedlovou střechou krytou falcovaným plechem, 
rozměrná bedněná nástavba na celou šířku střechy s žaluziovou výplní, historizující fasáda s velkými 
továrními okny v patře a průjezdem v přízemí, evidentně průmyslové využití v rámci pivovarského provozu 
(viz sousední č. p. 217) 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
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. 246, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 224–226.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 471a+b, 946a+b, 1208, 1211. 
 

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 objektem v původním rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklé 
zástavbě (tj. patrová stavba se sedlovou střechou).  
 

závady 

1) zaniklá stavba  
2) celkový stav plochy – asfaltové povrchy, různé typy stánků 
3) zeď v severozápadní části – nevhodné a místně neobvyklé žulové zdivo, torza betonových zídek a panelů 
po obvodu plochy  
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely objekty zhruba v rozsahu 
zaniklé zástavby a dle hmotového řešení okolní zástavby (maximálně dvoupodlažní stavba se sedlovou 
střechou). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe 
vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné fasádní obklady, dřevěné 
výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat 
kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Parcela domu č. p. 218 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 218 (patrně součást pivovaru – chladící štoky) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 471). 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0219 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 219 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 205 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'9.379"N, 15°9'15.925"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Viktorie Valentová, Zahradní 161, 
Dalimeřice, 511 01 Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části). 
Plocha v místech zaniklého domu je pokrytá betonem a vymezená zdí z betonových tvárni (KB bloky) a 
ocelovým pletivem. Dále zde stojí dvě stavby stánků s pultovou střechou krytou lepenkovými pásy. 
Z jihozápadní strany přiléhá štít sousedního domu č. p. 220. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 219 (staré číslo 30), staré st. p. č. 52 
1608 – Jiřík Semík 
okolo roku 1730 znovu postaven 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný kratší 
stranou do ulice 
1890 – přestavba 
1909 – přístavba skladiště (PD Karel Salač, Turnov) 
1937 – adaptován 
1992 – demolice (?) 
1994 – nerealizovaný a zamítnutý projet třípodlažní novostavby (Kamenoprojekt Turnov) 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 219. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 226–228.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán přístavby skladiště k domu č. pop. 219 p. Fr. Vorla v Turnově, stavitel Karel Salač, Turnov 1909. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a, 471a+b, 946a+b, 1208, 1211, 1246, 
1461. 
 

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 objektem v původním rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklé 
zástavbě (tj. patrová stavba se sedlovou střechou).  
 

závady 

1) zaniklá stavba  
2) celkový stav plochy – betonový povrch, zeď z KB bloků 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely objekty zhruba v rozsahu 
zaniklé zástavby a dle hmotového řešení okolní zástavby (maximálně dvoupodlažní stavba se sedlovou 
střechou). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe 
vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné fasádní obklady, dřevěné 
výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat 
kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Parcela domu č. p. 219 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán přístavby skladiště z roku 1909, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Dům č. p. 219 (bílá fasáda za skupinou lidí) na počátku 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 
 
 



 
Dům č. p. 219 (část průčelí zcela vlevo) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 471 a). 
 

 
Dům č. p. 219 v roce 1968 po odbourání sousedního domu a při probíhající demolici pivovaru,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1208). 
 
 



 
Dům č. p. 219 v roce 1977, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1246). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 219 patrně v roce 1978, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1461). 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0220 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 220 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 206, 207 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'9.357"N, 15°9'15.477"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ladislav Kraus, Sobotecká 220, 511 01 
Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části). Dům tvoří jeden celek 
se sousedním objektem č. p. 221. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích a podkrovním polopatru je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými 
šablonami. Střecha je vymezena omítanou atikou. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. 
Komínová hlava je vyzděna z režných šamotových cihel. V dvorní části střechy jsou umístěna dvě výlezová 
okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky hlavního průčelí jsou zde 
řešeny jako vápenocementové, škrábané (kombinace hrubších a hladkých ploch – arch. moderna). Ostatní 
průčelí mají stříkanou břízolitovou omítku. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
novodobé, zhotovené z plastových profilů (bílý odstín). Dveře a výkladce v 1. NP jsou novodobé, zhotovené 
z plastových profilů (hnědý odstín imitující dřevo). 
Dvůr je vymezen cihelnou zdí opatřenou špricem a na koruně betonovými taškami. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 220 (staré číslo 31), staré st. p. č. 53 
1608 – Vít Vodsloň 
22. dubna 1804 koupil polovinu domu Jan Černovický a 31. prosince 1807 koupil druhou polovinu domu 
Vojtěch Paclt, tehdy také dochází k rozdělení objektu na dvě čísla popisná 220 a 221 (ze staršího domu byly 
ve čtyřicátých letech 20. století identifikovány sklepy „s pozoruhodným způsobem zdění“, datované do doby 
kolem roku 1600 nebo starší) 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice 
1900 – novostavba kolny (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1930 – adaptován 
1999 – výměna střešní krytiny (azbestocementové šablony nahrazeny vláknocementovými)  
2000 – výměna oken a dveří za plastové 
 

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. 220. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 220. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 228–229.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek na přístavbu nové kolny ve dvorku domu pana Vel. Koubuse č. 220 v Turnově, Vincenz Šulc, Turnov 
1900. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující etapa z roku 1930 (v jádru stavby se předpokládají starší 
konstrukce z 16.–19. století).  
Předmětem ochrany je 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) velmi rušivé plastové výplně okenních otvorů, vstupu a výkladců (hladké/ploché profily, nevhodná 
barevnost – hnědá i bílá) 
2) narušení fasády provedením hladké omítky v 1. NP hlavního průčelí 
3) velkoformátové reklamy na štítovém průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších 
dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav. Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce 
(materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení 
chybějícího architektonického členění ve stylu moderny (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 220 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 



 
Náčrtek na přístavbu nové kolny z roku 1900, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 220 (první fasáda za skupinou lidí) na počátku 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 
 



 
Dům č. p. 220, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 220, štítové severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 220, štítové severní a zadní západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0221 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 221 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 208 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'9.204"N, 15°9'15.289"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Peter Kraus, Sobotecká 221, 511 01 
Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části). Dům tvoří jeden celek 
se sousedním objektem č. p. 220. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích a podkrovním polopatru je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavnímu objektu je ve směru ze dvora příčně 
napojena zděná přízemní přístavba s pultovou střechou krytou asfaltovými pásy šedočerného odstínu. 
Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami a vymezena omítanou atikou.  Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z měděného plechu. Komínové hlavy jsou vyzděné z režných pálených cihel. V uliční části 
střechy je umístěno jedno výlezové okno a v dvorní části střechy dvě výlezová okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, škrábané (kombinace hrubších a hladkých ploch – arch. moderna). Hlavní vstup tvoří 
starší pískovcový pravoúhlý portál s jednoduchou profilovanou lištou po obvodu. Ostatní průčelí mají 
stříkanou břízolitovou omítku. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, 
zhotovené z plastových profilů (bílý odstín). Dveře a výkladce v 1. NP jsou novodobé, zhotovené 
z plastových profilů (hnědý odstín imitující dřevo).  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 221 (staré číslo 31), staré st. p. č. 54 
1608 – Vít Vodsloň 
22. dubna 1804 koupil polovinu domu Jan Černovický a 31. prosince 1807 koupil druhou polovinu domu 
Vojtěch Paclt, tehdy také dochází k rozdělení objektu na dvě čísla popisná 220 a 221  
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice 
1921 – zřízení nového výkladce (PD Svoboda/Bičík, Turnov) 
1923 – zřízení pekárny (PD Salač/Kovář, Turnov) 
1930 – zřízení skladiště a prádelny (PD Karel Salač, Turnov) 
1992 – obnovení pekárny 
1999 – výměna střešní krytiny (azbestocementové šablony nahrazeny vláknocementovými)  
2000 – výměna oken a dveří za plastové 
 

