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karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0031e 

název 
objektu 

 

zahradní chata  

 

č. p./č. e. č. e. 31 

parcelní 
čísla           

p. p. č. 177/6, 177/1, 177/2, 177/3, 
177/4 

 
lokalizace 

Sobotecká ul., vnitroblok mezi 
bývalým pivovarem a Stebenkou 

GPS: 50°35'5.998"N, 15°9'18.021"E 

výčet 
objektů 

 
chata, zahrada 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

p. p. č. 177/6, 177/1 - SJM Luděk 
Tomsa a Zdeňka Tomsová, Rychtářská 
632/5, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 
14 Liberec 
p. p. č. 177/2 – Petr Tomsa, 5. května 
1002, 511 01 Turnov 
p. p. č. 177/3 - Luděk Tomsa, 
Rychtářská 632/5, Liberec XIV-
Ruprechtice, 460 14 Liberec 
p. p. č. 177/4 - Jan Tomsa, Zelená 
cesta 1994, 511 01 Turnov; Ing. Tomáš 
Tomsa, Jeronýmova 557, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí ve vnitrobloku mezi Soboteckou ulicí (dolní část), bývalým pivovarem a 
Stebenkou. Jedná se o rozlehlou zahradu s řadou vzrostlých dřevin. 
Přízemní chata obdélného půdorysu má na jižní straně přistavěnou obdélnou verandu. Střecha hlavní části 
je valbová o velmi nízkém sklonu a krytá asfaltovými šedými pásy. Po obvodu je lemována pultovými 
střechami krytými vlnitým eternitem a plechovými šablonami. Komínové těleso je z režných pálených cihel. 
Jádro chaty má historizující roubenou konstrukci z úzkých trámů s přesahy v nároží. Část venkovního obvodu 
(zejména ze západní a severní strany) je zakryta vlnitým plechem a makrolonem. Veranda je posazená na 
podezdívku z betonových kvádrů, shodné řešení má přístupové schodiště. Fasáda (roubení) má tmavě 
hnědý nátěr. Okna jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá (bez dělení, bílý nátěr, ozdobné obložky). Vstupní dveře 
jsou dřevěné dvoukřídlé (obdobné řešení jako u oken).  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

objekt č. e. 31 (staré číslo není), staré p. p. č. 76 
1843 – na mapách stabilního katastru je zde nezastavěná parcela - zahrada 
1903 – na mapě města je v daném místě zachycena drobná čtvercová stavba 
poslední čtvrtina 20. století – výstavba současné chaty 
 

použité prameny a literatura 

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

http://archivnimapy.cuzk.cz/


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. Chata i přes svůj novodobý původ a utilitární 
řešení části venkovního pláště nepůsobí v daném umístění v rámci rozlehlé zahrady rušivým dojmem. 
 

závady 

Nejsou známy. 
 

doporučení/regulativy 

Stávající chata nepůsobí v rámci daného prostoru rušivým dojmem. Do budoucna je nutno nerozšiřovat 
zastavěnou plochu, hmotu a podlažnost objektu a jeho materiálové řešení (fasádu vyjma obkladu z vlnitého 
plechu a makrolonu, dřevěná okna a dveře, typ střešní krytiny).  
 

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

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Zahrada s chatou č. e. 31 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. e. 31 od jihovýchodu, foto MK 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. e. 31 od západu, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
1399 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 1399 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 191/2 

 
lokalizace 

blok mezi Soboteckou a Tázlerovou 
ulicí, ve dvoře za domem č. p. 245 

GPS: 50°35'8.112"N, 15°9'17.443"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Anastazie Turnovcová, Na Kamenci 
1755, 511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt se nachází v bloku zástavby mezi Soboteckou a Tázlerovou ulicí ve dvoře za domem č. p. 245 a je 
součástí severního obvodu tohoto dvora. 
Zděný patrový dům má obdélný půdorys s okapovou orientací do dvora a schodišťovou přístavbu na západní 
straně. Hlavní průčelí je doplněno masivní prosklenou ocelovou otevřenou konstrukcí s pultovým 
zastřešením. Hlavní střecha je sedlová krytá vláknocementovými šablonami (tradiční krytí na koso). Severní 
část má odskočenou střešní rovinu reagující na ústupek v obvodově stěně. Klempířské prvky jsou z pozinku. 
Ve střešní rovině jsou umístěna tří výlezová okna a směrem do dvora omítaný sedlový vikýř. Komínová 
tělesa jsou z režného cihelného zdiva. Schodišťová přístavba je nižší, její pultová střecha probíhá zhruba 
v úrovni korunní římsy. Krytina střechy je ze zelených asfaltových pásů. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva (převažují pravidelné pískovcové kvádry, u otvorů a 
horní části přístavby pálené cihly). Fasáda má hladkou nečleněnou omítku. Na severním průčelí omítka 
chybí, zdivo je režné. Na západním štítovém průčelí jsou naprosto chaoticky vynechány partie s odhaleným 
pískovcovým zdivem (totéž menší partie na východním štítě). Na hlavním průčelí je v přízemí vlevo menší 
obdélné okno na šířku a velké čtyřdílné okno (obojí bílé plastové výplně) a dále novodobé dřevěné 
dvoukřídlé dveře (balkonový typ). V pravé části přízemí jsou garážové vjezdy s dřevěnými palubkovými 
dvoukřídlými vraty a velké vícekřídlé dřevěné výplně okenních otvorů dílen (nátěry všech prvků tmavě 
hnědé). V patře jsou dřevěná zdvojená dvoukřídlá bílá okna (křídla bez dělení, podle zazdívky byla okna 
zmenšena). Na západním průčelí jsou v přízemí plastová okna (obdélná na šířku).  
Schodišťová přístavba je v přízemí tvořená víceramenným schodištěm s žulovými stupni a středovou nosnou 
zdí, patro je vynášeno segmentovým pasem a obsahuje novodobé zdvojené okno. Zdivo přístavby je vloženo 
mezi obvodové stěny domu č. p. 1399 a dvorního křídla domu č. p. 245. Koruna zdiva je zakryta palubkovým 
obkladem. U severní obvodové stěny této přístavby bylo průzkumy identifikováno pozdněgotické-
renesanční smíšené zdivo, obsahující pískovcové ostění s okosením (původně náleželo k domu č. p. 245 – viz 
vlastní karta). Nad ostěním je zdivo již cihelné. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 1399 (staré číslo není, původně součást domu č. p. 245), staré st. p. č. 86 
1843 – mapami stabilního katastru je na místě dnešního č. p. 1399 zachycena obdélná nespalná budova 
navazující na dvorní křídlo domu č. p. 245, u kterého je ve dvoře již dříve uváděna stodola (viz karta č. p. 
245) 
1903 - objekt již v dnešní půdorysné stopě, vystavěn před tímto datem s využitím staršího zdiva 



1906 – úprava dělnických bytů, objekt náležel k pivovaru – viz karta č. p. 796 a 810 (PD Vincenc Šulc, 
Turnov) 
1944 – podle dobové fotografie zde již v této době byla autoopravna s pultovou střechou při hlavním průčelí 
2. polovina 20. století/počátek 21. století – utilitární úpravy (výměny oken, úpravy fasády, pultová střecha 
v hlavním průčelí) 
 

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. 1399. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 245. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Frundl, J. – Knop, K.: Stavebně historický průzkum. Turnov č. p. 245, nepublikovaný strojopis, NPÚ, ÚOP v 
Ústí nad Labem 2009. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 258–261.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek na úpravu dělnických bytů z místnosti 1. patra ve dvoře pivováru pana Ant. Svobody v Turnově, 
Vincenz Šulc, Turnov 1906. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 950a+b, 1066. 
 

průzkumy     

Frundl, J. – Knop, K.: Stavebně historický průzkum. Turnov č. p. 245, nepublikovaný strojopis, NPÚ, ÚOP v 
Ústí nad Labem 2009. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je 
pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Průzkumy zde byla 
doložena existence torza pozdněgotické/renesanční stavby u schodišťové přístavby a nelze vyloučit nálezy 
dalších částí zástavby náležející původně k domu č. p. 245. Pro současný vzhled domu je určující úprava z 2. 
poloviny 19. století, bohužel částečně znehodnocená novodobými utilitárními úpravami.  
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typ střechy, původní vzhled fasády a veškeré historické nosné konstrukce a prvky. K upřesnění 
výčtu hodnotných konstrukcí a prvků je nutno provést stavebně historický průzkum.    
 

závady 

1) pro historické stavby naprosto nelogické a rušivé vynechání odhalených partií pískovcového zdiva na 
západním a východním štítovém průčelí 
2) mladší barevné nátěry fasády v „citronovém“ odstínu   
3) plastové i dřevěné novodobé výplně oken, vstupních dveří a vrat 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové řešení objektu, 
rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít 
výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném případě přírodní 
břidlici (kladení dle dobových fotografií), nebo vláknocementové šablony. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení původního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv 
odhalování kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze původní technologií, tj. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


vápenná omítka, bez zateplovacích systémů a dalších novodobých technologií, u částí, kde není omítka 
doložena ponechání režného zdiva). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých 
oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Totéž se týká dveří a 
vrat.  
Výjimečným a velmi hodnotnými prvkem je dochovaná partie raně novověkého zdiva s pískovcovým 
ostěním, u kterého musí být respektována původní povrchová úprava. Obnovu (případné vyspravení 
poškozených partií kamene) musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.     
Veškeré práce a zásahy do autentických konstrukcí této partie je nutno provádět na základě provedení 
stavebně historického průzkumu. 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 1399 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Náčrtek na úpravu dělnických bytů z místnosti 1. patra ve dvoře pivováru z roku 1906,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Dům č. p. 1399 (druhý zprava) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 950 a). 

 



 
Dům č. p. 1399, jižní hlavní průčelí, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 1399, jižní hlavní průčelí, detail fasády, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



   
Dům č. p. 1399, západní štítové průčelí a schodišťová přístavba, foto IP 2015. 

 
 

    
Dům č. p. 1399, severní průčelí schodišťové přístavby a detail goticko-renesančního okna s okosením, 

nad ním mladší cihelná nadezdívka, foto IP 2015. 
 



 
Dům č. p. 1399, zadní severní průčelí – západní část, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 1399, zadní severní průčelí – východní část,  

zřetelná spára mezi starším zdivem v přízemí a mladším v patře, foto IP 2015. 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0218 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 218 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 195/2, 195/1 

 
lokalizace 

Sobotecká ul., vnitroblok za domem  
č. p. 247  

GPS: 50°35'9.350"N, 15°9'18.974"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Monika Handlířová, č. p. 311, 468 33 
Jenišovice; Petr Novotný, Sobotecká 
247, 511 01 Turnov  

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí ve vnitrobloku mezi Soboteckou a Tázlerovou ulice za domem č. p. 247. 
Zděný patrový dům je založen na obdélném půdoryse s drobnou přístavbou v západním průčelí. Střecha je 
pultová krytá asfaltovým šindelem. Komínové těleso je omítané. Obvodové stěnové konstrukce jsou 
pravděpodobně cihelné. Fasáda je opatřená nečleněnou hrubozrnou omítkou. Okenní otvory jsou obdélné 
na šířku a dělené na tři křídla. V jižním průčelí je balkonové těleso a drobná přístavba s pultovou střechou 
krytou falcovaným plechem. 
Z východní strany na dům navazuje obdélná bedněná kolna s pultovou střechou krytou asfaltovými pásy. 
Opodál se nachází skleník. Jižně od domu stojí na p. p. č. 195/1 obdélná doplňková stavba s pultovou 
střechou (krytina vlnitý eternit?).  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 218 (staré číslo není, pozemek náležel k domu č. p. 247), staré st. p. č. není 
1843 – mapami stabilního katastru z roku 1843 není v daném prostoru zachycena žádná zástavba  
1907 – výstavba skladiště ve dvoře domu č. p. 247 – dnešní objekt č. p. 218 (PD Jan Svoboda, Turnov) 
před rokem 1944 došlo k navýšení objektu o jedno podlaží  
č. p. 218 bylo převzato ze zaniklého domu v Sobotecké ulici na konci 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 

Plán na postavení skladiště při domě p. F. Folprechta v Turnově, Jan Svoboda, Turnov 1907.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 1066. 
 

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.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy a veškeré historické nosné 
konstrukce.  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
 

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 nejlépe asfaltovými pásy 
šedočerného odstínu. V případě obnovy oken a dveří se preferuje výměna za dřevěné výplně shodného 
členění jako stávající.  
 

zpracoval: 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. 218 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



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

 

 
Plán na postavení skladiště při domě č. p. 247 (dnes samostatné č. p. 218) z roku 1907, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 218 v roce 1944, uprostřed výřezu (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0238 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 238 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 182 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'5.641"N, 15°9'13.239"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Plocha je parkově upravená, tvoří ji zeleň (trávník, záhony a vzrostlé stromy), cesty s maltovým povrchem a 
chodník z drobné žulové kostky (v kroužkové vazbě) s žulovými a betonovými záhonovými obrubníky. 
V prostoru jsou umístěny lavičky a kovová skulptura. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 238 (staré číslo není), staré st. p. č. 75 
dům vystavěn zřejmě na počátku 19. století (první zmínka 1814, na daném místě patrně dříve domek vedle 
barevny) 
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší 
stranou do ulice  
1885 – nástavba patra (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1938/1940 – úprava fasády 
1998 – dvorní přístavba (PD Stanislav Šéfr, Turnov) 
2004 - demolice, dům byl patrový omítaný se sedlovou střechou 
 

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. 238. 
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. 106. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 25. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 243–244.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na přistavení 1. patra č. 238 pana Fr. Hajnýho v Turnově, stavitel Jan Svoboda, Turnov 1885. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 457a+b, 468, 955a+b. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je 
důležité zastavění parcely domem v původním rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklé zástavbě 
(patrová stavba obdélného půdorysu, sedlová střecha). Dotčený prostor je z urbanistického hlediska 
narušen zásadním způsobem. Proluka působí v rámci celku MPZ rušivě.  
 

závady 

1) zaniklá stavba, významné narušení urbanistického celku v daném místě – dolní okraj Sobotecké 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. 238 ve výřezu leteckého snímku (levá část dole), foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Plán na přistavení patra z roku 1885, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 238 (první zprava) v 1. polovině. 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 457 a). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 238 (první zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 468). 