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. 221. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 221. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 228–229.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na zřízení výkladce a opravu domu čp. 211 v Turnově, Svoboda a Bičík, Turnov 1921.  
Plánek na zřízení pekárny při domě č. p. 221 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1923. 
Návrh přístavby skladiště a prádelny při domě č. p. 221 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1930. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a, 848b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující etapa z roku 1930 (v jádru stavby se předpokládají starší 
konstrukce z 16. –19. století).  
Předmětem ochrany je 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) velmi rušivé plastové výplně okenních otvorů, vstupu a výkladců (hladké/ploché profily, nevhodná 
barevnost – hnědá i bílá) 
2) narušení fasády provedením hladké omítky v 1. NP hlavního průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších 
dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav. Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce 
(materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení 
chybějícího architektonického členění ve stylu moderny (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 221 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015 

 
 
 
 



 
Návrh na zřízení výkladce a opravu domu z roku 1921, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plánek na zřízení pekárny z roku 1923, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 

 
Návrh přístavby skladiště a prádelny z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Dům č. p. 220 a dům č. p. 221 (první fasáda za skupinou lidí) na počátku 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 
 



 
Dům č. p. 221, detail výkladce v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 848 b). 

 
 
 

 
Dům č. p. 220 a č. p. 221, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 221, zadní západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0222 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 222 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 209 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'9.049"N, 15°9'14.935"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Hynek a Naděžda Hynková, 
Nerudova 1264, 511 01 Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části).  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Půdorys hlavního objektu je ve směru ze dvora rozšířen o dvoupodlažní 
přístavbu s pultovou střechou a příčně je napojena zděná přízemní přístavba, krytá pultovou střechou a 
asfaltovou lepenkou. Střecha hlavního objektu je kryta plechovými šablonami (Alukryt) a falcovaným 
plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešních rovinách jsou osazena 
velkoformátová střešní okna, směrem do ulice 7 ks a do dvora 2 ks + 5 ks výlezových oken.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, škrábané (kombinace hrubších a hladkých ploch – arch. moderna). Okenní otvory mají 
obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá 
okna, rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou dvoutabulkovou část 
vyklápěcí (nátěr hnědočerný). Dveře a výkladce v 1. NP jsou novodobé, zhotovené z ocelohliníkových 
profilů. 
Domovní dvůr je s ulicí propojen průjezdem zaklenutým valenou klenbou s pětibokými a trojbokými 
styčnými výsečemi. 
Ve dvoře stojí další objekty č. p. 867 a 868 – viz vlastní karty. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 222 (staré číslo 32), staré st. p. č. 55 (dům), 56 (stodola) 
1608 – Jan Hnízdo 
1652 – dům se stodolou 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný delší 
stranou do ulice, ve dvoře stály ještě dvě obdélné spalné hospodářské budovy (druhá se samostatným st. p. 
č. 56) 
1882 – přestavba a nástavba patra (PD Antonín Staněk a Vincenc Šulc), ve čtyřicátých letech 20. století 
uváděno jádro domu z 1. poloviny 17. století – dle klenby průjezdu   
1882 – přístavba kolny ke starší roubené stodole ve dvoře – na místě dnešního č. p. 868 (PD Antonín Staněk 
a Vincenc Šulc) 
1887 – výstavba domku na místě staršího chléva (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1927 – výstavba skladiště ve dvoře na místě dnešního č. p. 868, úpravy vlastního domu (PD Václav Ouvín a 
Vladimír Krýš, Turnov) 



1928 – výstavba dílny ve dvoře (PD Vladimír Krýš, Turnov) 
1929 – zřízení kůlen a dřevníku ve dvoře (PD Karel Salač, Turnov) 
1931 – přístavba dílny ve dvoře (PD Karel Salač, Turnov) 
1993 – stavební úpravy v přízemí 
 

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. 222. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 23. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 229–231.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na částečné přestavění přízemku a vystavění nového patra pro pana F. Kozáka č. d. 222 v Turnově, 
Vincenc Šulc, Turnov 1882. 
Nákres na přestavění kolny u stodoly ve dvoře č. d. 222 pro pana A. Kozáka v Turnově, Antonín Staněk a 
Vincenc Šulc, Turnov 1882. 
Nákres na vystavění nového domku jednopatrového na místě chléva ve dvoře domu č. 222 pana A. Kozáka 
v Turnově, Vincenc Šulc, Turnov 1887. 
Návrh změn v č. p. 222 v Turnově s přístavbou skladiště ve dvoře, Václav Ouvín a arch. Vladimír Krýš, Turnov 
1927. 
Prováděcí plán novostavby dílen ve dvoře domu č. p. 222 v Sobotecké ulici v Turnově, arch. Vladimír Krýš, 
Turnov 1928. 
Návrh přístavby dílny ve dvoře č. p. 222 p. Jos. Macouna, sklenáře v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1928. 
Návrh přístavby kolny a dřevníků ve dvoře č. p. 222 p. Jos. Macouna, sklenáře v Turnově, Ing. Karel Salač, 
Turnov 1929. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující etapa z doby kolem roku 1930 (v jádru stavby se předpokládají 
starší konstrukce z 16.–19. století).  
Předmětem ochrany je 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 krytiny z plechových šablon Alukryt 
2) předimenzované množství a velikost střešních oken 
3) množství, rozsah a vzhled reklamních zařízení (zejména výstrče) 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších 
dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu z doby kolem roku 1930. Totéž platí 
pro vstupní dveře a výkladce (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování 
stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění ve stylu moderny (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 222 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 



 
Nákres na částečné přestavění přízemí a vystavění nového patra z roku 1882,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Nákres na přestavění kolny u stodoly ve dvoře z roku 1882, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Nákres na vystavění nového domku jednopatrového na místě chléva  

ve dvoře domu č. 222 z roku 1887, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

 
Návrh změn v č. p. 222 v Turnově s přístavbou skladiště ve dvoře z roku 1927, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prováděcí plán novostavby dílen ve dvoře domu z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Návrh přístavby dílny ve dvoře z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
Návrh přístavby kolny a dřevníků ve dvoře z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 222 (fasáda se skupinou lidí) na počátku 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 
 
 
 



 
Dům č. p. 222, hlavní jihovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 222 (druhý zleva), zadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 222, zadní průčelí, klenutý průjezd v pohledu ze dvora, foto IP 2016. 

 

 
Dům č. p. 222, průjezd z ulice, klenba valená s pasy a pětibokými výsečemi, foto IP 2016. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0223 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 223 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 212/1, 212/2 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'8.582"N, 15°9'14.490"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Helena Lukelová, Generála Janouška 
901/12, Černý Most, 198 00 Praha 9 – 
p. p. č. 212/1 
Real Garant, spol. s. r. o., Svobody 80, 
Třeboň II, 379 01 Třeboň – p. p. č. 
212/2   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části).  
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdoryse a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Směrem do dvora je rozšířena o drobnější rizalit a balkon s pultovými 
střechami. Střecha objektu je kryta plechovými šablonami (Alukryt). Klempířské prvky jsou zhotoveny 
z pozinkového plechu. Ve střešní rovině orientované směrem do ulice je umístěna mohutná, zděná, sedlově 
zastřešená nástavba se zalomeným štítem. Komínové hlavy jsou provedeny z režných pálených cihel. Ve 
střešní rovině orientované do ulice je umístěno 5 výlezových oken, ve směru do dvora 4 výlezová okna.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné, 
v ploše uličního průčelí opatřené štukovým dekorem pojednaným ve stylu geometrické secese (omítky jsou 
druhotně překryté hrubozrnným fasádním nástřikem). Boční průčelí domu je zatepleno. Okenní otvory mají 
obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená buď na čtyři, nebo na šest otvíravých křídel (nátěr hnědý). 
Domovní dvůr je s ulicí propojen plochostropým průjezdem s dvoukřídlými dřevěnými vraty. Obě boční 
strany dvora jsou zastavěny přízemními hospodářskými přístavbami s pultovými střechami krytými 
asfaltovými pásy a plechem. Dvůr ukončuje ohradní zeď.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 223 (staré číslo 33), staré st. p. č. 58 (dům), 57 (stodola) 
1608 – dům Urbana, pekaře 
1820 – znovu postaven 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný delší 
stranou čelního křídla do ulice, ve dvoře stála ještě obdélná spalná hospodářská budova čtvercového 
půdorysu (stodola) 
1912 – znovu postaven (v domě uzenářská dílna) 
1931 – zřízena uzenářská chladírna (PD Václav Soukup, Turnov) 
1939 – přestavba a nástavba dvorní části (PD Karel Salač, 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. 223. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, plánová dokumentace, sign. Z 2468, Z 2469 – projekt stavební povolení 
„Stavební úpravy domu čp. 223, Sobotecká ulice, Turnov“, Ing. Pavel Marek, 2008.  
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 223. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 231–232.  

archivní plány a fotodokumentace 

Plánek na zřízení uzenářské dílny a prádelny ve dvoře novostavby pana F. Bečky v Turnově, stavitel K. Salač, 
Turnov 1912. 
Nákres na vystavění chladírny pro pana Fr. Bečku v Turnově, stavitel Václav Soukup, Turnov 1931. 
Adaptace dvorního traktu pro p. Dr. Ing. Nováka, Ing. K. Salač, Turnov 1939. 
Garáž pro p. Dr. Ing. Nováka, Ing. K. Salač, Turnov 1939. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a, 466, 951a+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 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Jedná se o hodnotnou secesní stavbu z roku 1912.  
Předmětem ochrany je 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) kontrastní nevhodný nátěr bočního a zadního průčelí 
2) střešní krytiny z plechových šablon Alukryt  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících 
výplní, případně výměna dožilých částí za přesné materiálové a tvarového kopie (tj. dvojitá okna ve 
stávajícím členění a osazení). Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce (materiál – dřevo). V případě obnovy 
fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického secesního 
členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové 
směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 223 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Plánek na zřízení uzenářské dílny a prádelny z roku 1912, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Nákres na vystavění chladírny z roku 1931, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Adaptace dvorního traktu z roku 1939, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Stavba garáže na plánu z roku 1939, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
Starší dům č. p. 223 (druhý zleva) na počátku 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 
 
 

 
Nový dům č. p. 223 (zcela vpravo) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 466). 

 
 
 



 
Dům č. p. 223, hlavní jihovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 223, štítové a hlavní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 223, zadní a druhé štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0224 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 224 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 213 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'7.718"N, 15°9'13.829"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Real Garant, spol. s. r. o., Svobody 80, 
Třeboň II, 379 01 Třeboň – p. p. č. 
212/2   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Plocha není nijak využita a je kompletně zarostlá vysokou náletovou zelení. Ze strany ulice je vymezena 
vysokým oplocením s prken skládaných na sraz. Na štítovém průčelí sousedního domu č. p. 225 je otisk 
zaniklého objektu se zbytky cihelného zdiva a keramického obkladu. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 218 (staré číslo 34, společné s č. p. 225), staré st. p. č. 59 (dům), 60 (stodola) 
1553/73 – Jan Pec – huba 
1649 – dům obecní Pec – hubovský 
1812 - dům rozdělen na dvě čísla popisná 224 a 225, dům patrně v této době přestavěn (ve čtyřicátých 
letech 20. století uváděna starší klenba a sklep ze 17. století) 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný delší 
stranou do ulice, ve dvoře stála ještě čtvercová spalná hospodářská budova (stodola?) 
1909 – novostavba skladu lihovin, trestí, éteru a olejů (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1920 – chlívek ve dvoře (PD Karel Salač, Turnov) 
1947 – novostavba lihovaru (PD Ladislav Slavík, Turnov) 
1950 – úprava dílen a chladíren 
po roce 2004 - demolice  
podle dobových fotografií – patrová budova s mansardovou střechou orientovanou okapově do ulice, 
krytina břidlicová, na starších snímcích jednoduchá klasicistní fasáda, z obou stran domu brány se zděnými 
pilíři; po radikální přestavbě a nástavbě dalšího podlaží zcela utilitární vzhled s břízolitovou omítkou; 
z plochy při levém nároží hlavního průčelí odhalena část omítky s renesančním sgrafitem 
 

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. 224. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 232–234.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na stavby pro velkozávod ve dvoře domu č. 224 pana Aloise Součka v Turnově, Vincenz Šulc, Turnov 
1909. 
Návrh na přestavbu prasečníků ve dvoře u pí W. Nejedlové v Turnově č. p. 224, stavitel Karel Salač, Turnov 
1920. 
Plán na přístavbu lihovaru č. p. 224 firmy Al. Souček v Turnově, arch. Ladislav Slavík, Turnov 1947.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a+b, 466, 470a+b, 951a+b. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, č. negativu 179699 (J. Slavík, 06/1991). 
 