 
 
 
 

 
Parcela zaniklého domu č. p. 238, foto MK 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0239 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 239, 450 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 183, 184 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'6.002"N, 15°9'13.544"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Plocha je parkově upravená, tvoří ji zeleň (trávník, záhony a vzrostlé stromy), cesty s maltovým povrchem a 
chodník z drobné žulové kostky (v kroužkové vazbě) s žulovými a betonovými záhonovými obrubníky. 
V prostoru jsou umístěny lavičky a kovová skulptura. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklé č. p. 239, 450 (staré číslo není), staré st. p. č. 239 
dům vystavěn po roce 1810, dotčený prostor do té doby náležel k č. p. 240 
1814 – „Václav Vlček z Bukoviny, koupil dům nově vystavěný...“ 
1843 - mapami stabilního katastru je zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný delší 
stranou do ulice a v jižní části pozemku nespalná obdélná stavba orientovaná kratší stranou do ulice (v místě 
pozdějšího č. p. 450, které vzniklo patrně kolem poloviny 19. století) 
2. čtvrtina 20. století – demolice č. p. 239   
2004 – demolice č. p. 450, parková úprava pozemku 
podle dobových fotografií a popisů byl dům č. p. 239 částečně zděný a částečně roubený, přízemní 
s mansardovou střechou krytou falcovaným plechem, fasáda s jednoduchým klasicistním členěním (lizénové 
rámce, pravoúhlé vstupní portály a okenní ostění se světlým nátěrem ve shodě s fasádou), jižně na dům 
navazoval přístavek s pultovou střechou a za ní patrový dům č. p. 450 s valbovou střechou (fasáda 
s jednoduchými římsami) 
Archeologický výzkum doložil kontinuální osídlení v prostoru od 16. století s mohutnou stratigrafií 
novověkých situací, druhotně uložený byl nalezen materiál i z konce 13. století. Poslední etapa vývoje domu 
na konci 19. století je spojena s provozem kovárny, předtím je uvažováno o mydlárně (Hartman – 
Prostředník – Šída 2005). 
 

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. 238, 450. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Hartman, P. – Prostředník, J. – Šída, P. 2005: Archeologický výzkum domu č. p. 450 v Turnově – Sobotecké 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


ulici, sonda do mikrohistorie domu, Z Českého ráje a Podkrkonoší 18, s. 172-212. 
Marek, D.: Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých, Turnov 2014, s. 106. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 25, 43. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 245.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 457a+b, 458a+b+c, 468, 952b, 953a+b, 
955a+b. 
 

průzkumy     

Průzkumy před demolicí objektu – archeologický výzkum (J. Prostředník – P. Hartman) a stavebněhistorický 
průzkum (P. Šída), archiv NZ MČR v Turnově (publikováno Hartman – Prostředník – Šída 2005 viz literatura). 
 

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 původním rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklé zástavbě 
(patrová stavba obdélného půdorysu, sedlová střecha). Dotčený prostor je z urbanistického hlediska 
narušen zásadním způsobem. Proluka působí v rámci celku MPZ rušivě.  
 

závady 

1) zaniklá stavba, významné narušení urbanistického celku v daném místě – dolní okraj Sobotecké 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 domů č. p. 239 a 450 ve výřezu leteckého snímku (vlevo), foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Dům č. p. 239 (první zleva) v 1. polovině. 20. století, za ním dům č. p. 450  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 457 a). 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 239 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 458a). 

 
 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 450 před demolicí (Hartman – Prostředník – Šída 2005). 

 

 
Půdorys domu s vyznačením nejstarší polozemnice z 16. století (Hartman – Prostředník – Šída 2005). 



 
Parcela zaniklých domů č. p. 239 a 450, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Parcela zaniklých domů č. p. 239 a 450, foto IP 2015. 
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Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0240 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 240 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 167/2 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'5.787"N, 15°9'19.756"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Iveta Dědečková, č. p. 230, 511 01 
Ohrazenice; Tereza Drahoňovská, 
Bedřicha Smetany 2014, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice za domem č. p. 257. 
Zděný přízemní dům má základní lichoběžníkový půdorys, prodloužený o přístavby na východní straně 
(truhlárna). Střecha je sedlová, na jižní straně prodloužená o pultovou střechu a krytá asfaltovým šindelem 
zeleného odstínu. Přístavby mají střechy pultové kryté šedočernou a červenou lepenkou. Klempířské prvky 
jsou z pozinku. Komínová tělesa jsou omítaná a oplechovaná. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně z cihelného zdiva. Fasáda má novodobou vápenocementovou 
hladkou omítku. Průčelí nemají žádné členění. Hlavní vstupní dveře a vrata jsou dřevěná palubková (hnědý 
nátěr). Okenní otvory mají obdélný tvar na šířku. Výplně jsou dřevěné zdvojené dvou a tříkřídlé (křídla bez 
dělení, barva bílá). Z jihovýchodní přístavby vystupuje zásobník na piliny. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 240 (staré číslo není, dříve součást č. p. 256), staré st. p. č. není 
1843 – mapami stabilního katastru není zachycena v daném prostoru žádná zástavba, jednalo o zahradu 
k domu č. p. 257 
1938 – provizorní skladiště ve dvoře (PD Ladislav Slavík, Turnov), později přestavba na současný objekt, 
který získal č. p. 240 po zbořeném domu v Sobotecké ulici 
 

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. 257. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na stavbu provizorního skladiště při domě č. pop. 257 p. Jar. Tomsy v Turnově, arch. Ladislav Slavík, 
Turnov 1938.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 1066. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky.  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
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 doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě vláknocementové šablony, nebo šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se preferuje 
osazení dřevěných výplní. Totéž platí pro vstupní dveře.  
 

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

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Dům č. p. 240 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 

 
Plán na stavbu provizorního skladiště z roku 1938, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Dům č. p. 240 (skladiště v druhém plánu vlevo) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 240, celkový pohled od jihozápadu, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 240, celkový pohled od severozápadu, foto MK 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0241 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 241, 240 (zaniklý) 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 186, 179/1 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'6.054"N, 15°9'16.060"E 

výčet 
objektů 

 
dům, zaniklý dům - zahrada 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Navarro De May Elvira Isolina, Coronel 
Diaz 1714, 8. Piso, 1425 Buenos Aires, 
Argentina 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část) a z jižní 
strany jsou vymezené Stebenkou. 
Dvůr a zahrada zaniklé usedlosti č. p. 240 (dnes p. p. č. 179/1) jsou ze strany od Stebenky vymezeny torzem 
původní klasicistní ohradní zdi z pískovcových kvádrů a lomového zdiva (doplněno ocelovým pletivem). 
Směrem do Sobotecké ulice a přilehlé parkové plochy je pozemek ohraničen zdí se zděnými omítanými 
sloupky a podezdívkou a výplněmi z kovových polí.    
Dnešní objekt č. p. 241 byl dříve součástí usedlosti č. p. 242. Jedná se o zděnou omítanou stavbu 
s podlouhlým zalomeným půdorysem. Je tvořená přízemím a polopatrem, zastřešeným sedlovou střechou 
nižšího sklonu. Krytina je z plechových šablon Alukryt. Západní strana střechy je prolomena dvojicí sedlových 
vikýřů, zapuštěných do úrovně polopatra a vybavených zdobnou tesařskou konstrukcí a balkony. Komínová 
tělesa jsou ze světlých režných pálených cihel. 
Fasáda má nečleněnou vápenocementovou hladkou omítku. Okenní otvory mají novodobé zdvojené 
dřevěné dvoukřídlé výplně bez dělení (bílý nátěr). Dveře jsou jak historické (dvoukřídlé rámové se 
zdobenými kazetovými výplněmi – novorenesanční) a novodobé palubkové (hnědý nátěr). 
Na objekt navazují na jižní straně dvě obdélné přístavby s pultovou plochou střechou krytou červenými 
asfaltovými pásy a falcovaným plechem. Další tři drobné hospodářské stavby s pultovými střechami krytým 
černými asfaltovými pásy stojí východně do budovy.   
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 241 a 240 (staré číslo 40, 291), staré st. p. č. 80 (č. p. 241), 78 (č. p. 240), 77, 79 a 81 
(hospodářské stavby) 
1534 – Vít Hrdlička 
1621 – „Urozený a statečný rytíř Petr Milota ze Všejan koupil sobě a manželce své, paní Dorotě Libnaurové z 
Henrštorfu dům … se sladovnou, zahrádkou, zahradou velkou, lochem ve skále, stavením v zahradě nově 
vystavěným, s chmelnicí v téže zahradě...“ 
1843 – mapami stabilního katastru na v místech dnešního p. p. č. 179/1 zachycen nespalný dům č. p. 241 – 
obdélný půdorys, na jeho jižní obvod navazoval nespalný dům č. p. 240 – pětiboký půdorys, u ohradní zdi 
podél Stebenky stála obdélná nespalná hospodářská stavba (st. p. č. 77), zhruba v místech dnešního č. p. 
241 stály dvě spalné hospodářské stavby (st. p. č. 79 a 81)    
1796 – první zmínka o novém domu č. p. 241 a oddělení pozemku od dvora č. p. 240 



1903 – dvůr i se stavbami zbořen (Josef May), následně došlo k výstavbě dnešního objektu č. p. 241  
v roce 1945 zde z původního statku stojí pouze pozdně barokní brána s vjezdovými vraty, zanikly i ostatní 
stavby 
dobovými fotografiemi domy č. p. 240 a 241 jako omítané (první patrový, druhý přízemní) s mansardovými 
střechami krytými šindelem, minimálně u č. p. 240 se mohlo s ohledem na dřevěné zárubně oken jednat o 
roubenou nebo hrázděnou stavbu, vstupní brána do dvora a zahrady ze strany Sobotecké ulice (blíže 
k mostu přes Stebenku) měla půlkruhový záklenek, na bocích pilastry a na atice pískovcové vázy, ohradní 
zeď i brána byly omítané 

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. 243, 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. 245–250.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 455a+b+c, 461a+b, 462. 
 

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. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) „tvrdá“ vápenocementová omítka, sytý kontrastní nátěr u jižní přístavby  
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 přírodní břidlici. V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších 
dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav. Totéž platí pro vstupní dveře (materiál – 
dřevo). U historických dveří a balkónu je nutná truhlářská oprava a repasování, v horším případě výměna 
poškozených částí za přesné kopie. 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, I. Peřina, T. Kesner 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. 241 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 240 před rokem 1903, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 455 a). 

 
 

 
Brána do zahrady k č. p. 240, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 461 b). 

 
 
 



 
Brána do zahrady k č. p. 240, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 462 b). 

 

 
Dům č. p. 241 od západu, foto IP 2015. 

 

 
Dům č. p. 241, detail vikýře, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 241 od jihu, foto MK 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 241 od východu, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0242 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 242 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 185 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'7.136"N, 15°9'15.121"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Navarro De May Elvira Isolina, Coronel 
Diaz 1714, 8. Piso, 1425 Buenos Aires, 
Argentina 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Jádro domu tvoří hlavní obdélná třípodlažní část zastřešená sedlovou střechou s okapovou orientací do 
ulice. Na ní navazuje směrem do dvora třípodlažní schodišťový rizalit s valbovou střechou a k rizalitu z obou 
stran přiléhají jedno až třípodlažní přístavby s pultovými střechami. Střešní krytina hlavní budovy je 
z plechových šedých šablon Alukryt a u přístaveb z velkoformátových plechových šablon a falcovaného 
plechu. Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve střešní rovině je osazeno pět výlezových oken. Komínová tělesa 
jsou z režných pálených cihel.  
Na fasádě nejsou dochovány, vyjma odstupňované korunní římsy a profilovaných pískovcových parapetů 
oken v 1. NP žádné prvky architektonického členění. Omítka je novodobá stříkaná, zatřená nátěrem. Okna 
mají obdélný tvar na výšku a dřevěné dvojité výplně s dělením na čtyři křídla (horní cca třetinová, nátěr 
bílý). Na bočním a dvorním průčelí jsou použita také dvou a tříkřídlá okna bez dělení. Pravá část 1. NP 
hlavního průčelí má u oken novodobé bílé mříže. Nad otvory je umístěna pamětní deska. Vstupní dveře na 
bočním a dvorním průčelí jsou dřevěné palubkové s hnědým nátěrem.  
Na dům dále navazují přízemní přístavby podél severního a západního obvodu dvora, svírající spolu tupý 
úhel. Mají pultové střechy kryté červenými a šedočernými asfaltovými pásy, červeným falcovaným plechem 
a asfaltovým šindelem (drobnější část nalepená na sousední objekt č. p. 241). Obvodové stěny jsou 
nečleněné omítané. Výplně otvorů včetně garážových vrat jsou novodobé dřevěné.  
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 242 (staré číslo 41), staré st. p. č. 82 
1565 – Beneš Anděl 
7. května 1643 – shořel a do roku 1655 byl znovu postaven  
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům na půdorysu písmene L – větší obdélná část 
orientovaná delší stranou do ulice a menší dvorní křídlo 
1900 – přestavěn (ze staršího domu ve čtyřicátých letech 20. století zachována část přízemí – „průchod 
domovní a jeho klenba“, ze staršího objektu pocházejí patrně pískovcové parapety v 1. NP) 
1991 – stavební úpravy v interiéru 
2000 – úpravy 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. 242. 
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. 243, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 25. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 253–254.  
 

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. Pro vzhled stavby je určující etapa z doby kolem roku 1900 (v jádru stavby se předpokládají 
starší konstrukce ze 17.–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, velkoformátových plechových šablon a asfaltového šindele u 
jednoho dvorního objektu 
2) utilitární úprava fasády, zcela zničené architektonické členění, typ omítky (stříkaná) 
3) okenní otvory obdélného tvaru na šířku a jejich výplně 
4) absence hlavního vstupu v hlavním průčelí orientovaném do ulice  
 

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, u dvorních přístaveb falcovaný plech (nikoliv velkoformátové 
šablony) nebo asfaltové pásy šedočerného odstínu. V případě obnovy oken se preferuje osazení 
kvalitnějších dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu z doby kolem roku 1900 
(dřevěné dvojité). Totéž platí pro vstupní dveře (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je 
žádoucí obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

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

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 242 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 242, hlavní západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

       
Dům č. p. 242, jižní štítové a zadní východní průčelí, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0243 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 243 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 187, 188 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'7.523"N, 15°9'15.344"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Navarro De May Elvira Isolina, Coronel 
Diaz 1714, 8. Piso, 1425 Buenos Aires, 
Argentina 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (dolní část). 
Dům se skládá s hlavní obdélné třípodlažní části zastřešené sedlovou střechou s okapovou orientací do ulice. 
Na ní navazuje směrem do dvora třípodlažní rizalit zastřešený kombinací pultových střech. K rizalitu ve 
dvoře přiléhá ještě balkonové těleso s pultovou střechou. Střešní krytina je z plechových šedých šablon 
Alukryt. Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve střešní rovině jsou osazena čtyři výlezová okna a ve dvorní části 
sedlový vikýř. Komínová tělesa jsou z režných pálených cihel.  
Na fasádě je z architektonického členění dochována pouze konzolovitá korunní římsa, sokl, profilované 
pískovcové parapety oken v 1. NP, atypické lizénové rámce a pravoúhlý pískovcový portál s bohatou 
profilací po obvodu. Omítka je novodobá stříkaná, zatřená nátěrem. Okna mají obdélný tvar na výšku a 
dřevěné dvojité výplně s dělením na čtyři křídla (horní cca třetinová, nátěr bílý, osazení v hloubi špalety). Na 
bočním a dvorním průčelí jsou použita také dvou a jednokřídlá okna bez dělení. Vstupní dveře v hlavním 
průčelí jsou dřevěné rámové dvoukřídlé s nadsvětlíkem a hnědým nátěrem (jsou novodobé).  
Na dům dále navazují dvě přízemní přístavby podél severního obvodu dvora. Mají pultové střechy kryté 
asfaltovými pásy. První část je zděná omítaná, druhou tvoří otevřená dřevěná konstrukce. Přístavby přiléhají 
k obvodové zdi (odděluje pozemky č. p. 243 a č. p. 245) z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů a 
cihelné nadezdívky. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 243 (staré číslo 42), staré st. p. č. 83 
1565 – Pavel Vadův 
7. května 1643 – shořel a do roku 1647 byl znovu postaven (dům se stodolou a zahradou) 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům na obdélném půdorysu orientovaný kratší 
stranou do ulice  
1904 – novostavba (předchozí stavba byla dle dobových fotografií přízemní zděná omítaná se sedlovou 
střechou orientovanou štítově do ulice a jednoduchou klasicistní fasádou 
1957 – nová fasáda a úprava okenních otvorů 
2000 – úpravy 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. 243. 
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. 106. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 243, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 25. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 254–257.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a+b, 467, 848a+b, 950a+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 1904 (patrně se starším klasicistním 
jádrem).  
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) utilitární úprava fasády, poměrně výrazně poničené architektonické členění, typ omítky (stříkaná) 
 