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, odpovídajícím zaniklé zástavbě (patrová 
stavby obdélného půdorysu, nejlépe sedlová střecha). 
 

závady 

1) zaniklá stavba  
2) rozsah náletových dřevin na celém pozemku 
3) oplocení směrem do ulice 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely objekty zhruba v rozsahu 
zaniklé zástavby a dle hmotového řešení okolní zástavby (maximálně dvoupodlažní stavba se sedlovou 
střechou). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe 
vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné fasádní obklady, dřevěné 
výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat 
kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Parcela domu č. p. 224 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Nákres na stavby pro velkozávod ve dvoře domu č. 224 z roku 1909,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Nákres na stavby pro velkozávod ve dvoře domu č. 224 z roku 1909,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 



 
Návrh na přestavbu prasečníků z roku 1920, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán na přístavbu lihovaru č. p. 224 z roku 1947, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plán na přístavbu lihovaru č. p. 224 z roku 1947 (přízemí), archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Plán na přístavbu lihovaru č. p. 224 z roku 1947 (sklepy), archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plán na přístavbu lihovaru č. p. 224 z roku 1947 (krov), archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 224 (první zleva) na počátku 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 224 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 466). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 224 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 470 a). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 224 v 90. letech 20. století, u okapového svodu sonda se sgrafitem, 

foto J. Slavík, archiv NPÚ, ÚOP v Liberci. 
 
 
 

 
Dům č. p. 224 v roce 2004, foto A. Koucká, archiv IP. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 224 v roce 2004, detail sondy se sgrafitem, foto A. Koucká, archiv IP. 

 
 
 
 

 
Parcela po zaniklém domu č. p. 224, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0225 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 225 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 214, 215 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'7.404"N, 15°9'13.254"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Real Garant, spol. s. r. o., Svobody 80, 
Třeboň II, 379 01 Třeboň – p. p. č. 214 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 – p. 
p. č. 215   

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená mansardovou střechou. Střecha objektu je kryta plechovými šablonami Alukryt (klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinku). V hlavním průčelí je ve spodní části střechy dvojice pultových vikýřů, střecha je 
zde pokryta falcovaným měděným plechem. Ve dvorní části jsou ve střeše dvě rozměrná ateliérová okna, 4 
výlezová okna a 4 komínová tělesa z režných pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové škrábané (arch. moderna). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně 
jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na tři 
otvíravá křídla (s dělením křídel v horní třetině, nátěr bílý). Výplně v přízemí jsou novodobé, zhotovené z 
ocelohliníkových profilů. Nad vstupem deska vynášená zdobně provedeným kovovými konzolami. Na ní je 
půlkruhový rámec s klenákem na vrcholu (na klenáku je číslo 225). 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 225 (staré číslo 34 společné s č. p. 224), staré st. p. č. 61 (stodola) a 62 (dům) 
1553/73 – Jan Pec – huba 
1649 – dům obecní Pec – hubovský 
V roce 1812 byl dům rozdělen na dvě čísla popisná 224 a 225 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice, ve dvoře stála ještě obdélná spalná hospodářská budova (stodola?) 
1930 – novostavba (původní objekt přízemní zděný s mansardovou střechou) 
 
 



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. 225. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 232–234.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na stavbu jednopatrového domu s podkrovím na parc. č. k. 62 pro p. t. p. Frant. Slavíka v Turnově, 
Václav Soukup, Turnov 1930. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 460, 465, 466, 951a+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 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující etapa z doby kolem roku 1930.  
Předmětem ochrany je 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) hliníkové výkladce a dveře v hlavním průčelí (1. NP) 
3) zanedbaná údržba domu 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně falcovaný plech. V případě obnovy oken se preferuje repasování 
stávajících dřevěných výplní. Při výměně vstupních dveří a výkladců je nutno osadit vhodnější typy výplní 
než jsou stávající (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a 
případné obnovení chybějícího architektonického členění ve stylu moderny (při použití klasických omítek 
bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 225 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Plán na stavbu domu z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Plán na stavbu domu z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
Starší dům č. p. 225 kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 460). 

 
 

 
Dům č. p. 225 (část průčelí zcela vlevo) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 466). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 225, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 225, hlavní východní průčelí, detail přízemí, foto IP 2015. 

 



 
Dům č. p. 225, hlavní východní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 225, boční štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0226 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 226 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 216, 217/1, 217/2, 217/3 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'7.207"N, 15°9'13.086"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Real Garant, spol. s. r. o., Svobody 80, 
Třeboň II, 379 01 Třeboň – p. p. č. 216, 
217/1, 217/2 
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov – p. p. č. 217/3   

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou s výraznou sedlově zastřešenou nástavbou. Střecha objektu je kryta 
plechovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou 
z režných pálených cihel. Ve střešní rovině orientované do ulice je umístěno jedno výlezové okno, v části do 
dvora 4 výlezová okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové stříkané (novodobý břízolit). Ze starší výzdoby je v uličním průčelí zachována konzolovitá 
korunní římsa. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá čtyřkřídlá a zdvojená dvoukřídlá okna. Dveře hlavního vstupu jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako novodobé dvoukřídlé rámové s vrchním nadsvětlíkem. 
Na dům navazuje podlouhlá obdélná patrová přístavba s pultovou střechou krytou falcovaným plechem. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 226 (staré číslo 35, společné i pro č. p. 227, 229, 230), staré st. p. č. 63 (hospodářský objekt), 64 
(dům) 
1608 – Havel Salus 
po roce 1793 byl dům rozdělen na několik čísel popisných 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice, ve dvoře stála ještě drobná obdélná spalná hospodářská budova 
1895 - větší polovina starého domu, označená č. p. 226 byla zbořena a na místě byl postaven nový dům 
s bohatě členěnou novorenesanční fasádou (podle pozdějších údajů měl být ze starší stavby zachován ve 
dvoře portál z konce 18. století) 
1896 – nástavba patra dvorní části 
2. polovina 20. století – úpravy fasády (břízolit, nové výplně oken a vstupů) 
 



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. 226. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 235–236.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 465, 954a+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 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující novorenesanční etapa z roku 1895, bohužel dosti výrazně 
poničená.  
Předmětem ochrany je 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) zásadně poničená fasáda domu, až na výjimky odstraněné novorenesanční členění 
2) střešní krytina z plechových šablon Alukryt  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně břidlici. V případě obnovy oken a dveří se preferuje osazení 
vhodnějších dřevěných výplní (dle staršího novorenesančního stavu doloženého dobovými fotografiemi). 
V případě obnovy fasády objektu je velmi žádoucí obnovení chybějícího architektonického členění v 
novorenesančním stylu dle dobových fotografií (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 226 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 226 (druhý zleva) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 465). 