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, u dvorních přístaveb falcovaný plech (nikoliv velkoformátové 
šablony) nebo asfaltové pásy šedočerného odstínu. V případě obnovy oken se preferuje osazení 
kvalitnějších dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu z doby kolem roku 1904 
(dřevěné dvojité). Totéž platí pro vstupní dveře (materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je 
žádoucí obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 4. 2016 
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Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 243 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Starý dům č. p. 243 (zcela vpravo část šítového průčelí) před rokem 1904,  

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

 
Dům č. p. 243 (štítové průčelí za povozem) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 467). 
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Dům č. p. 243, hlavní západní průčelí, detail portálu v přízemí a okna v patře, foto IP 2015. 
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karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0245 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 245 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 191/1, 191/3, 191/5, 191/6 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'8.091"N, 15°9'16.070"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
11943/6-5559 

 
vlastník 

Zlatko Ganibegovič, Pod Děkankou 
1694/4, Nusle, 140 00 Praha 4 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). Vjezd do 
dvora je vymezen bránou s novodobě upravenými zděnými omítanými pilíři a kovanými křídly na kovových 
sloupcích. 
Zděný patrový dům je založen na lichoběžníkovém půdoryse s okapovou orientací do ulice. Na tuto hlavní 
část stavby navazuje v tupém úhlu podél severního okraje dvora patrové křídlo obdélného půdorysu. Na 
styku obou křídel ze strany dvora je přízemní přístavba s plochou střechou (v přilehlém hlavním křídle je 
v patře zapuštěná lodžie). Po další části přístavby je v omítce patrný otisk. Střecha domu je mansardová 
s typickým výrazným průhybem spodní části a valbovým ukončením u čelního křídla. Krytina je 
z vláknocementových šablon šedočerného odstínu v tradičním kladení na koso (obsahuje novodobé doplňky 
– hřebenáče, lopatkové sněhové zábrany v jedné řadě nad okapem, odvětrávací hlavice na nepohledových 
částech). Klempířské prvky jsou z titanzinku. Ve střešní rovině orientované do ulice a u obou stran dvorního 
křídla jsou umístěny vikýře s valbovou střechou (západní strana 3 ks, severní strana 4 ks, jižní strana 5 ks). 
Vikýře mají nepříliš povedenou hmotu a vykrytí z šablon s masivním oplechováním spodní hrany. Komínová 
tělesa jsou z režných pálených cihel. U komínů jsou osazena výlezová okna.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, u přístaveb z cihelného zdiva. Fasáda je omítaná. 
Hlavní průčelí orientované do ulice má novodobou omítku (dokonale rovná plocha, hrubší základní plocha, 
hladké členění). Architektonické členění sestává ze soklu, profilované korunní římsy, lizénových rámců s 
nárožními pilastry a okenních paspart s parapetními deskami. Z omítaných prvků se vymyká pravoúhlý 
pískovcový vstupní portál v krajní levé ose, který je ponechán v režném provedení. Je zdoben profilací po 
obvodu. V ose patra je na fasádě umístěna kartuš se sladovnickým znakem (zkřížené limpy a vidrovací 
lopata). V úrovni přízemí je velká markýza a reklamní panely. 
Boční průčelí hlavního křídla mají novodobou stříkanou omítku. Pravé boční průčelí členění lizénový rámec 
s nárožním pilastrem. Průčelí dvorního křídla mají novodobou stříkanou nečleněnou omítku (s výjimkou 
fabionové korunní římsy). Severní průčelí je plynule konkávně zalomené. Ze stříkané omítky vystupuje šikmá 
(skarpovitá) přízemní partie opatřená vápenocementovým špricem (proškrabán dle spár mezi kameny). Ve 
střední části průčelí je zalomení stěny doplněno šikmými pilíři z pískovcového zdiva. Dvojice pilířů je 
doplněná mělkým segmentovým pasem, který vynáší patro. Krajní levý pilíř je prolomen segmentově 
ukončeným otvorem s pískovcovým parapetem (profilovaný, patrně druhotně užitý článek). Vpravo od 
pravého pilíře je další okenní otvor se segmentovým záklenkem. V pravé části průčelí je ve zdivu osazeno 
pískovcové ostění barokního typu s lištou po obvodu. Ve špaletě je osazena kovaná provlékaná mříž. 
Vstupní dvoukřídlé dveře a výkladce v hlavním průčelí jsou novodobé dřevěné („euro“ provedení) 



s izolačním dvojsklem (hnědý lazurní nátěr). Dveře jsou rámové kazetové s prosklenými částmi. Okenní 
otvory jsou obdélné na výšku. Výplně jsou novodobé dřevěné („euro“ provedení), dělené na tři otevíraná a 
vyklápěcí křídla (horní křídlo je cca třetinové, lazurní hnědý nátěr). Okna vikýřů jsou totožná, ale pouze 
dvoukřídlá. Na pravém bočním průčelí je použito také bílé plastové okno. Ve dvorním průčelí hlavního křídla 
a u dvorního křídla jsou dřevěná dvojitá okna, dělená na čtyři ven a dovnitř otevíraná křídla (horní křídla cca 
třetinová, rámy a křídla bílá, válcové závěsy). 
Dispozice interiéru: u hlavního křídla třídílná dvoutraktová; v 1. NP přední trakt s valenými klenbami a 
dvojicemi protilehlých trojbokých výsečí s hřebínky, schodiště a komunikační prostory v zadním traktu; 2. NP 
– plochostropé vyjma černé kuchyně a schodišťové haly v zadním traktu; dvorní křídlo dvoudílná 
dvoutraktová dispozice – 1. NP plackové a klášterní klenby s lunetami ve východním dílu, 2. NP – 
plochostropé; 1. PP – čtvercový sklep s valenou klenbou pod střední částí dvorního křídla; krov je 
hambalkový se stojatými stolicemi. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 245 (staré číslo 43), staré st. p. č. 86, 84 (zaniklý dům č. p. 244), 85 (kartounka – dnešní č. p. 810)  
1537 – Jiřík Poduška 
zhruba mezi lety 1538 až 1548 je zde uváděn sbor Jednoty bratrské 
1643 – poškozen požárem a vzápětí opraven (nejpozději roku 1650), jádro objektu dochováno z této etapy 
(pozdně renesanční, zachovány klenby předního traktu v přízemí a sklep, jediný relikt staršího zdiva 
s okenním otvorem byl identifikován u severovýchodního nároží dvorního křídla – vyjma nároží náleží již 
k dnešnímu č. p. 1399 – viz vlastní karta) 
1693 – součástí gruntu dům, stodola, dům zřejmě patrový (uváděn výměnek – hoření světnička) 
2. polovina 18. století – přestavba do stávající pozdně barokní podoby s typickou mansardovou střechou 
(nový krov, nové klenby zadního traktu přízemí, nové klenby dvorního křídla) 
1828 – stavba kartounky na místě rozestavěných stájí ve dvoře – viz pozdější č. p. 810 
1843 – mapami stabilního katastru je dům zachycen jako nespalný na půdoryse písmene L (cca dle dnešního 
stavu, chybí drobná přístavba při styku obou křídel), na dvorní křídlo navazovala obdélná nespalná budova 
na místě dnešního č. p. 1399 (viz vlastní karta); povinný císařský otisk zachytil ještě zaniklý dům č. p. 244 (st. 
p. č. 84), stojící v místě dnešního vjezdu do dvora a mající nespalný obdélný půdorys s drobnou přístavbou 
v dvorní části; součástí gruntu byl také objekt kartounky – pozdějšího pivovaru, stojící ve dvoře (st. p. č. 85 – 
viz vlastní karta č. p. 810), zahrada se rozkládala až k Tázlerově ulici 
1849 – sousední dům č. p. 244 (staré číslo 42, poprvé doložen 1804) odkoupen Vilémem Svobodou, připojen 
k pivovaru a zrušen, objekt nahradila zřejmě hospodářská stavba na jihovýchodním obvodu předního dvorku 
2. polovina 19. století – úprava fasády, historizující vstupní portál na hlavním průčelí 
1919 – zřízení obchodu v proluce směrem k č. p. 246 (PD Václav Soukup, Turnov) 
dvacátá léta 20. století - adaptace fasády – zjednodušení architektonického členění (hlavní průčelí mělo 
původně podlaží oddělená mezipatrovou římsou a v celé ploše se střídaly lizénové rámce a pilastry), 
provedení sladovnického znaku v patře hlavního průčelí (na starších fotografiích se neobjevuje), shodný 
sladovnický znak i na varně pivovaru Táborského č. p. 217 (zaniklé). 
před rokem 1944 - výměna střešní krytiny z břidlice za azbestocementové šablony (odstraněny střešní 
vikýře, do ulice v počtu 2 ks) 
1939 – benzinová čerpací stanice před domem 
1975 – zřízení spolkové moštárny 
1991 – nová omítka severního průčelí 
2003 – 2014 – rekonstrukce hlavního křídla (interiér, střešní plášť – nově vláknocementové šablony, fasáda 
hlavního průčelí) 
Poznámka: stavební vývoj domu je popsán v SHP chybně a mezerovitě (zejména ve vztahu ke kartounce a 
pozdějšímu pivovaru, který je hledán v č. p. 245, přitom zde stojí samostatně ve dvorní části – viz karty č. p. 
810, 796), věrohodnější je analýza J. Slavíka v kartě KP. Výsledky SHP je výhledově žádoucí doplnit a 
přepracovat.  
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průzkumy     

Frundl, J. – Knop, K.: Stavebně historický průzkum. Turnov č. p. 245, nepublikovaný strojopis, NPÚ, ÚOP v 
Ústí nad Labem 2009. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité 
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Jedná se o jednu z nejcennějších staveb na území MPZ. Průzkumy zde byla doložena existence torza 
pozdněgotické/renesanční stavby u zadního severovýchodního nároží dvorního křídla, dále jádro pozdně 
renesanční dispozice z doby mezi lety 1643–1650. Pro současný vzhled domu je určující úprava pozdně 
barokní přestavba z 2. poloviny 18. století a mladší úpravy fasády z 2. poloviny 19. a průběhu 20. století.  
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typ střechy, původní vzhled fasády, dispoziční řešení interiéru a veškeré historické nosné 
konstrukce a prvky v exteriéru i interiéru (klenby, trámové stropy, dveře, podlahy apod.). K upřesnění výčtu 
hodnotných konstrukcí a prvků je nutno aktualizovat stavebně historickým průzkumem, který byl proveden 
před posledními stavebními úpravami (bohužel nebyly aktualizovány nálezy z fasády a interiéru). Pro celek 
MPZ je zachování domu jako jednoho z nejhodnotnějších domů velmi důležité.    
 

závady 

1) nepovedená hmota a detaily vykrytí střešních vikýřů  
2) fasáda hlavního průčelí – typ omítky, portál bez nátěru 
3) stříkaná omítka a špric ostatních průčelí  
4) vzhled výkladců na hlavním průčelí 
5) markýza na hlavním průčelí + nevhodný typ osvětlení 
6) typ a provedení okenních výplní a výkladců – „euro“ provedení s izolačním dvojsklem, velmi rušivé detaily 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


– okapnice, pásky mezi skly, plochost profilů, pro celek fasády rušivý lazurní nátěr (viz původní barevnost 
oken na dvorním křídle) 
7) omítka a finální provedení sloupků u vjezdové brány 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako 
jednoho z nejhodnotnějších domů velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít 
výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném případě přírodní 
břidlici (kladení dle dobových fotografií), nebo vláknocementové šablony čtvercového formátu. Výhledově 
je nutno hmotově a v detailech rehabilitovat nepovedené střešní vikýře. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení původního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv 
odhalování kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze původní technologií, tj. 
vápenná omítka, zapojení portálů do fasády a jejich povrchovou úpravu je nutno ověřit průzkumem). 
V tomto duchu je nutno do budoucna rehabilitovat obnovené hlavní průčelí (včetně redukce markýzy a 
reklamních zařízení). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou 
špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi a dochovaného na dvorním křídle a 
dvorním průčelí hlavního křídla (viz závady). Dochované starší výplně (včetně kovaných provlékaných mříží) 
je nutno repasovat, případně nahradit přesnými materiálovými a tvarovými kopiemi (tj. dvojitá okna 
s omítanou špaletou). Výjimečnými a velmi hodnotnými prvky jsou vstupní portály a okenní ostění, u 
kterých musí být respektována původní povrchová úprava. Obnovu (případné vyspravení poškozených partií 
kamene) musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.     
Veškeré práce a zásahy do autentických konstrukcí je nutno provádět na základě provedení 
specializovaných průzkumů a aktualizace SHP (totéž během prací, kdy lze očekávat odhalení nových 
nálezových situací). 
  

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 4. 2016 
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Dům č. p. 245 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Nákres na vystavení krámku z roku 1919, archiv Stavebního úřadu v Liberci. 

 
 
 

 
Dispozice přízemí s analýzou stavebního vývoje a nákres okna dle J. Slavíka 1991. 

 



               
Legenda SHP a půdorys sklepa dle SHP (Frundl – Knop 2009). 

 
 
 
 
 

 
Půdorys přízemí dle SHP (Frundl – Knop 2009). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Půdorys patra dle SHP (Frundl – Knop 2009). 

 
 
 
 
 
 

 
Půdorys krovu dle SHP (Frundl – Knop 2009). 

 
 
 



 
Podélný řez domem dle SHP (Frundl – Knop 2009). 

 
 
 

 
Příčné řezy domem dle SHP (Frundl – Knop 2009). 

 
 



 
Dům č. p. 245 (druhý zprava) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 

 
 
 

 
Dům č. p. 245, výřez z předchozího snímku, ještě není mezi okny sladovnický znak,  

osazen patrně až po roce 1919, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 



 
Dům č. p. 245 v roce 1991, NPÚ ÚOP v Liberci, foto sbírka, foto J. Slavík. 