 
 
 

 
Dům č. p. 226, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 



 
Dům č. p. 226, hlavní průčelí, detail patra, římsy a vikýře, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 226, boční štítové průčelí, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0227 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 227 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 218, 219 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'6.887"N, 15°9'12.879"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Roman Brodský, č. p. 78, 511 01 
Klokočí; Vratislav Opočenský, č. p. 82, 
511 01 Klokočí   

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Zděná přízemní, částečně podsklepená stavba je založená na půdorysu písmene L a zastřešená asymetrickou 
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Dvorní křídlo je zvýšené o 1. NP a zastřešené pultovou střechou. 
Na něj ještě navazuje přízemní zhruba čtvercová přístavba s plochou střechou. Střecha objektu je kryta 
pásovou šedočernou lepenkou. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině 
orientované směrem do ulice je umístěn sedlově zastřešený vikýř (s dřevěným křížem na vrcholu). Ve střešní 
rovině jsou osazena tři výlezová okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenné, hladké (na soklové části stříkaná omítka). Fasáda je členěná pouze korunní římsou a pískovcovým 
vstupním portálem (tvořen hranolovými patkami, stojkami s bohatou profilací po obvodu, segmentovým 
záklenkem s klenákem na vrcholu). Okenní výplně pocházejí z různých časových období. Jedná se o dřevěné 
jednoduché i dvojité výplně dělené na dvě nebo tři křídla (horní křídlo cca třetinové). Nátěr oken je tmavě 
hnědý až červenohnědý. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva (patrně klasicistní z doby kolem 
roku 1850) a konstrukčně jsou řešeny jako rámové dvoukřídlé (dolní kazové výplně, horní části prosklené, 
klapačka ve tvaru tordovaného sloupku, nátěr tmavě hnědý, doplňky – např. mříže mladší secesního 
charakteru). Pravý krám má doposud zachován historický výkladec s obložkami a vstup s dvoukřídlými 
kovovými dveřnicemi a dvoukřídlými rámovými dveřmi. Levý krám má mladší výplně vstupu a výkladce. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 227 (staré číslo 35, společné s č. p. 226, 229 a 230), staré st. p. č. 65 
1608 – Havel Salus 
po roce 1793 byl dům rozdělen na několik čísel popisných 
1808 – František Janků koupil dům od Antonína a Anny Vinšových 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný delší 
stranou do ulice 
1883 – garáž na kočáry (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1896 – částečná dostavba – navýšení dvorní části o patro, přístavba dřevníku (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1928 – zřízení trafiky (úprava okenního otvoru na dveřní) 
 
 



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. 227. 
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. 245, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 235–236.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek na vystavění skladiště pro kočáry v zahradě pana N. Jirošů č. d. 227 pro pana J. Píchu v Turnově, 
Vincenc Šulc, Turnov 1883. 
Nástin na přestavbu části domu p. J. Jiroše čís 227 v Turnově, Jan Svoboda, Turnov 1896. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 465, 469a+b, 954a+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 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa z počátku 19. století (nelze zcela vyloučit starší 
konstrukce z 16.–18. století). Dům je zachován v autentické podobě a je vhodný (po podrobnějším 
průzkumu) k případnému zapsání za kulturní památku. 
Předmětem ochrany je 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 klasicistní zástavby velmi důležité.     
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (lizénové rámce) 
2) předimenzované množství reklam a jejich vzhled 
3) zateplené partie dvorní fasády 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Pro celek MPZ je zachování domu 
jako typické ukázky starší klasicistní zástavby se staršími základy velmi důležité. V případě obnovy střešního 
pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici (možnou alternativou jsou i asfaltové pásy šedočerného odstínu 
– viz současný stav).  
V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších dřevěných výplní, které budou lépe respektovat 
původní stav – tj. dvojitá okna, venkovní křídla osazení v líci fasády (viz dobové fotografie), barevnost 
lomená bílá. U vstupních dveří a výkladců včetně kovových dveřnic je nezbytné jejich zachování a 
repasování, v horším případě výměna dožilých části za přesné materiálové, tvarové kopie. V případě obnovy 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


fasády objektu je nutné zachování stávajícího a obnovení chybějícího architektonického klasicistního členění 
dle dobových fotografií (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod., nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). Výjimečným 
a velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u kterého musí být respektována původní povrchová úprava. 
Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) musí provádět výhradně osoba příslušným 
oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 227 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Náčrtek na vystavění skladiště pro kočáry z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Nástin na přestavbu části domu z roku 1896, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 227 (první zleva) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 465). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 227 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 469 b). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 227, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 227, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto IP 2015. 

 



 
Dům č. p. 227, hlavní východní průčelí, detail výkladce a dveří do krámu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 227, jižní štítové průčelí, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0228 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 228 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 220/2, 220/1 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'6.329"N, 15°9'12.440"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště, stání na automobil  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Vu Huu Dinh, Sobotecká 439, 511 01 
Turnov   
Jiří Sajbt, Sobotecká 531, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Pozemek je využit jako odstavná plocha se stáním pro automobil a zahrada se skleníkem. Stání je přízemní 
čtvercového půdorysu, otevřené konstrukce a zastřešené plochou střechou krytou lepenkovými pásy. 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 228 (staré číslo není), staré st. p. č. 68 (dům), 66 (stodola) 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný delší 
stranou do ulice, ve dvoře stála ještě obdélná spalná hospodářská budova (stodola?) 
1850 - „domek na konci Hluboké ulice, nazvaný Hradišťská brána, pod číslem domovním 228, z kamene 
vystaven a se světničkou zaopatřen...“ 
po roce 1850 zbořen 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
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. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 237.  
 

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. Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je 
důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklé zástavbě (patrová 
stavba obdélného půdorysu, nejlépe sedlová střecha). 
 

závady 

1) zaniklá stavba  
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely objekty zhruba v rozsahu 
zaniklé zástavby a dle hmotového řešení okolní zástavby (maximálně dvoupodlažní stavba se sedlovou 
střechou). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe 
vlákonocementové šablony) a fasády (nejlépe klasické zdivo, omítka, dřevěné fasádní obklady, dřevěné 
výplně otvorů, vhodná barevnost v přírodních odstínech používaných na historických stavbách, nepoužívat 
kontrastní barevnost apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Parcela domu č. p. 228 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 



 
Parcela zaniklého domu č. p. 228, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0229 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 229 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 223, 224/1, 224/2 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'5.835"N, 15°9'11.786"E 

výčet 
objektů 

 
dům, budova bez č. p. / č. e 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Petr Ečer a Vlasta Ečerová, Purkyňova 
2053/9, Nové Město, 110 01 Praha 1  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená asymetrickou 
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou z režných pálených cihel. Ve 
střešní rovině jsou umístěna tři výlezová okna.   
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové škrábané (arch. moderna). Stěnový sokl je opatřen novodobým keramickým obkladem 
(kabřinec). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na šest otvíravých křídel. Výplně 
otvorů v 1. NP (dveře a výkladec) jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a plastových profilů. 
Ve dvoře stojí dvě obdélné přízemní hospodářské stavby s pultovými střechami krytými asfaltovými pásy 
šedočerného a šedého odstínu. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 229 (staré číslo není), staré st. p. č. 69 
1799 – „Václav Tomsa koupil od domu č. 35 kus zahrady podél ulice k vystavění domce...“, pozemek 
původně náležel k č. p. 226 – viz vlastní karta 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice, směrem do dvora byl rozšířen o přístavbu 
1883 – přístavba dílny 
1933 – novostavba (PD Karel Salač, Turnov), starší dům přízemní omítaný s mansardovou střechou (viz 
dobové fotografie) 
1974 – úpravy dvorního objektu 