 
 
 

 
Dům č. p. 245 v roce 1991, NPÚ ÚOP v Liberci, foto sbírka, foto J. Slavík. 



 
Dům č. p. 245 v roce 2001, NPÚ ÚOP v Liberci, foto sbírka. 

 
 

 
Dům č. p. 245 v roce 2007, NPÚ ÚOP v Liberci, foto sbírka, foto L. Pivrncová. 

 
 
 



 
Dům č. p. 245, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 245, hlavní západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 245, hlavní západní průčelí, detail oken a sladovnického znaku v patře, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Shodné sladovnické znaky turnovských pivovarů 

z varny pivovaru Táborského č. p. 217 v roce 1965 a sladovnický znak na průčelí č. p. 245,  
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1198 a NPÚ ÚOP v Liberci, foto sbírka, foto L. Pivrncová 2007),  

úprava a srovnání IP 2015. 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 245, severní průčelí domu a dvorní přístavba, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 245, zadní východní průčelí a přiléhající dvorní přístavba, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 245, jižní průčelí dvorní přístavby, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0246 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 246 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 192, 156/1, 156/2 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'8.826"N, 15°9'16.558"E 

výčet 
objektů 

dům, dvorní objekt, hospodářský 
objekt, garáž, stání, zahrada 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Navarro De May Elvira Isolina, Coronel 
Diaz 1714, 8. Piso, 1425 Buenos Aires, 
Argentina 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). Dvůr, 
dosahující až k Tázlerově ulici, je ze Sobotecké ulice přístupný bránou v ohradní zdi mezi domy č. p. 245 a 
246. V čele parcely stojí obytný dům obdélného půdorysu s okapovou orientací do ulice. Na něj navazuje 
podél severní hranice parcely obytná stavba na půdorysu písmene L. Naproti leží hospodářský objekt a garáž 
přiléhající k sousednímu domu č. p. 1399. Na konci zahrady stojí při Tázlerově ulici otevřený přístřešek.  
Omítaná ohradní zeď (ze strany Sobotecké ulice) s pultovou střechou krytou azbestocementovými 
šablonami je prolomená bránou s půlkruhovým záklenkem. Boční stojky portálu mají toskánské hlavice a 
jednoduchou profilaci, záklenek má bohatší profilací a klenák s kartuší na vrcholu. Portál je sjednocen se zdí 
nátěrem. Vlevo je umístěna ještě branka pro pěší s pravoúhlým překladem. V bráně i brance jsou osazeny 
novodobé ocelové výplně (spodní část plná, horní z tyčoviny).  
Dům je zděný patrový a zastřešený sedlovou střechou s polovalbou na jihozápadní straně. Střešní krytina je 
z vláknocementových šablon. Komínová tělesa jsou z pálených cihel, opatřených bílým nátěrem. Ve střešní 
rovině je umístěno pět výlezových oken. Klempířské prvky jsou z pozinku. Obvodové stěnové konstrukce 
jsou ze smíšeného zdiva. Fasáda je opatřena stříkanou vápenocementovou omítkou zatřenou nátěrem. 
Hlavní průčelí je členěné omítaným soklem, bohatě profilovanou mezipatrovou římsou, vodorovnými pásy 
pod římsami, okenními šambránami s předsazenými parapety a korunní římsou se zdobnými konzolami. 
V ose průčelí je umístěn vstupní portál, tvořený hranolovými patkami, profilovanými stojkami a 
segmentovým záklenkem s klenákem na vrcholu. Nad vstupem je profilovaná římsa vynášená volutovými 
konzolami. Boční vstupy rámují pouze jednoduché pasparty. Ve druhé ose zleva je do zazdívky staršího 
otvoru vložen výkladec. Další výkladec je umístěn ve starším okně v druhé ose zprava. Okenní výplně jsou u 
levého vstupu a výkladce plastové (s hnědou folií). Pravý vstup a výkladec mají dřevěné výplně, u výkladce 
nedělené, u dveří jednokřídlé rámové kazetové s prosklením (barva tmavě hnědá). Hlavní vstupní dveře jsou 
dřevěné dvoukřídlé s kazetovými a prosklenými výplněmi a nadsvětlíkem (nátěr tmavě hnědý). Okna v patře 
jsou dřevěná dvojitá s dělením na čtyři otevíraná křídla (horní křídla cca třetinová, barva hnědá lazurní).  
Pravé boční průčelí zesilují tři pískovcové pilíře s krycími profilovanými deskami (zakryto oplechováním). Ve 
dvorním průčelí vystupuje drobný schodišťový rizalit. Obě zmíněná průčelí jsou členěná pouze soklem a 
korunní římsou. Dvorní vstup je orámován pravoúhlým pískovcovým portálem s jednoduchou lištou po 
obvodu. Dveře jsou dvoukřídlé (obdobné provedení jako u hlavního vstupu). V pravé části je dvojice 
pískovcových ostění s uchy a kapkami. Otvory vyplňují provlékané kované mříže a jednokřídlé plastové 
nedělené výplně. Další okna jsou dřevěná jednokřídlá s falešným dělením (tmavě hnědý nátěr).  



Interiér: hluboký valeně klenutý sklep má v předním čele (směrem do ulice) starší vstupní šíji; stávající 
schodišťová šíje je tříramenná; přízemí má třídílnou dvoutraktovou dispozici kompletně klenutou; uprostřed 
je síň s valenou klenbou s pětibokými výsečemi; v zadní části je síň zúžené o schodiště s totožnou klenbou; 
v bočních stěnách jsou přikládací otvory do bočních obytných dílů; boční díly jsou zaklenuté křížovou 
klenbou s ustupujícími hranami; v zadním traktu levého dílu je klenba valená s pětibokými výsečemi. 
Dvorní objekt je zděný patrový a zastřešený polovalbovými střechami. Střešní krytina je plechových šablon 
Alukryt. Komínové těleso je omítané. Ve střešní rovině jsou osazena čtyři výlezová okna. Obvodové stěnové 
konstrukce jsou ze smíšeného zdiva opatřeného vápenocementovou omítkou. Fasáda je členěná pouze 
neomítaným pískovcovým soklem, pravoúhlými portály (jeden s nadsvětlíkem) a korunní římsou. Okenní 
výplně jsou dřevěné zdvojené dvoukřídlé bez dělení anebo čtyřkřídlé (tmavě hnědý nátěr). Vstupní dveře 
jsou shodné s hlavním domem. Hlavní a dvorní objekt propojuje přístavba vynášená segmentovým pasem a 
tvořená dřevěnými okenními výplněmi. 
Hospodářský objekt je zděný omítaný, obdélného půdorysu a zastřešený pultovou střechou. Střešní krytina 
je plechových šablon Alukryt. Omítka je vápenocementová stříkaná. Na dvorním průčelí je umístěn vstupní 
portál (dvoukřídlé dveře obdobné jako u domu, bez prosklení). Ze západní strany přiléhá zděná omítaná 
garáž s plochou střechou. Vjezdová vrata jsou plechová. 
Vjezd z Tázlerovy ulice tvoří plechová garážová výsuvná vrata krytá pultovou stříškou s červeným asfaltovým 
šindelem. Za ní je umístěn otevřený přístřešek s dřevěnou nosnou konstrukcí a pultovou střechou krytou 
šedočernými pásy lepenky.   
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 246 (staré číslo 44), staré st. p. č. 87 
1565 – Jan Pikhart 
1643 – shořel a do roku 1652 byl opraven (do této doby datovat stávající suterén a kompletní dispozici 
přízemí s pozdně renesančními klenbami)   
kolem roku 1700 a 1800 – přestavby (k druhému datu výstavba dvorního obytného objektu) 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům na obdélném půdorysu orientovaný delší 
stranou do ulice, ve dvoře stála v odstupu od domu nespalná obdélná stavba a v zahradě (p. p. č. 66) spalný 
kruhový objekt (altán?)  
1904 – přístavba 
1932 – zřízení obchodu v přízemí 
1. polovina 20. století – úpravy fasády, zjednodušení členění (viz dobové fotografie – chybí bosáž, rámce nad 
a pod okny), střecha byla původně krytá břidlicí a doplněná trojicí sedlových vikýřů (v roce 1944 již eternit) 
2001 – výměna střešní krytiny (azbestocementové šablony za vláknocementové)  
2002 a 2004 – obnova fasád 
 
 

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. 246. 
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. 106. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 243, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 25. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 261–262.  
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 454a+b, 467, 472a+b, 473a+b, 474a+b, 848a, 
947a+b, 948a+b, 949a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Jedná se o jeden z 
nejcennějších domů na území MPZ s autenticky dochovaným pozdně renesančním jádrem z doby kolem 
roku 1650.  
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. K upřesnění 
výčtu hodnotných konstrukcí a prvků a celkovému zhodnocení je nutné zpracovat stavebně historický 
průzkum. Vzhledem k intaktnímu zachování interiéru včetně pozdně renesančního dispozičního řešení je 
objekt vhodný k zapsání za kulturní památku.  
 

závady 

1) absence nátěru na pilířích, vstupních portálech, ostěních a soklu na dvorním průčelí  
2) plastové výplně - vstup a výkladec v levé části hlavního průčelí 
3) jednokřídlé dřevěné a plastové okenní výplně s falešným dělením na dvorním průčelí hlavní budovy 
4) garážová vrata a přístřešek při Tázlerově ulici 
5) oplechování koruny pilířů na jižním průčelí hlavní budovy 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typy střech. Pro celek MPZ je zachování objektu velmi 
důležité, jedná se o jeden z nejcennějších pozdně renesančních domů. V případě obnovy střešního pláště je 
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě přírodní břidlici, nebo vláknocementové šablony. Žádoucí je zachování a případné obnovení 
původního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování 
kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze původní technologií, tj. vápenná omítka). 
V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle 
původního stavu. Dochované starší výplně je nutno repasovat, případně nahradit přesnými materiálovými a 
tvarovými kopiemi (tj. dvojitá okna s omítanou špaletou). Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce. 
Veškeré práce a zásahy do autentických konstrukcí v exteriéru i interiéru je nutno provádět na základě 
provedení stavebně historického průzkumu. 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 246 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 246 (třetí zprava) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 454 a). 

 
 
 

 
Dům č. p. 246 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 467). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 246, portál v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 473). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 246, brána v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 472). 

 
 
 



 
Dům č. p. 246, hlavní a štítové průčelí od jihozápadu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 246, hlavní západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 246, hlavní západní průčelí, detail střední části se vstupem, foto IP 2015. 

 

 
Dům č. p. 246, hlavní západní průčelí, detail brány do dvora, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 246, jižní štítové průčelí, detail opěráků v přízemí, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 246, dvorní křídlo, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 246, jižní část východního zadního průčelí a dvorní křídlo, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

   
Dům č. p. 246, zadní východní průčelí,  

detail portálu v jižním průčelí a detaily oken v severní části průčelí, foto IP 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Dům č. p. 246, detaily oken a dveří dvorní přístavby, jižní a západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 246, garáž k domu obracející se do Tázlerovy ulice, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0247 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 247 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 194 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'9.587"N, 15°9'17.742"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ivana Koťátková, Vít Macoun, Petr 
Novotný, Sobotecká 247, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Třípodlažní dům je postaven na lichoběžníkovém půdoryse a ve dvorní části doplněn o členité přízemní a 
patrové přístavby, na které navazuje dvorní část složená s dalších nesourodých přístaveb. Střecha domu je 
sedlová s okapovou orientací do ulice. Střešní krytina je z asfaltového šindele červeného odstínu. Směrem 
do ulice větší část střešní roviny zabírá podstřešní nástavba ve tvaru rozměrného pultového vikýře, krytého 
falcovaným plechem. Komínová tělesa jsou omítaná. Střechy přístaveb jsou velmi členité, mají pultový tvar 
a krytiny z asfaltových pásů červeného odstínu, plechových šablon Alukryt a makrolonu. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou pravděpodobně převážně z cihelného zdiva. Fasáda hlavního průčelí má 
vápenocementovou škrábanou omítku bez členění. V 1. NP je omítka zatřená šedým nátěrem, sokl je 
z leštěné žuly. Okenní otvory mají obdélný tvar na šířku a jsou orámovány hnědým keramickým obkladem. 
Výplně jsou dřevěné dvojité tříkřídlé (bílý nátěr, u nástavby hnědý nátěr). V pravé části přízemí je otevřený 
průjezd s výkladci v bočních stěnách. Ve zbylé části jsou výkladce a vstup do krámu, které mají šedočerné 
hliníkové výplně. Boční průčelí jsou hladce omítané (obdobně také přístavby) a bez otvorů.          
V jižní části pozemku stojí hospodářský omítaný objekt zhruba půdorysu písmene L. Střechy jsou pultové 
kryté šedozelenou pásovou lepenkou.  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 247 (staré číslo 45), staré st. p. č. 88  
1565 – Dorota Poláková 
1643 – shořel a do roku 1678 byl znovu postaven, přestavěn v 1. polovině 18. století 
1843 – mapami stabilního katastru z roku 1843 je zachycen nespalný objekt, založený na obdélném 
půdoryse (orientace delší stranou do ulice) a doplněný o členité dvorní přístavby (na místě dnešních a dále 
při jižním nároží) 
1888 – stavební úpravy, nástavba patra, zachovány starší sklepy, nová novorenesanční fasáda (PD Antonín 



Bernat) 
1889 – přístavba prádelny, dřevníků a WC (PD Václav Soukup, Turnov) 
1907 – výstavba skladiště ve dvoře (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1947 – stavební úpravy v přízemí, garáž ve dvoře (PD F. Pajckr), patrně někdy v této době nová fasáda 
(stávající stav) 
1997 – modernizace bytů 
2010 – úpravy fasády a výkladců v hlavním průčelí 
 

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. 247. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 247. 
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. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 262–264.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na opravu domu p. V. Folprechta čís. 247 v Turnově, Antonín Bernat, Turnov 1888. 
Plán na postavení nového 2. patra domu p. V. Folprechta č. v Turnově, Antonín Bernat, Turnov 1888. 
Plán na přístavbu prádelny, dřevníků a záchodů v domě p. V. Folprechta v Turnově, Václav Soukup, Turnov 
1889.  
Plán na postavení skladiště při domě p. F. Folprechta v Turnově, Jan Svoboda, Turnov 1907. – týká se 
dnešního domu č. p. 218. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 475, 847b, 1066. 
 