1994 – adaptace přízemí 
 

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. 229. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 229. 
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. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 237.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nástin k přestavění dílni p. Vacl. Šulce čís. 229 v Turnově, Vil. Nejedlý, Turnov 1883. 
Návrh obyt. domu pro slč. Šulcovy místo sbořen. Domu č. p. 229 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1933. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 456a+b+c+d. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra (předměstí před hradbami). 
Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení 
objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité 
z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Pro vzhled stavby je určující etapa z doby kolem 
roku 1933.  
Předmětem ochrany je 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) plastové dveře v hlavním průčelí 
2) kabřincový obklad fasády hlavního průčelí 
3) rozměrná reklamní deska na hlavním průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně asfaltové pásy šedočerného odstínu (u dvorních objektů). V případě 
obnovy oken se preferuje repasování stávajících dřevěných výplní. Při výměně vstupních dveří a výkladců je 
nutno osadit vhodnější typy výplní než jsou stávající (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je 
nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění ve stylu moderny 
(při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi 
apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 229 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Nástin k přestavění dílny z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Návrh obyt. domu nového z roku 1933, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Dům č. p. 229 před rokem 1932, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 456 b). 

 
 

 
Dům č. p. 229, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 



 
Dům č. p. 229, hlavní východní a severní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 229 (třetí zleva), celkový pohled na frontu domů od jihovýchodu, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0230 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 230 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 225, 226/1, 226/2 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'5.623"N, 15°9'11.403"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. Renata Benková, č. p. 170, 512 
65 Všeň  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysu písmene L a zastřešená sedlovou, 
směrem do ulice okapově orientovanou střechou. Dvorní křídlo má pultovou střechu. Střecha objektu je 
kryta asfaltovým šindelem hnědého odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z eloxovaného hliníku. 
Komínová tělesa jsou omítaná a z režných pálených cihel. Ve střešní rovině jsou směrem do ulice osazena tři 
střešní okna a ve dvorní části výlezové okno. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové stříkané (novodobý břízolit). Stěnový sokl je opatřen novodobým keramickým obkladem. 
Levý štít je neomítaný cihelný. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, 
zhotovené z dřevěných lepených a plastových profilů. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové, částečně prosklené (s hodnotnou kovovou mříží). 
Dvorní přístavby jsou obdélné přízemní s pultovými střechami krytými pásovou lepenkou šedočerného 
odstínu. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 230 (staré číslo 29), staré st. p. č. 70 (dům), 71 (stodola) 
1799 – „František Janků … koupil … díl zahrady … pro vystavění domce...“ 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice, k dvornímu průčelí přiléhala čtvercová nespalná přístavba, ve dvoře stála ještě obdélná 
spalná hospodářská budova (stodola?) 
1909 – novostavba (PD Antonín Dědeček, Turnov) 
1932 – dvorní přístavba (PD František Kobosil, Turnov) 
1974 – výstavba garáže ve dvoře 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 230. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 230. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 237.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na postavení obyt. domu na parc. čís. 230 pro p. J. Jaroše, lakýrníka a natěrače v Turnově, Antonín 
Dědeček, Turnov 1909. 
Plán na přistavění lakýrnické dílny a bytu zřízení prádelny v domě č. p. 230 pro p. t. pana Václava Jareše 
v Turnově, arch. František Kobosil, Turnov 1932.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 456a+b+c+d. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující etapa z doby kolem roku 1909 a 1932.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády.  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
2) plastové výplně oken 
3) zničené architektonické členění fasády 
4) keramický obklad fasády hlavního průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně asfaltové pásy šedočerného odstínu (u dvorních objektů). Při výměně 
oken, vstupních dveří a výkladců je nutno osadit vhodnější typy výplní než jsou stávající (materiál – dřevo, 
členění dle dobových fotografií a plánové dokumentace). V případě obnovy fasády objektu je nutné 
obnovení chybějícího architektonického členění ve stylu secese a moderny (při použití klasických omítek bez 
jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 230 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Nákres na postavení obyt. domu z roku 1909, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán na přistavění lakýrnické dílny a bytu a zřízení prádelny z roku 1932,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 230 před rokem 1932, část fasády zcela vlevo, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 456 b). 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 230, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 230 (druhý zleva), celkový pohled na frontu domů od jihovýchodu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0231 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 231 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 227, 228/1 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'5.424"N, 15°9'11.157"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Ing. Milan Karásek a Mgr. Marcela 
Karásková, U zeleného ptáka 1156/1, 
Kunratice, 148 00 Praha 4; Mgr. 
Marcela Karásková, U zeleného ptáka 
1156/1, Kunratice, 148 00 Praha 4  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Dům se skládá ze tří vzájemně propojených částí. Ve směru do ulice je to zděný přízemní objekt, založený na 
obdélném půdorysu a zastřešený sedlovou, okapově orientovanou střechou. V příčném směru do dvora je 
napojen zděný objekt o dvou nadzemních podlažích, založený na obdélném půdorysu a zastřešený pultovou 
střechou a na něj se dále příčně napojuje zděný objekt o dvou nadzemních podlažích, založený na obdélném 
půdorysu a zastřešený sedlovou střechou. Zástavba je ukončena přízemní hospodářskou přístavbou 
s pultovou střechou (s přisazenou pultovou střechou venkovního sezení). Střechy objektů jsou kryty 
azbestocementovými šablonami (směrem do ulice), plechovými šablonami červeného odstínu, asfaltovým 
šindelem červeného odstínu a u zadní přístavby asfaltovými pásy červeného odstínu. Komínová tělesa jsou 
omítaná nebo z režných pálených cihel. Ve střešní rovině jsou umístěna dvě výlezová okna.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové stříkané. Fasáda je členěná římsami a torzem okenních šambrán (u některých jsou 
zachovány parapetní desky). Spodní část hlavního průčelí je opatřená keramickým obkladem. Výplně otvorů 
pocházejí z několika časových období (jsou zde jak okna dvojitá, dřevěná, tak okna vyrobená z plastových 
profilů – hnědá barevnost, falešné členění). Vstupní dveře jsou novodobé dřevěné palubkové s horní 
prosklenou částí. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 231 (staré číslo 36), staré st. p. č. 72 
1608 – Jiřík Hoffman, jinak Aucknecht 
v polovině 18. století vyhořel a znovu postaven byl až po roce 1785 
přestavba v první polovině 19. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný kratší 
stranou do ulice, ve dvoře stála ještě obdélná nespalná hospodářská budova 
1922 – nový výkladec (PD Salač/Kovář, Turnov) 
1922 – dvorní přístavba (PD František Kobosil, Turnov) 
1931 – dvorní přístavba (PD František Kobosil, Turnov) 
 



použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 231. 
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. 24. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 237.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh výkladce při domě č. p. 231 v Turnově, Salač/Kovář, Turnov 1922 
Plán na postavení hospodářské budovy pro p. t. pana Václava Fišera č. p. 231 maj. domu v Turnově, arch. 
František Kobosil, Turnov 1922.  
Plán na vystavění skladiště a bytu a adaptaci domu 231 p. t. pí Františky Kubánkové v Turnově, arch. 
František Kobosil, Turnov 1931.  
Kolaudační plán přístavby obytné budovy a adaptaci při domě č. p. 231 p. t. pí Františky Kubánkové 
v Turnově - Štefánikova, arch. František Kobosil, Turnov 1931.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby jsou určující etapy z 1. poloviny 20. století.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády.  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
2) plastové výplně oken 
3) chybějící architektonické členění fasády 
4) keramický obklad fasády hlavního průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně asfaltové pásy šedočerného odstínu (u dvorních objektů). Obnovu 
stávajících dřevěných oken je nutno řešit repasování, v případě dožití výměnami za přesné materiálové a 
tvarové kopie. Při výměně dnešních plastových oken, vstupních dveří a výkladců je nutno osadit vhodnější 
typy výplní než jsou stávající (materiál – dřevo, členění dle dobových fotografií a plánové dokumentace). 
V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení chybějícího architektonického členění (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 231 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Návrh výkladce z roku 1922, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Plán na postavení hospodářské budovy z roku 1922, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán na vystavění skladiště a bytu a adaptaci domu z roku 1931, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Kolaudační plán přístavby obytné budovy a adaptace při domě č. p. 231 z roku 1931, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 231, celkový pohled od jihovýchodu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 231, východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 231, jižní štítové průčelí a dvorní přístavby, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 231, jižní průčelí dvorních přístaveb, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0439 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 439 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 221/2 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'6.148"N, 15°9'12.097"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Vu Huu Dinh, Sobotecká 439, 511 01 
Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Zděná přízemní stavba, založená na obdélném půdorysu, zastřešená asymetrickou sedlovou, okapově 
orientovanou střechou s výraznou sedlově zastřešenou nástavbou. Směrem do dvora je dům rozšířen o 
patrovou část s pultovou střechou a směrem k severovýchodu o nižší přízemní přístavbu s plochou střechou. 
Střecha objektu je kryta azbestocementovými šablonami a ploché střechy asfaltovými pásy šedočerného 
odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová hlava je z režných pálených 
cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné 
hladké, později překryté hrubozrnným fasádním nástřikem. Ze starší výzdoby je v uličním průčelí zachována 
korunní římsa a rámeček s původním č. p. 531. Výplně otvorů jsou novodobé, zhotovené z plastových profilů 
(jedno-tříkřídlé, bílé barvy). 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 439 (staré číslo není), staré p. p. č. 49 (pozemek byl součástí č. p. 228) 
1843 – na mapách stabilního katastru není pozemek zastavěn, náležel k č. p. 228 
1892 – Vilém Štika – původně celé pod č. p. 531 
1894 – přístavba 
1901 – přístavba 
1942 – nová fasáda 
1976 – stavební úpravy 
č. p. 439 – přeneseno na přední část domu č. p. 531 ze zbořeného domu na Vesecku (zanikl 1903) 
 

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. 439. 
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. 43, 49. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády.  
 

závady 

1) plastové výplně vstupů a oken 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně asfaltové pásy šedočerného odstínu. Při výměně vstupních dveří a oken 
je nutno osadit vhodnější typy výplní než jsou stávající (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu 
je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843, ještě nezastavěný pozemek. 

 
 



 
Dům č. p. 439 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 439, hlavní východní průčelí, foto MK 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 439, celkový pohled na frontu domů od severovýchodu, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0531 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 531 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 221/1, 222 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., severozápadní strana 

GPS: 50°35'6.343"N, 15°9'11.626"E 
50°35'6.319"N, 15°9'10.733"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáž bez č. p./ č. e. 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jiří Sajbt, Sobotecká 531, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část), zadní část za č. p. 
439 (původně se jednalo o jednu stavbu s č. p. 531). 
Zděná přízemní stavba, založená na obdélném půdorysu je zastřešená několika pultovými a plochými 
střechami. Střecha objektu je kryta asfaltovými pásy šedočerného a červeného odstínu. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová hlava je z režných pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou z hrubozrnné 
vápennocementové stříkané. Výplně otvorů jsou novodobé dřevěné (jedno-tříkřídlé, bílé barvy). 
Ve dvorní části (na p. p. č. 222) stojí obdélná přízemní garáž s plochou střechou krytou asfaltovými pásy 
červeného odstínu. Plášť stavby je bedněný, vrata palubková. Pozemek je vymezen zdí z betonových panelů.  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 531 (staré číslo není), staré p. p. č. 49 (pozemek byl součástí č. p. 228) 
1609 – Pavel Tomášek 
1843 – na mapách stabilního katastru není pozemek zastavěn, náležel k č. p. 228 
1892 – Vilém Štika – původně celé pod č. p. 531 (i s dnešním č. p. 439) 
1894 – přístavba 
1901 – přístavba 
1942 – nová fasáda 
1976 – stavební úpravy  
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
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. 43, 49. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády.  
 

závady 

Nejsou známy. 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu nebo případně asfaltové pásy šedočerného odstínu. Při výměně vstupních dveří a oken 
je nutno osadit shodné typy výplní jako jsou stávající (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je 
nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843, pozemek nezastavěn. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 531 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 531 od jihovýchodu, objekt ve dvoře přiléhající k č. p. 439, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 531, hlavní jižní průčelí, foto IP 2016. 

 
 

 
Dům č. p. 531 od severovýchodu, objekt ve dvoře přiléhající k č. p. 439, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0867 

název 
objektu 

 

dům 

 
 

č. p./č. e. 867 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 210 

 
lokalizace 

Sobotecká ul., severozápadní strana, 
ve dvoře za domem č. p. 222 

GPS: 50°35'9.209"N, 15°9'13.972"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Hynek a Naděžda Hynková, 
Nerudova 1264, 511 01 Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části) ve dvoře za domem    
č. p. 222. 
Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu obdélného půdorysu zastřešenou sedlovou střechou. Krytina je z 
azbestocementových šablon a asfaltového šindele (obojí červeného odstínu). Ve střešní rovině jsou osazena 
dvě výlezová okna. Komínová tělesa jsou omítaná. Fasáda je opatřená vápenocementovou bílou omítkou 
bez jakéhokoliv členění. Okenní otvory mají jedno-dvoukřídlé plastové výplně bílé barvy, shodně jsou řešeny 
výplně vstupů. 
 