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 poloviny 20. století, která použitým typem škrábané omítky 
příliš nekoresponduje s prostředím MPZ.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy a veškeré historické nosné 
konstrukce. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým 
průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) střešní krytiny z asfaltového šindele a plechových šablon Alukryt  
2) hmotové řešení, rozsah a podoba dvorních přístaveb 
3) hladká omítka nad 1. NP 
 

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 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, alternativně na střechách s nižším sklonem falcovaný plech (nikoliv velkoformátové 
tabule), nebo asfaltové pásy šedočerné lepenky. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících 
výplní, případně výměna dožilých části za přesné materiálové a tvarové kopie (tj. dvojitá okna ve stávajícím 
členění a osazení, materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu lze akceptovat stávající 
architektonické členění ve stylu moderny (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků 
– zateplení, novodobé omítkové směsi apod., nutno zachovat keramické lemovky oken).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina. T. Kesner datum: 17. 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. 247 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Plán na opravu domu z roku 1888, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán na postavení nového 2. patra domu z roku 1888, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Plán na přístavbu prádelny, dřevníků a záchodů z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 247 (předposlední ve frontě) v první polovině 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 475). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 247 (uprostřed) v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 847 b). 

 

 
Dům č. p. 247, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 247, severovýchodní boční průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 247, celkový pohled na frontu domů, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0248 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 248 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 196 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'9.880"N, 15°9'18.000"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Kamil Tyrychtr, Sobotecká 248, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Zděný patrový dům je založen na lichoběžníkovém půdoryse, rozšířeném o dvorní přístavbu. Střecha je 
sedlová s okapovou orientací do ulice, nad dvorní přístavbou pultová. Střešní krytina je 
z azbestocementových šablon. Klempířské prvky jsou z pozinku. Směrem do ulice je umístěno pět střešních 
oken. Komínová tělesa jsou z režných pálených cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně ze 
smíšeného zdiva. Fasáda má novodobou vápenocementovou stříkanou omítku. Z architektonického členění 
je zachována ve velmi pozměněném stavu pouze mezipatrová a korunní římsa a sokl. Jedinou výjimkou je 
portál hlavního vstupu, který je pískovcový pravoúhlý s bohatou profilací po obvodu. Hlavní vstupní dveře 
jsou dřevěné dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi. Výkladce v 1. NP jsou novodobé ocelové, na levé 
straně doplněné o markýzu. Okenní otvory jsou obdélné na výšku, jejich výplně dřevěné dvojité, dělené na 
čtyři ven a dovnitř otevíraná křídla (horní křídla cca třetinová, nátěr tavě hnědý, v interiéru bílý).  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 248 (staré číslo 46), staré st. p. č. 89 
1747 – Ignatius Pacalt, sedlář, koupil kus zpustlého gruntu 
dům vystavěn mezi lety 1765 až 1777 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům na půdorysu písmene L orientovaný delší 
stranou do ulice, ve dvoře stála v odstupu od domu spalná hospodářská stavba  
1889 – celková přestavba domu 
1920 – úprava fasády 
1928 – zřízení prádelny ve dvoře (PD J. Kasal, Turnov) 
2. polovina 20. století – utilitární úpravy fasády, odstranění architektonického členění, nový typ omítky 
(původní stav viz dobové fotografie) 
1993/4 – stavební úpravy 



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. 248. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 248. 
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. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 264–265.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na přístavbu prádelny pro p. t. p. Řeháka v Turnově č. 248, J. Kasal, Turnov 1928. 
Modernizace č. 248, Ing. František Černý, Turnov 1993. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 475, 847b, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt náleží mezi 
starší patrové domy v rámci této ulice a z tohoto důvodu je důležité jeho zachování. Zastavění pozemku je 
pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   
 

závady 

1) počet a velikost střešních oken v uličním průčelí 
2) narušené architektonické členění fasády hlavního průčelí, nevhodný typ omítky (stříkaný), odlišná 
barevnost v 1. a 2. NP 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování objektu velmi 
důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin 
doložené na konkrétní stavbě – v daném případě přírodní břidlici, nebo vláknocementové šablony. Žádoucí 
je zachování a případné obnovení původního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze 
původní technologií, tj. vápenná omítka). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných 
dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu. Dochované starší výplně je nutno repasovat, 
případně nahradit přesnými materiálovými a tvarovými kopiemi (tj. dvojitá okna s omítanou špaletou). 
Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce. 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 30. 11. 2015 

 

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

 
 
 
 



 
Návrh na přístavbu prádelny z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Modernizace domu na plánu z roku 1993, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Dům č. p. 248 (ve frontě třetí odzadu) v první polovině 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 475). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 248 (vlevo) v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 847 b). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 248, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 248, hlavní severozápadní průčelí – detail fasády, foto IP 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0249 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 249 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 197, 198 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'10.020"N, 15°9'18.500"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

DARINA spol. s. r. o, Sobotecká 249, 
511 01 Turnov  

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (horní část). 
Zděný třípodlažní dům je založen na protáhlém obdélném půdorysu a zastřešen sedlovou střechou 
s okapovou orientací do ulice. Střešní krytina je z asfaltového šindele hnědého odstínu. Klempířské prvky 
jsou pozinku. Komínová tělesa jsou z režných pálených cihel. Ve střešní rovině jsou osazeny čtyři výlezová 
okna. Z dvorní části střechy vystupuje sedlový vikýř (boky obložené asfaltovým šindelem, štít ozdobně 
skládanou břidlicí).  
Obvodové stěnové konstrukce jsou nejspíše ze smíšeného zdiva. Fasáda hlavního průčelí má velmi dobře 
zachovanou secesní výzdobu, která sestává z pásové bosáže, mezipatrových říms, okenních šambrán, 
podokenních rámců s rostlinnými motivy, nadokenních říms, rozvilinového pásu nad 2. NP, kartušemi ve 3. 
NP (s nápisy Bůh, Čest, Vlast), masivní lunetové římsy a maskaronů v lunetách. Průčelí završuje vysoká atika 
s jehlancovými nástavci a štítem uprostřed. Za štítem vystupuje střešní nástavba s dlátkovou střechou 
krytou asfaltovým šindelem. Na hřebeni střechy je zdobná kovaná mřížová nástavba s volutovými motivy a 
tyčemi. Boční a dvorní průčelí jsou hladké nečleněné.     
Oba vstupy v 1. NP mají dochovány secesní dřevěné rámové dveře s bohatou výzdobou (nátěr tmavě 
hnědý). Původní jsou rovněž výkladce se zdobnými poutci. Okenní otvory jsou obdélné na výšku a mají 
jednoduché dřevěné výplně s izolačním dvojsklem, dělené na tři křídla (dolní otvírané, horní vyklápěcí cca 
třetinové, zdobená klapačka a poutec, nátěr slonová kost). Na dvorním průčelí jsou použita dvoukřídlá 
vyklápěcí okna (dělení vodorovné, barva bílá) 
Na dům směrem do dvora navazuje zděná omítaná přízemní přístavba s plochou střechou a terasou. 
  



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 249 (staré číslo 47), staré st. p. č. 90 
1565 – Václav Brožkův 
1643 – shořel a do roku 1672 byl znovu postaven 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu orientovaný kratší stranou 
do ulice  
1903 – novostavba s výstavnou secesní fasádou 
1997 – obnova fasády 
2012 – 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. 249. 
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. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 265–266.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 475, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je 
pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Objekt náleží mezi 
nejcennější secesní stavby na území MPZ s intaktně zachovanou fasádou hlavního průčelí a z tohoto důvodu 
je důležité jeho zachování.  
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády s bohatým architektonickým členěním. Případné další hodnotné 
konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele  
2) plastová okna velmi utilitárního vzhledu a členění na dvorním průčelí 
3) celoplošné polepy reklam na oknech/výkladcích v 1. NP 
 

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, u dvorních přístaveb falcovaný plech (nikoliv velkoformátové 
šablony) nebo asfaltové pásy šedočerného odstínu. V případě obnovy oken se preferuje osazení dřevěných 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


výplní, které budou respektovat původní stav objektu z roku 1903 (nejlépe dřevěné dvojité, akceptovat lze u 
současné provedení s jednoduchými okny v členění a zdobnosti dle původních secesních oken). Dochované 
původní výplně vstupů a výkladce je nutno repasovat, případně nahradit přesnými materiálovými a 
tvarovými kopiemi. V případě obnovy fasády objektu je žádoucí zachování a obnovení chybějícího 
architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod.). 
Vzhledem k významu dochovaných umělecko-řemeslných prvků na fasádě musí obnovu provádět osoby 
s prokazatelnými zkušenostmi s obnovou takto významných prvků, nejlépe restaurátoři s příslušným 
oprávněním Ministerstva kultury ČR (týká se štukové a jiné výzdoby fasády, případně i v interiéru, dveří, 
výkladců).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 249 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 249 (třetí zleva) v první polovině 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 475). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 249 (třetí zleva) v první polovině 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 249, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 249, hlavní severozápadní průčelí – detail vstupu, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 249, hlavní severozápadní průčelí – detail druhého patra a atiky, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 249, hlavní severozápadní průčelí – detail korunní lunetové římsy, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 249 (čtvrtý zprava), zadní jihovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0250 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 250 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 199, 200, 152 

 
lokalizace 

Hluboká ul., jihovýchodní strana při 
křižovatce Sobotecké ul. 

GPS: 50°35'10.378"N, 15°9'18.917"E 

výčet 
objektů 

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

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Milan Gloza a Irena Glozová, 
Komenského 692, 511 01 Turnov  

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (horní část). 
Zděný čtyřpodlažní (s podkrovní nástavbou) dům je založen zhruba na lichoběžníkovém půdoryse, 
rozšířeném o dvorní rizalit a dvě dvorní přízemní přístavby. Střecha je nízká sedlová, doplněná několika 
pultovými střechami v dvorním traktu. Střešní krytina je z falcovaného plechu a plechových šablon Alukryt a 
na jižní přístavbě z asfaltového šindele (vše v červeném odstínu). Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve dvorní 
střešní rovině jsou osazena čtyři střešní a dvě výlezová okna. Komínová tělesa jsou z režných pálených cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou nejspíše z cihelného zdiva. Fasáda je opatřená vápenocementovou 
stříkanou omítkou, členěnou pouze vodorovnými římsami nad a pod okny. Boční a dvorní průčelí jsou 
hladká nečleněná. Sokl je opatřen novodobým keramickým kabřincem. V 1. a 2. NP je fasáda zcela zakrytá 
hliníkovými výkladci a vstupy (bílé barvy) a reklamními zařízeními. V horních podlažích jsou jednoduchá 
dřevěná okna s izolačním dvojsklem, dělená na tři křídla (horní vyklápěcí cca třetinové, barva slonová kost). 
Ve dvorním průčelí jsou uprostřed ocelové vícetabulkové výplně schodiště. Ostatní okna jsou dřevěná 
zdvojená s dělením na čtyři křídla (bílá barva). U dvorního rizalitu jsou kombinována obdobná okna 
s plastovými dvoukřídlými výplněmi s falešným dělením.  
Dvorní přístavba při rizalitu (p. p. č. 152) má pultovou střechu krytou falcovaným plechem, omítanou 
fasádu, plastové bílé okno a ocelová nýtovaná vrata. V jihovýchodní části pozemku stojí přízemní zděná 
hospodářská stavba nepravidelného půdorysu s pultovou střechou krytá asfaltovými pásy a falcovaným 
plechem.      

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 250 (staré číslo 48), staré st. p. č. 91 
1565 – Albrecht, krejčí 
1608 – „Jan Vystrkal z Nudvojovic koupil dům v ulici Hradišťské se sladovnou a pivovarem při něm.“ 
1643 – shořel a do roku 1659 byl znovu postaven 
přestavby v 1. polovině 18. a na konci 19. století 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům lichoběžníkového půdorysu s dvorním 
středovým rizalitem a přístavbou  
1928 – adaptace obchodu (PD František Kobosil, Turnov) 
1930 – novostavba (PD František Kobosil, Turnov) 
1948 – zřízení zděné kolny 
1973 – osazení nových ocelohliníkových výkladců 
2003 – 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. 250. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 250. 
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. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 266–269.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na adaptaci krámu P. T: p. Fr. Hníka, materialisty v Turnově, František Kobosil, Turnov 1928. 
Plán na adaptaci a nástavbu 2. a 3. patra v domě č. p. 250 pro P. T. p. Ph. Mr. Fr. Hníka v Turnově, stavitel 
František Kobosil, Turnov 1930. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 354, 475, 594, 823g, 847a, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt náleží mezi 
příklady moderní zástavby v rámci této ulice. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu 
zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). 
 

závady 

1) střešní krytina Alukryt 
2) rozsah a provedení hliníkových výkladců v 1. a 2. NP hlavního průčelí 
3) předimenzovaný rozsah a provedení reklamních zařízení (pokrývá plošně 1. a 2. NP hlavního průčelí)  
4) plastové výplně ve dvorním průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je 
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě nejlépe falcovaný plech (nikoliv velkoformátové šablony). V případě obnovy oken se preferuje 
osazení dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu. Totéž platí pro vstupní dveře 
a výkladce (zde je možno použít i hliník v lepším provedení, než je stávající). V případě obnovy fasády 
objektu je žádoucí zachování a obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek 
bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.). 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 250 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Návrh na adaptaci krámu z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán na adaptaci a nástavbu 2. a 3. patra z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Plán na adaptaci a nástavbu 2. a 3. patra z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Plán na adaptaci a nástavbu 2. a 3. patra z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 250 (fasáda za auty) v první polovině 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 475). 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 250 po roce 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 594). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 250 (čtvrtý zleva) v první polovině 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 250 v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 847 a). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 250, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 250, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 250 (druhý zprava), zadní jihovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0251 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 251 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 150/1, 150/2, 151 

 
lokalizace 

Tázlerova ul., křižovatka s Hlubokou a 
Palackého ul. 

GPS: 50°35'10.770"N, 15°9'19.632"E 

výčet 
objektů 

 
dům, objekt bez č. p. / č. e. 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jitka Krišicová, Zborovská 784, 511 01 
Turnov; Jarmila Lukášová, Pod Fialkou 
2733/10, Smíchov, 150 00 Praha 5; 
Pavel Marek, č. p. 22, 512 65 Všeň; 
Marie Marková, č. p. 77, 473 01 
Chotovice  

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice při křižovatce 
s Hlubokou a Palackého ulicí. 
Zděný třípodlažní dům je založen na lichoběžníkovém půdoryse, rozšířeném směrem do dvora o dvorní 
rizalit a nízkou přízemní přístavbu. Střecha je tvořená průmětem valbových střech a má okapovou orientaci 
do Sobotecké a Tázlerovy ulice. Rizalit má rovněž valbovou střechu a přístavby střechy pultové. Krytina je 
z azbestocementových šablon (u přístaveb z falcovaného plechu). Klempířské prvky jsou z pozinku. V čelní 
střešní rovině orientované do Sobotecké ulice je umístěna střešní nástavba ve tvaru sedlového vikýře 
s atikovým zděným štítem. V ploše je dále umístěno 10 výlezových oken. Komínová tělesa jsou z bílých 
vápenopískových cihel.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Omítka je vápenocementová stříkaná. Z fasády byly 
odstraněny veškeré historické prvky vyjma štítu zmíněné střešní nástavby (bohatě prolamovaný, na vrcholu 
nástavec s korouhví). V 1. NP jsou vstupy a výkladce z hliníku a sokl z leštěné žuly. V dalších podlažích jsou 
novodobé tvary oken (nerespektující původní tektoniku fasády s osovým rizalitem) s dřevěnými 
ahistorickými výplněmi (zejména tzv. školní okna a okna z lepených profilů). Boční a zadní průčelí jsou 
obdobného provedení.  
Ve dvoře stojí přízemní hospodářský objekt na půdoryse písmene L s pultovými střechami oddělenými 
zděnými atikami. Střešní krytina je z falcovaného plechu a asfaltových pásů. Na omítané fasádě jsou osazeny 
dřevěné výkladce a vstupy a u kolmého křídla ocelová garážová vrata.   
 
  



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 251 (staré číslo 49), staré st. p. č. 92 
1615 – Jakub Preclíček 
1643 – shořel a do roku 1666 byl znovu postaven 
1700 – „Jan Svoboda, novošvec, kupil dům nárožní se sladovnou při něm...“ 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům lichoběžníkového půdorysu a dvorní nespalná 
obdélná stavba 
1897 – novostavba s velmi zdobnou novorenesanční fasádou (viz dobové fotografie), ve čtyřicátých letech 
20. století stála ve dvoře ještě cenná stavba koníren 
1983 – celková modernizace pro Okresní podnik služeb Semily, zásadní zničení fasády domu 
2009 – výměna ocelových oken a vstupních dveří 
 
 

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. 251. 
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. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 269–270.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 350, 354, 475, 594, 823g, 847a, 943b, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt náleží mezi 
nejponičenější stavby na území MPZ, zejména jeho fasáda byla zcela znetvořena. Zastavění pozemku je pro 
celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). 
 
 

závady 

1) zásadně zničená fasáda (chybí architektonické členění a středový mělký rizalit, ahistorické tvary oken a 
vstupů, řada nevhodných doplňků) 
2) výplně oken – zcela rušivé tvary, dělení a celkové provedení 
3) sokl z leštěné žuly 
4) množství a podoba reklamních zařízení  
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je 
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě nejlépe vláknocementové šablony. V případě obnovy oken se preferuje osazení dřevěných výplní, 
které budou lépe respektovat původní stav objektu, nezbytná je úprava umístění a tvarů okenních otvorů 
dle staršího stavu. Totéž platí pro vstupní dveře a výkladce (zde je možno použít i hliníkové výplně). 
V případě obnovy fasády objektu je žádoucí zachování torza původního a obnovení chybějícího 
architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod.). Rehabilitace fasády je velmi důležitá z pohledu celku MPZ, navíc v takto 
exponované poloze. 
 

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

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 251 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 251 po roce 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 594). 

 

 
Dům č. p. 251 (třetí zleva) mezi lety 1939–1945, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 354). 



 
Dům č. p. 251 v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 823 g). 

 

 
Dům č. p. 251, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 251, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 251, hlavní severozápadní průčelí, detail atikového štítu, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 251, boční severovýchodní průčelí, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 251, zadní jihovýchodní průčelí, foto IP 2015. 



 

 
Dům č. p. 251, garáž ve dvoře, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 251, prodejna ve dvoře, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0252 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 252 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 153, 154 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní strana 

GPS: 50°35'9.713"N, 15°9'20.575"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavba, dvorní objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Vojtěch Holeček, Mariánské náměstí 
15, 511 01 Turnov; Pavel Svoboda, 
Sedmihorky 48, 511 01 Karlovice  

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice naproti vyústění Vejrichovy 
ulice. 
Zděný patrový dům má základní obdélný půdorys s okapovou orientací do ulice. Ve dvorní části na něj 
navazují přízemní přístavby a jižním směrem patrová přístavba nepravidelného půdorysu. Drobný obdélný 
objekt stojí ještě západně od domu na p. p. č. 154. Hlavní střecha je sedlová s valbou na jižní straně, u 
dvorních objektů a přístaveb jsou střechy pultové. Střešní krytina je z asfaltového šindele zeleného odstínu, 
u přístaveb z asfaltových pásů stejné barvy. Klempířské prvky jsou pozinku. Ve střešní rovině orientované do 
ulice je osazeno pět střešních oken, ve směru do dvora tři střešní okna. Komínová tělesa jsou z režného 
cihelného zdiva. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Fasáda má vápenocementovou hladkou omítku, na 
bočních průčelích novodobou stříkanou omítku. Hlavní průčelí člení torzo lizénových rámců, nárožní bosáž, 
bosáž středního rizalitu a profilovaná korunní římsa. Hlavní vstup je orámován pravoúhlým pískovcovým 
portálem s profilací po obvodu a profilovanou římsou v nadpraží. Nad vstupem je ukotvena novodobá 
markýza. Vstupní dveře jsou novodobé dřevěné rámové dvoukřídlé s nadsvětlíkem (doplněné mříží). Fasáda 
jižní přístavby zhruba kopíruje vlastní dům. Okenní otvory mají obdélný tvar na výšku. Výplně jsou zčásti 
starší dřevěné (1. NP hlavního průčelí vlevo), dvojité tříkřídlé (horní křídla cca třetinová, barva hnědá, 
mříže). Ostatní okna jsou dřevěná z lepených profilů a dělená na čtyři křídla (horní křídla cca třetinová, 
izolační dvojsklo, hnědý nátěr). Na pravém bočním průčelí jsou také dřevěná dvoukřídlá okna s falešným 
dělením a jedno plastové okno. 
Interiér: ve střední části jádra domu je síň s valenou klenbou s výsečemi. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 252 (staré číslo 50), staré st. p. č. 93 
1565 – Martin Šíša koupil již stojící dům 
1643 – shořel a v nezjištěné době (do roku 1746) byl znovu postaven (do starší etapy ze 17. století byly ve 
čtyřicátých letech 20. století kladeny sklep, klenby průchodu a jedné místnosti v přízemí)   
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný delší stranou 
do ulice 
1913 – zřízení obchodu v přízemí 
1927 – přístavba garáže (PD Karel Salač, Turnov) 



1928 – zřízení skladu ve dvoře (PD Karel Salač, Turnov) 
1929 – zřízení další garáže (PD Karel Salač, Turnov) 
1933 – adaptace (PD Karel Salač, Turnov), zděné kolny ve dvoře 
1997 – obnova fasády 
2002 – nástavba patra nad garážemi 
2012 – střešní vestavba do hlavního objektu, osazení střešních 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. 252. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 252. 
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. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 325–326.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh adaptace domu č. p. 252 v Tázlerově ulici v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1923. 
Návrh přístavby autogaráže, Ing. Karel Salač, Turnov 1927. 
Návrh přístavby skladiště k domu p. G. Šrajera, č. p. 252 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1928. 
Plán přístavby autogaráže k domu č. p. 252 pana G. Šrajera, obchodníka, Turnov, Ing. Karel Salač, Turnov 
1928. 
Plán adaptace I. patra domu č. p. 252, pana G. Šrajera, obchodníka v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1933. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 239, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je 
pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Objekt má 
pravděpodobně cenné starší jádro ze 17. století, dále upravované v dalších stoletích.  
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   
 

závady 

1) rušivá hmota nástavby nad garážemi – jižní přístavba 
2) střešní krytina z asfaltového šindele  
3) počet a velikost střešních oken 
4) zkomolené architektonické členění fasády 
5) plastové okno a dřevěná okna s falešným členěním na bočním průčelí 
6) garážová vrata a ukončení atiky nad nimi 
7) markýzy nad vstupy a garážovými vraty, rušivé zejména nad hlavním vstupem z důvodu kolize s portálem 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy, vše vyjma rušivé a předimenzované jižní 
přístavby. 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 doložené na konkrétní stavbě – v daném případě vláknocementové šablony, u pultových střech 
falcovaný plech (nikoliv velkoformátové šablony) nebo šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se 
preferuje osazení dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu (viz archivní 
prameny). Totéž platí pro vstupní dveře. V případě obnovy fasády objektu je žádoucí zachování a obnovení 
chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – 
zateplení, novodobé omítkové směsi apod.). Žádoucí je redukce počtu a velikosti střešních oken, odstranění 
markýz nad vstupy a úpravy fasády nad garážovým vjezdem. 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 252 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Návrh adaptace domu z roku 1923, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Návrh přístavby autogaráže, Ing. Karel Salač, Turnov 1927. 



 
Návrh přístavby skladiště z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán přístavby autogaráže z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán adaptace I. patra z roku 1933, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Dům č. p. 252 před rokem 1928 (rozšíření garáží), archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Dům č. p. 252 valbová střecha za bílým štítem v první polovině 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 252, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 252, hlavní východní průčelí – detail střední části s portálem, foto IP 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 252, hlavní východní průčelí – přístavba garáží, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 252, hlavní východní a severní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 252, severní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0253 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 253 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 155 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'9.007"N, 15°9'20.989"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

David Kůstka, Boční II 524/17, 
Záběhlice, 141 00 Praha 4  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice naproti vyústění Vejrichovy 
ulice. 
Zděný patrový dům má základní obdélný půdorys s okapovou orientací do ulice, rozšířený o přístavbu až po 
hranice pozemku. Hlavní střecha je sedlová a u přístavby pultová. Střešní krytina je z šedých 
vláknocementových šablon, u přístavby z falcovaného plechu. Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve střešní 
rovině orientované do dvora jsou osazena dvě střešní okna. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Fasáda má vápenocementovou hladkou omítku. 
Hlavní průčelí člení vodorovné pásy, pasparty kolem oken a vstupů a fabionová korunní římsa. Nad vstupem 
je ukotvena novodobá markýza. Vstupní dveře v levé krajní ose jsou dřevěné dvoukřídlé (hnědý nátěr, 
zdobné kovové mříže). Okenní otvory mají obdélný tvar na výšku. Výplně jsou dřevěné dvojité čtyřkřídlé 
(horní křídla cca třetinová, barva hnědá, u vnitřních křídel bílá). V jižním štítě je osazeno jednokřídlé 
plastové okno bílé barvy. Přístavba má tvrdou vápenocementovou omítku kontrastního šedého odstínu. 
Okna jsou obdélná na šířku a mají dvoukřídlé výplně. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 253 (staré číslo 51), staré st. p. č. 94 
1614 – Šimeš, hrnčíř 
1643 – shořel a v nezjištěné době (mezi lety 1707-1762) byl znovu postaven 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší stranou 
do ulice, drobně rozšířen na severní straně 
1911 – novostavba 
1930 – zřízení uzenářské chladírny 



1941 – nová omítka průčelí 
1999 – obnova fasády 
2010 – kolaudace dvorní přístavby 
 

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. 253. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 253. 
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. 242, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 323–325.  

archivní plány a fotodokumentace 

Úprava chlad. P. Václ. Tomáše v Turnově, Ing. J. Mráz, Choceň 1930. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 239, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   

závady 

1) předimenzovaná hmota a kontrastní řešení dvorní přístavby  
2) markýza nad vstupem 
3) plastové okno v jižním štítě 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
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 doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě vláknocementové šablony, u pultové střechy falcovaný plech (nikoliv velkoformátové šablony) nebo 
šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících dřevěných výplní, 
případně výroba přesných materiálových tvarových kopií (tj. dvojitá okna s omítanou špaletou). Totéž platí 
pro vstupní dveře. V případě obnovy fasády objektu je žádoucí zachování a obnovení chybějícího 
architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 253 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Úprava chlad. zařízení z roku 1930, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 253 (sedlová střecha s bílým štítem) v první polovině 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 253, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 

 
Dům č. p. 253, hlavní východní a jižní štítové průčelí, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 253, hlavní východní průčelí – detail fasády a vstupu, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 253, jižní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0254 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 254 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 158, 159 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'7.391"N, 15°9'21.366"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Miloš Nedvěd, Tázlerova 254, 511 01 
Turnov  
p. p. č. 159 - Jan Tomsa, Zelená cesta 
1994, 511 01 Turnov; Luděk Tomsa, 
Ryhtářská 632/5, Liberec XIV-
Ruprechtice, 460 14 Liberec; Petr 
Tomsa, 5. května 1002, 511 01 Turnov; 
Ing. Tomáš Tomsa, Jeronýmova 557, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice. 
Zděný třípodlažní (na dvorní straně dvoupodlažní) dům má základní obdélný půdorys s okapovou orientací 
do ulice, rozšířený o dvorní rizalit. Střecha je asymetrická sedlová krytá falcovaným plechem (směrem do 
ulice) a azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve střešní rovině orientované do 
dvora jsou osazena dvě výlezová okna. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně z cihelného zdiva. Fasáda má vápenocementovou stříkanou 
omítku, zatřenou nátěry. Hlavní průčelí je rozdělené svisle na tři pásy – boční mělké rizality (vyjma 1. NP, 
které má kontaktní zateplení). Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé rámové s kazetovými a prosklenými 
výplněmi a nadsvětlíkem (červený nátěr). Okenní otvory mají obdélný tvar na výšku. Poslední starší výplně 
jsou dřevěné dvojité tříkřídlé (horní křídla cca třetinová a dělená svisle na 4 tabulky, barva bílá). Ve 3. NP 
jsou novodobá dřevěná okna ve zjednodušeném proveden oproti starší vrstvě. Zbylá okna jsou plastová, 
dělená na dvě nebo tři křídla (hnědá folie).  
Dvorní hospodářský objekt je složený s několika částí s pultovými střechami, krytými trapézovým plechem a 
asfaltovými pásy šedočerného odstínu. Jihozápadní část budovy je patrová, přízemí je zděné z pískovcových 
kvádrů, patro z pálených cihel. Jsou zde osazena dvoukřídlá palubková vrata.  
 
  



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 254 (staré číslo 52), staré st. p. č. 95 
1605 – Kašpar Posselt 
1643 – shořel a v nezjištěné době (do roku 1755) byl znovu postaven 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný delší stranou 
do ulice, na něj navazovaly do dvora dvě nespalné přístavby 
znovu postaven po roce 1918 
kolem roku 2010 – osazení plastových výplní 
 

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. 254. 
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. 242, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 320–322.  

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 16, 52, 239, 1065, 1066, 1314. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   

závady 

1) zateplení a nevhodný vzhled omítky v 1. NP hlavního průčelí  
2) utilitární a velmi nepovedené plastové výplně části oken  

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
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 doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě vláknocementové šablony, u nižších sklon a přístavby falcovaný plech (nikoliv velkoformátové 
šablony) nebo šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících 
dřevěných výplní, případně výroba přesných materiálových tvarových kopií (tj. dvojitá okna s omítanou 
špaletou). Výhledově je nutno odstranit velmi rušivé plastové výplně. Totéž platí pro vstupní dveře. 
V případě obnovy fasády objektu je žádoucí zachování a obnovení chybějícího architektonického členění (při 
použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi 
apod.).  

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 254 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Dům č. p. 254 (asymetrická sedlová střecha s tmavším štítem) v první polovině 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 

 
Dům č. p. 254, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2015. 