   

dějiny objektu/stavební vývoj 

objekt č. p. 867 (staré číslo není, pozemek byl součástí domu č. p. 222) 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazena v místě dnešního č. p. 867 spalná hospodářská budova  
1887 – výstavba domku na místě staršího chléva (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1928 – výstavba dílny ve dvoře (PD Vladimír Krýš, Turnov) 
1995 – výstavba stávajícího objektu na místě starších budov 
 

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 k č. p. 222. 
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 

Nákres na vystavění nového domku jednopatrového na místě chléva ve dvoře domu č. 222 pana A. Kozáka 
v Turnově, Vincenc Šulc, Turnov 1887. 
Návrh změn v č. p. 222 v Turnově s přístavbou skladiště ve dvoře, Václav Ouvín a arch. Vladimír Krýš, Turnov 
1927. 

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 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Stávající objekt příliš tyto zásady příliš nerespektuje. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely.  
 

závady 

1) předimenzovaná hmota a celkově rušivý vzhled stavby 
2) plastové výplně okenních a vstupních otvorů 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno nerozšiřovat stávající hmotové řešení stavby a rozsah 
zastavění parcely. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické 
typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu. V případě obnovy oken a dveří je 
nutno použít dřevěné výplně.  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 867 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 

 
Nákres na vystavění nového domku jednopatrového na místě chléva  

ve dvoře domu č. 222 z roku 1887, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

 
Návrh změn v č. p. 222 v Turnově s přístavbou skladiště ve dvoře z roku 1927, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 867 ve dvoře domu č. p. 222, štítové průčelí s pultovými přístavbami, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 867, štítové průčelí, foto IP 2016. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0868 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 868 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 211 

 
lokalizace 

Sobotecká ul., severozápadní strana, 
ve dvoře za č. p. 222 

GPS: 50°35'9.640"N, 15°9'13.478"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Hynek a Naděžda Hynková, 
Nerudova 1264, 511 01 Turnov   

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází na severozápadní straně Sobotecké ulice (v horní části) ve dvoře za domem    
č. p. 222. 
Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu obdélného půdorysu zastřešenou pultovou střechou. Krytina je 
asfaltových pásů červeného odstínu. Fasáda je opatřená vápenocementovou bílou omítkou bez jakéhokoliv 
členění. Okenní a vstupní otvory mají jednokřídlé plastové výplně bílé barvy. 
 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

objekt č. p. 868 (staré číslo není, pozemek byl součástí domu č. p. 222) 
1843 – na mapách stabilního katastru je vyobrazena v místě dnešního č. p. 868 spalná hospodářská budova 
(st. p. č. 56)  
1882 – přístavba kolny ke starší roubené stodole ve dvoře – na místě dnešního č. p. 868 (PD Antonín Staněk 
a Vincenc Šulc) 
3. čtvrtina 20. století – výstavba stávajícího objektu na místě starších budov 
 
 

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 k č. p. 222. 
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 

Nákres na přestavění kolny u stodoly ve dvoře č. d. 222 pro pana A. Kozáka v Turnově, Antonín Staněk a 
Vincenc Šulc, Turnov 1882. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Stávající objekt příliš tyto zásady příliš nerespektuje. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely.  
 

závady 

1) plastové výplně okenních a vstupních otvorů 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno nerozšiřovat stávající hmotové řešení stavby a rozsah 
zastavění parcely. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické 
typy krytin – v daném případě asfaltové pásy šedočerného odstínu. V případě obnovy oken a dveří se 
preferuje osazení dřevěných výplní.  
 

zpracoval: M. Kolka, T. Kesner, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015.  

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 868 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 868 ve dvoře domu č. p. 222 (vpravo), foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 868, hlavní jihovýchodní průčelí, foto IP 2016. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0987 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 987 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 258 

 
lokalizace 

ulice A. Horákové, blok mezi Koňským 
trhem a Palackého ul. 

GPS: 50°35'11.988"N, 15°9'10.924"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní pavlač 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Bc. Jan Libich, Studentská 1530,  
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v bloku mezi Koňským trhem, Palackého ulicí a ul. A. Horákové. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená plochou 
zaatikovou střechou krytou pásovou lepenkou. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. 
Komínové hlavy jsou režné – pálené. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové stříkané (původní břízolit). Stěnový sokl je opatřen kamennou přizdívkou z pískovcových 
kvádrů. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř vertikálně rozdělená vždy na dvě nebo na tři otvíravá 
křídla (hnědý odstín u venkovních křídel, bílý u vnitřních křídel). Vstupní dveře jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé s prosklenou částí. 
Ve dvorním průčelí je v patře dochována dřevěná pavlač na kovových konzolách, která objekt propojuje s 
domem č. p. 210 – viz karta tohoto objektu. Střecha pavlače je pultová krytá asfaltovým šindelem šedého 
odstínu. Stěny jsou bedněné a opatřené okenními výplněmi s osmitabulkovými křídly. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 987 (staré číslo není), staré p. p. č. 34 
1843 – na mapách stabilního katastru je pozemek nezastavěný 
cca čtyřicátá léta 20. století – výstavba dnešního domu na místě starší hospodářské stavby, zachycené 
mapami z počátku 20. století   
 

použité prameny a literatura 

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

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra (předměstí před hradbami). 
Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení 
objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády.  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele na dvorní pavlači 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je 
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě pásovou lepenku 
šedočerného odstínu. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících oken, případně výměna 
poškozených částí za přesné kopie. V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a 
případné obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 16. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 987 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 987, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 987, hlavní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 987, boční západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0000 

název 
objektu 

 

rozvodná stanice 

 

č. p./č. e. bez č. p. / č. e.  

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 248 

 
lokalizace 

 
Koňský trh  

GPS: 50°35'11.227"N, 15°9'11.642"E 

výčet 
objektů 

 
rozvodná stanice 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

 
popis 

Pozemek se nachází na jižní straně Koňského trhu. 
Zděná stavba o jednom nadzemním podlaží je založená na mírně obdélném půdorysu a zastřešená plochou 
střechou krytou falcovaným měděným plechem. V severním průčelí se nacházejí plechová vrata. 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. není 
objekt byl vystavěn ve 3. čtvrtině 20. století na dříve nezastavěném pozemku    
 

použité prameny a literatura 

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

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Umístění objektu spíše narušuje původní 
urbanistickou situaci, jedná se ale o poměrně drobnou technickou stavbu. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost a typ střechy.  
 
 

závady 

1) umístění stavby na v minulosti nikdy nezastavěném pozemku 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Vzhledem k tomu, že jedná o drobnou 
technickou stavbu, je žádoucí, aby její rozsah a hmotové řešení nebyly dále rozšiřovány.  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 26. 3. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Objekt p. p. č. 248 (vyznačen šipkou) ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 

 
Objekt p. p. č. 248, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2016. 

 