 



 
Dům č. p. 254, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 254, hlavní východní průčelí – detail oken, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 254, hlavní východní průčelí – detail starého a nového okna v patře, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 254, hlavní východní průčelí – detail přízemí, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 254, hlavní východní průčelí – jižní nároží, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 254, celkový pohled od jihovýchodu, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 254, zadní západní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 254, dvorní přístavba od západu, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0255 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 255 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 160, 161 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'6.965"N, 15°9'21.549"E 

výčet 
objektů 

 
dům, kolna 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Zdeňka Suchomelová, Hlavatého 
621/7, Háje, 149 00 Praha 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice. 
Zděný přízemní dům má půdorys písmene L s okapovou orientací delšího křídla do ulice. Střecha je sedlová 
s valbou na jižní straně, u dvorního křídla (mladší přístavby), pultová. Střešní krytina je z plechových šablon 
Alukryt. Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve střešní rovině jsou umístěny dva pultové vikýře a bedněným 
pláštěm. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva s vysokými cementovými rourami. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného a cihelného zdiva. Fasáda má v pravé části vápennou 
omítku a je členěná pískovcovým soklem, parapetními deskami oken a výraznou konzolovitou korunní 
římsou. Hlavní vstup rámuje pískovcový portál s půlkruhovým záklenkem s klenákem na vrcholu (na něm 
nápis Nro. 255), obvodovou profilací a toskánskými hlavicemi (portál má zachovány ještě historické nátěry). 
Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi a půlkruhovým nadsvětlíkem 
(červený nátěr, velmi cenné klasicistní výplně). Levá část fasády z cihelného zdiva je neomítaná. Okenní 
otvory mají obdélný tvar na výšku. Starší výplně (pravá část) jsou dřevěné dvojité čtyřkřídlé (horní křídla cca 
třetinová, dolní křídla jsou dělená vodorovně na dvě tabulky, barva bílá, bambulkové závěsy). Levá okna a 
okna přístavby jsou nepodařenou kopií starších oken (mnohem masivnější profily, rušivé kování a hnědý 
nátěr). 
Ve dvoře se nacházejí dvě drobné doplňkové stavby s pultovou střechou krytou trapézovým plechem a 
asfaltovým šindelem červeného odstínu.  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 255 (staré číslo 53), staré st. p. č. 96 (dům), 97 (stodola) 
1694 – odkoupeno staveniště pozdějšího domu   
1755 – Jan Rosa, dům již prokazatelně stojí 
kolem roku 1805 – výstavba dnešního domu (na klenáku použito již č. p. dle nového číslování) 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům půdorysu písmene L, orientovaný delší křídlem 
do ulice, ve dvoře stála obdélná spalná stodola 
1942 – zamýšlená úprava tvarosloví střechy (PD František Horák, Mladá Boleslav) 
1941 – zřícení stodoly 
1958 – nová střecha (falcovaný plech) 
 

použité prameny a literatura 

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

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 255. 
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. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 27. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 320.  

archivní plány a fotodokumentace 

PD ke stavebním úpravám domu, František Horák, Mladá Boleslav 1942. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 16, 52, 679, 1066. 
 

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 17.–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) dožilá střešní krytina 
2) předimenzované roury na komínech  
3) nepovedené okenní výplně v jižní části 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. Pro celek MPZ je zachování domu 
jako typické ukázky starší klasicistní zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno 
použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného 
odstínu nebo přírodní břidlici (možnou alternativou jsou i asfaltové pásy šedočerného odstínu – viz současný 
stav).  
V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících oken v severní části domu a osazení kvalitnějších 
dřevěných výplní v jižní části, které budou lépe respektovat původní stav – tj. dvojitá okna, venkovní křídla 
osazení v líci fasády, barevnost lomená bílá. U starších oken je možná v horším případě výměna dožilých 
částí za přesné materiálové, tvarové kopie. V případě obnovy 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, tj. prokazatelně nátěr (viz také dobové 
fotografie). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) musí provádět výhradně osoba 
příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.    

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 30. 11. 2015 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 

 
Dům č. p. 255 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Úpravy domu na plánu z roku 1942, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Úpravy domu na plánu z roku 1942, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 255 po roce 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 679). 

 
 
 

 
Dům č. p. 255 (střecha přízemního domu pod asymetrickou sedlovou střechou) 

v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 



 
Dům č. p. 255, celkový pohled od jihovýchodu, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 255, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 255, hlavní východní průčelí – detail portálu, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 255, hlavní východní průčelí – detail fasády, foto IP 2015. 

 



 
Dům č. p. 255, jižní boční průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 255, zadní západní průčelí, foto MK 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0256 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. č. p. 256 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 166, 165, 164 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'6.321"N, 15°9'21.506"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. Dagmar Talová, Benátky 2038, 
511 01 Turnov; Michal Valšík, Dolánky 
u Turnova 6, 511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice (mezi domy č. p. 255 a 257). 
V ploše zaniklého domu se nachází valeně klenuté sklepy z lomového zdiva a vstupní šíje. Po přízemní části 
domu zůstaly zachovány dlažby podlah (keramické, betonové) a torza zdiva.  
V severní části pozemku stojí drobná obdélná stavba garáže s čelní atikou a pultovou střechou krytou 
lepenkovými pásy šedočerného odstínu. Zbylá část pozemku je zatravněná. Pozemky jsou obehnány 
provizorním oplocením. Při sousedním domu č. p. 255 jsou zachována kovová zdobně provedena vjezdová 
vrata.  
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

zaniklý dům č. p. 256 (staré číslo 53), staré st. p. č. 99 (dům), 98 (stodola) 
okolo roku 1531 drží tento hospodářský dvůr pan Václav Perknovský z Perknova 
1643 – dům vyhořel, obnoven před rokem 1656 
2. polovina 18. století - přestavba 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný delší stranou 
do ulice, ve dvorním průčelí vystupoval drobný rizalit, ve dvoře stála obdélná spalná stodola 
1883 – plánovaná přestavba a dvorní přístavba (PD Jan Svoboda, Jilemnice) 
1894 – přístavba štukatérské dílny (PD Jan Svoboda, Jilemnice) 
1944 – zřízení provizorní noclehárny ve dvoře (PD Ouvín/Slavík, Turnov), stavba byla odstraněna v roce 1948 
1955/56 – stavební úpravy 
2014 – demolice  
Demolovaný dům byl zděný přízemní se sedlovou střechou. V hlavním průčelí se nacházel osový 
dvoupodlažní rizalit zastřešený sedlovou střechou kolmou na hlavní hřeben. Ve dvorním průčelí se nacházel 
další třípodlažní rizalit se sedlovou střechou a přízemní přístavba s pultovou střechou. Střešní krytina byla 
z azbestocementových šablon. 
Stavebně historický průzkum identifikoval nejstarší barokní konstrukce (bez přesnějšího datování) u sklepa a 
reliktu zdiva v dvorním nároží přízemí. Zbylá část domu pocházela ze stavební etapy z roku 1883, 
realizované dle dochovaných plánů (viz výše). Severní přístavba byla vybudována v roce 1894 (opět viz 
výše).  
 



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. 256. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 256. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Gabriel, F. – Novosadová, O.: Stavebně historický průzkum. Turnov – č. p. 256, nepublikovaný strojopis, 
Česká Lípa 2005, uloženo ve sbírce stavebně historických průzkumů NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. SHP 0106. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 242, 363. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 27. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 318–320 .  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na přestavení domu č. 256, J. Svoboda, Jilemnice 1883. 
Nástin na přistavení části domu č. 256 v Turnově, J. Svoboda, Jilemnice 1883. 
Nástin přístavby dílny štukatérské při domě č. 256 v Turnově, J. Svoboda, Jilemnice 1894. 
Plana auf bau eines provisorischen nachtquartiers in Garten des Hauses No. 256 der Bezirksjugendfürsorge 
in Turnau, arch. Ladislav Slavík, Turnov 1944.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 16, 52, 239, 1065, 1066, 1314. 
 

průzkumy     

Gabriel, F. – Novosadová, O.: Stavebně historický průzkum. Turnov – č. p. 256, nepublikovaný strojopis, 
Česká Lípa 2005, uloženo ve sbírce stavebně historických průzkumů NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. SHP 0106. 
 

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 rozsahu a hmotovém řešení, odpovídajícím zaniklému domu a 
kontextu sousední zástavby (maximálně dvoupodlažní stavba obdélného půdorysu, nejlépe sedlová 
střecha). 
 

závady 

1) zaniklá stavba, zcela zbytečná demolice domu  
 

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: 17. 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. 

 
 
 
 

 
Parcela po zaniklém domu č. p. 256 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Plán na přestavení domu z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Plán na přestavení domu z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Nástin na přistavení části domu z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Nástin přístavby dílny štukatérské z roku 1894, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plan auf bau eines provisorischen nachtquartiers in Garten des Hauses No. 256 der 
Bezirksjugendfürsorge in Turnau z roku 1944, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Dům č. p. 256 (třetí zleva) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 

 
 
 



 
Půdorys sklepa s analýzou SHP (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 
 

 
Půdorys přízemí s analýzou SHP (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 
 
 



 

 
Půdorys patra s analýzou SHP (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 
 

 
Půdorys krovu s analýzou SHP (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 256, celkový pohled od jihovýchodu (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 256, celkový pohled od severovýchodu (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 



 
Dům č. p. 256, hlavní východní průčelí – střední rizalit se vstupem (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 

 
Dům č. p. 256, zadní západní průčelí (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 



 
Dům č. p. 256, klenba a zadní čelo sklepa (dle Gabriel – Novosadová 2005). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 256 ve výřezu leteckého snímku z roku 2009 dlewww.mapy.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 256, parcela po zaniklém domě od západu,  

čitelný záklenek vstupu do sklepa, 
 foto MK 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 256, parcela po zaniklém domě od jihovýchodu, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0257 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 257 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 167/1 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'5.734"N, 15°9'21.710"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Wladyslawa Bernardová, Tázlerova 
257, 511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice. 
Zděný přízemní dům má základní obdélný půdorys se štítovou orientací do ulice, prodloužený o přístavby na 
západní straně. Střecha je sedlová krytá asfaltovým šindelem červeného odstínu. Přístavby mají střechy 
pultové kryté šedočernou lepenkou a západní přístřešek má sedlovou střechu se stejnou krytinou jako u 
domu. Klempířské prvky jsou z pozinku. Komínová tělesa jsou omítaná. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně ze smíšeného zdiva. Fasáda má novodobou vápenocementovou 
hladkou omítku s režným pískovcovým soklem, doplněným cementovými plombami. Průčelí nemají žádné 
členění. V čelním štítovém průčelí je zapuštěný balkón. Horní část štítu kolem balkonu má novodobé 
bednění z tmavě hnědých palubek. Hlavní vstupní dveře jsou dřevěné palubkové (hnědý nátěr). Okenní 
otvory mají obdélný tvar na výšku i na šířku. Výplně jsou dřevěné dvojité dvou a tříkřídlé (křídla bez dělení, 
barva bílá).  
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 257 (staré číslo není, dříve součást č. p. 256), staré st. p. č. 100 
1801 – Jan Valšík s manželkou Annou prodali Josefu Lhotákovi a manželce Anně dům nově vystavěný na tzv. 
Spáleništi (místo odkoupeno v roce 1798) 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaný kratší stranou 
do ulice, na něj navazovala do dvora drobná přístavba 
1938 – provizorní skladiště ve dvoře (PD Ladislav Slavík, Turnov) – viz dnešní č. p. 240 
 

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. 257. 
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. 27. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 317–318 .  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Plán na stavbu provizorního skladiště při domě č. pop. 257 p. Jar. Tomsy v Turnově, arch. Ladislav Slavík, 
Turnov 1938. – viz dnešní č. p. 240 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 16, 52, 239, 1065, 1066, 1314. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele 
2) balkon ve štítovém průčelí a úprava vrcholu štítu (původně zde byla polovalba – viz dobové fotografie) 
3) „tvrdá“ úprava omítky, chybí architektonické členění  
4) upravené rozměry některých oken (místo na výšku jsou na šířku a větší) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
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 doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě vláknocementové šablony, nebo šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se preferuje 
osazení dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu, nezbytná je úprava umístění 
a tvarů okenních otvorů dle staršího stavu. Totéž platí pro vstupní dveře. V případě obnovy fasády objektu 
je žádoucí obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.) a uvedení čelního štítu do starší 
historické podoby (viz dobové fotografie).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 257 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 257 (třetí zleva) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 257, východní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 257, jižní hlavní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 257, severní zadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0258 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 258 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 176/1, 168, 169 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'5.156"N, 15°9'20.853"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mojmír Babáček, Rožmberská 556, 
Kyje, 198 00 Praha 9 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice. 
Zděný patrový dům má lichoběžníkový půdorys s okapovou orientací do ulice. Střecha je sedlová krytá 
asfaltovým šindelem červeného odstínu. Klempířské prvky jsou z pozinku. V uliční střešní rovině je umístěn 
velký sedlový vikýř (omítané čelo, boky z krytiny). Komínové těleso má hladkou omítku. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně ze smíšeného zdiva. Fasáda má vápenocementovou stříkanou 
omítku. Průčelí jsou členěná lizénovými rámci (původně hladká omítka, na základní ploše hrubší struktura). 
Hlavní vstupní dveře jsou plastová jednokřídlá (hnědá). Okenní otvory mají obdélný tvar na výšku i na šířku. 
Výplně jsou dřevěné dvojité dvou a tříkřídlé (křídla bez dělení, barva bílá, rámy červené).  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 258 (staré číslo 54), staré st. p. č. 101 (dům), 102 (stodola) 
1609 – Kateřina Červenková 
kolem roku 1800 – znovu vystavěn s využitím staršího zdiva sklepa 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům nepravidelného půdorysu, orientovaný delší 
stranou do ulice (stávající dům je umístěn pouze v rozsahu jižní poloviny původní stavby), opodál stála 
drobná spalná stavba (stodola?) 
1899 – stavební úpravy (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1906 – truhlářská dílna ve dvoře (PD Jan Svoboda, Turnov) – na místě dnešního č. p. 260 
1926 – stavba chléva a kolny (PD Karel Salač, Turnov) – na místě dnešního č. p. 260 
2. polovina 20. století – zanikla severní polovina domu (přízemní se sedlovou střechou – viz dobové 
fotografie) 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 258. 
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. 242, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 27. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 315–317.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nástin přestavby domku č. 258 pana Ant. Fanty, Jan Svoboda, Turnov 1899. 
Plán na postavení truhlářské dílny p. Ant. Fantovi v Turnově, čís. 258, Jan Svoboda, Turnov 1906. 
Plán chlévků a kolny při domě pana Jindř. Vícha č. p. 258 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1926. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 239, 1065, 1066, 1314. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele  
2) novodobá stříkaná omítka a poničené architektonické členění fasády 
3) upravené rozměry některých oken (místo na výšku jsou na šířku a větší) 
4) plastové vstupní dveře 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
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 doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě vláknocementové šablony, nebo šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se preferuje 
osazení dřevěných výplní, které budou lépe respektovat původní stav objektu, nezbytná je úprava umístění 
a tvarů okenních otvorů dle staršího stavu. Totéž platí pro vstupní dveře. V případě obnovy fasády objektu 
je žádoucí zachování stávajícího a obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických 
omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod., členění fasády 
založené na hladkých vystupujících prvcích a hrubší struktuře základní plochy).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 258 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 



 
Nástin přestavby domku z roku 1899, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán na postavení truhlářské dílny z roku 1906, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán chlévků a kolny z roku 1926, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 258 (první zleva) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 258, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 258, jihozápadní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 258, jihovýchodní hlavní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 258, jihovýchodní hlavní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0260 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 260 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 176/2, 175 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'5.205"N, 15°9'20.359"E 

výčet 
objektů 

 
dům, doplňkové stavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Stanislav Kejha a Iveta Kejhová, Na 
Házce 260, 511 01 Turnov  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice, při toku Stebenky. 
Zděný patrový dům má lichoběžníkový půdorys. Střecha je pultová krytá pásovou lepenkou šedočerného 
odstínu. Klempířské prvky jsou z pozinku. Komínové těleso z režných vápenopískových cihel. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně z cihelného zdiva. Fasáda má vápenocementovou omítku (bez 
nátěru). Vstupní dveře jsou z dřevěné balkonového typu (hnědý nátěr). Okenní otvory mají obdélný tvar na 
výšku nebo jsou čtvercové. Výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem jednokřídlé (bez dělení, hnědá 
barva). Ve dvorním průčelí je přístavba s balkonem v patře a pultovou střechou. Další přístavba je na 
západní straně a má pultovou střechu červenými lepenkovými pásy. Západně a jižně od domu stojí drobné 
doplňkové stavby obdobného vzhledu. 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 260 (staré číslo není, pozemek patřil k domu č. p. 158), staré st. p. č. 102 
1843 – na mapách stabilního katastru je v daném prostoru stodola (st. p. č. 102), náležící k domu č. p. 158   
1906 – truhlářská dílna ve dvoře na místě dnešního domu (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1926 – stavba chléva a kolny (PD Karel Salač, Turnov) 
před rokem 1926 – výstavba dnešního objektu  
2. polovina 20. století – zásadní přestavba objektu, změna typu střechy, č. p. 260 bylo později převzato 
z domu ležícího naproti na druhém břehu Stebenky 
 
 

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. 258 a 260 (zdejší plány nepatří k dnešnímu č. p. 260). 
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. 27. 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Plán na postavení truhlářské dílny p. Ant. Fantovi v Turnově, čís. 258, Jan Svoboda, Turnov 1906. 
Plán chlévků a kolny při domě pana Jindř. Vícha č. p. 258 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1926. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité 
zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. 
Předmětný dům působí v rámci celku MPZ spíše rušivě díky své ahistorické hmotě a vzhledu. 
 

závady 

1) nevhodný typ stavby pro území MPZ, původní objekt zcela přestavěn, ahistorická hmota a vzhled 
2) plastová okna 
 

doporučení/regulativy 

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

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

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Dům č. p. 260 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 

 
Plán na postavení truhlářské dílny z roku 1906, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán chlévků a kolny z roku 1926, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 260 (první zleva za domem č. p. 258) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 260, hlavní jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 260, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0262 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 262 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 171, 170 

 
lokalizace 

 
křižovatka Tázlerova ul. a ul. Na Házce 

GPS: 50°35'4.765"N, 15°9'21.907"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Milan Kratochvíl, Na Házce 262, 511 
01 Turnov  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice, při odbočce ul. Na Házce. 
Zděný přízemní dům má obdélný půdorys s přístavbou zádveří. Střecha je sedlová krytá falcovaným 
měděným plechem. Klempířské prvky jsou z mědi. V západní střešní rovině jsou tři střešní okna. Komínové 
těleso je z tvárnic s obkladem. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně z tvárnic, objekt má pouze hrubou omítku. Okna a dveře jsou 
z dřevěných lepených profilů s izolačním dvojsklem (okna jednokřídlá nedělená, barva žlutohnědá). 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 262 (staré číslo není), staré st. p. č. 107 
1585 – Havel Kalles 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům půdorysu písmene L 
1909 – novostavba na místě shořelého domu, původně chalupa z nepálených cihel z poloviny 19. století (PD 
Václav Soukup, Turnov) 
2014 – stavební úpravy, zásadní přestavba nebo novostavba – viz dobové fotografie 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 262. 
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. 27. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 308–309.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na znovu vystavění po vyhoření domku čís. 262 pana Václava Berana, na Házce v Turnově, Václav 
Soukup, Turnov 1909.   
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 52, 239, 1065, 1066, 1314. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je 
pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Stávající objekt je 
přestavěn tak zásadním způsobem, že působí dojmem novostavby s řadou rušivých prvků – viz srovnání s 
dobovými fotografiemi. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky.  
 

závady 

1) zásadní přestavba domu, celkový výraz objektu působí dojmem novostavby – viz dobové fotografie 
2) střešní krytina z měděného plechu 
3) utilitární charakter fasády (nedokončený) 
4) velmi rušivé výplně oken a dveří (celkové řešení a zejména barevnost) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové 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 doložené na konkrétní stavbě – v daném případě 
vláknocementové šablony, nebo šedočerné asfaltové pásy. V případě obnovy oken se preferuje osazení 
dřevěných výplní, které budou lépe respektovat dřívější stav objektu. Totéž platí pro vstupní dveře. 
V případě obnovy fasády objektu je žádoucí obnovení chybějícího architektonického členění (při použití 
klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 262 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Nákres na znovu vystavění po vyhoření domku z roku 1909, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 262 (uprostřed) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 262, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 262, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 262, jižní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0263 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 263 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 173, 172 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'4.489"N, 15°9'21.313"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavek, kolna 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jindřich Barčák, sídl. Hůrka 1060, 278 
01 Kralupy nad Vltavou; Ludmila 
Šejvlová, č. p. 140, 348 02 Stráž  

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice, bezprostředně při toku 
Stebenky. 
Zděný přízemní dům má obdélný půdorys s okapovou orientací k potoku. Střecha je sedlová krytá zrezlými 
plechovými šablonami Alukryt a asfaltovými pásy šedočerného odstínu (dle vystupujících latí zřejmě 
položeno na dřevěném šindeli). Klempířské prvky jsou z pozinku. Komínové těleso má hladkou omítku. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně ze smíšeného zdiva. Fasáda má vápenocementovou stříkanou 
omítku. Hlavní vstupní dveře jsou novodobé dřevěné jednokřídlé (hnědý nátěr). Okenní otvory mají obdélný 
tvar na výšku i na šířku. Výplně jsou dřevěné dvojité jedno až dvoukřídlé (křídla bez dělení, barva bílá, zelený 
rám). Východní štít má zachovánu lomenici ze svisle kladených přelištovaných prken. Okno ve štítě je 
dřevěné jednoduché dvoukřídlé s dělením na 4 tabulky (nátěr hnědý).  
Na východní straně domu je drobná bedněná kolna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Další 
hospodářská stavba nepravidelného půdorysu stojí severně od domu. Je zděná přízemní omítaná s pultovou 
střechou šedočernými lepenkovými pásy.  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 263 (staré číslo 57), staré st. p. č. 106 
1585 – Tomáš Křepelka 
1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu  
1795 – přestavba (datováno dle portálu, který zde byl ještě ve čtyřicátých letech 20. století)  
2. polovina 20. století – utilitární přestavby domu (nová stříkaná omítka, úprava okenních otvorů) 
 

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. 241, 364. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 27. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 306–308.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 239, 1065, 1066, 1314. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotově 
dobře zachovanou drobnou stavbu, typickou pro okrajovou část města podél Stebenky (s původní lomenicí 
štítu). 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. 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) dožilá střešní krytina 
2) novodobá stříkaná omítka, zničení původního členění fasády 
3) nepříliš nepovedené okenní výplně v jižní části domu a novotvary okenních otvorů  
 

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 velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno 
použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného 
odstínu (možnou alternativou jsou i asfaltové pásy šedočerného odstínu – viz současný stav).  
V případě obnovy oken se preferuje osazení kvalitnějších dřevěných výplní v jižní části, které budou lépe 
respektovat původní stav – tj. dvojitá okna, nezbytná je úprava otvorů dle původního umístění a tvaru. 
V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení chybějícího architektonického 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). Cenný prvkem je 
lomenice východního štítu, kterou je nutno zachovat, případně obnovit pouze formou výměny poškozených 
prken a lišt a novým nátěrem.  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 263 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 263 (první vpředu vlevo) kolem roku 1925, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1065). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 263, východní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 263, jižní okapové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 263, západní štítové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 263, severní okapové průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0455 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 455 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 193 

 
lokalizace 

 
Sobotecká ul., jihovýchodní strana 

GPS: 50°35'9.252"N, 15°9'17.094"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

PhDr. Miloslav Hušek a Taťána 
Pišvejcová, Blatenská 2183/19, 
Chodov, 148 00 Praha 4 

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v jihovýchodní frontě zástavby podél Sobotecké ulice (střední část). 
Třípodlažní zděný podsklepený dům má lichoběžníkový půdorys, doplněný v dvorním průčelí o drobnou 
přízemní přístavbu. Střecha je asymetrická sedlová s okapovou orientací do ulice. Střešní krytina je 
z asfaltového šindele zeleného odstínu, doplněná na dvorní části střechy a u přístavby falcovaným plechem. 
V uliční části střechy jsou umístěny dva rozměrné pultové vikýře kryté asfaltovým šindelem. Komínová 
tělesa jsou obložena stejným materiálem a doplněna masivními plechovými nástavci. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně převážně cihelné. Fasáda je opatřená stříkanou 
vápenocementovou omítkou, zatřenou nátěrem. V části 1. NP včetně celého soklu je zachovaná starší tvrdá 
omítka z meziválečného období. Hlavní průčelí je členěné vodorovnými pásy a profilovanými římsami. Boční 
průčelí je hladké bez otvorů (vystupuje pouze část štítu). Velmi dobře jsou zachovány výplně oken a vstupů 
vyjma vstupu a výkladce u krámů (novodobá černá hliníková výplň). Hlavní vstupní dveře jsou dřevěné 
dvoukřídlé rámové s kazetovými a prosklenými výplněmi a nadsvětlíkem (tmavě hnědý nátěr). Okenní 
výplně jsou dřevěné dvojité s dělením na šest otevíraných křídel (horní křídla cca třetinová, nátěr bílý).    
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 455 (staré číslo není), staré p. p. č. 65 – náležící k domu č. p. 247 
1843 – pozemek nebyl zastavěn, náležel k sousednímu domu č. p. 247 
1867 – Jan a Františka Mařanovi (dům patrový s novorenesanční fasádou – viz dobové fotografie) 
1928 – zřízení výkladní skříně (plán Karel Salač, Turnov) 
1932 – osazení nových trojdílných oken 
1939 – nástavba 3. NP (PD Ladislav Slavík, Turnov) 
1994 – výměna střešní krytiny za asfaltový šindel  
 



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. 455. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 455. 
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. 44. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 262.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na zřízení výkladu v domě pí. A. Korseltové, č. p. 455 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1928.  
Plán na provedení nástavby II. patra domu čp. 455 pí. Anny Reinišové, vdovy po lékaři v Turnově, arch. 
Ladislav Slavík, Turnov 1939. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 467, 475, 847b. 
 

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 1939.  
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 asfaltového šindele 
2) rozměrné pultové vikýře v uliční části střechy 
3) obklad komínů z asfaltového šindele a jejich nástavce  
4) keramický obklad schodů do pravého krámu 
 

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. V případě obnovy oken a hlavních vstupních dveří se preferuje repasování stávajících 
výplní, případně výměna dožilých části za přesné materiálové a tvarového kopie (tj. dvojitá okna ve 
stávajícím členění a osazení, materiál – dřevo). V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení 
architektonického členění ve stylu moderny (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina, T. Kesner datum: 17. 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. 455 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 



 
Návrh na zřízení výkladu z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán na provedení nástavby II. patra z roku 1939, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Dům č. p. 455 (poslední ve frontě) ještě před nástavbou druhého patra před rokem 1939,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 475). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 455 (část fasády zcela vlevo) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 467). 

 
 
 



 
Dům č. p. 455 (zcela vpravo) v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 847 b). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 455 (druhý zprava), celkový pohled od západu, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 455, hlavní severozápadní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 

    
Dům č. p. 455, hlavní severozápadní průčelí – severní část  

 a detail horních pater, foto IP 2015. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0796 

název 
objektu 

 

pivovar 

 

č. p./č. e. č. p. 796 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 162/1, 162/2, 162/3, 157/2 

 
lokalizace 

blok mezi Soboteckou a Tázlerovou 
ulicí, ve dvoře za č. p. 245 

GPS: 50°35'7.080"N, 15°9'19.080"E 

výčet 
objektů 

pivovar – varna, vozová kolna, kolna, 
kolna, garáže, garáž, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jan Tomsa, Zelená cesta 1994, 511 01 
Turnov; Luděk Tomsa, Ryhtářská 
632/5, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 
14 Liberec; Petr Tomsa, 5. května 
1002, 511 01 Turnov; Ing. Tomáš 
Tomsa, Jeronýmova 557, 511 01 
Turnov 
p. p. č. 162/3 - Petr Tomsa, 5. května 
1002, 511 01 Turnov 
p. p. č. 157/2  - Město Turnov, 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v bloku zástavby mezi Soboteckou a Tázlerovou ulicí a tvoří východní část 
dvora za domem č. p. 245. 
Část pivovaru s dnešním č. p. 796 navazuje na sladovnu a hvozd (viz č. p. 810). Tvoří jej na jižní straně dvora 
stojící varna (p. p. č. 162/1) s jižní přístavbou (p. p. č. 162/3). Severní obvod dvora vymezuje rozsáhlý trakt 
vozové kolny (později garáží). Další garáže stojí uprostřed dvora před varnou (p. p. č. 162/1 a 157/2) a při 
Tázlerově ulici (p. p. č. 162/2). 
Varna má obdélný půdorys orientovaný okapově do dvora, přízemní uspořádání a sedlovou střechu krytou 
vlnitými plechovými šablonami hnědého odstínu. Na západní straně je doplněna nástavba s pultovou 
střechou. Komíny jsou z režných pálených cihel. Při jižním průčelí stojí vysoký cihelný komín varny, mající 
tvar jehlanu (čtvercová základna, nahoru se zůžuje). Jižní a severní přístavby mají pultové střechy kryté 
pásovou lepenkou.   
Obvodové stěnové konstrukce varny jsou z cihelného zdiva. Fasáda na severní straně (do dvora) je 
novodobě omítnutá vápenocementovou omítkou a prolomená trojicí plechových garážových vrat. Lépe je 
zachována fasáda v jižním průčelí, kde je starší vápenná omítka, trojice vysokých továrních oken s 
půlkruhovými záklenky a ocelovými vícetabulkovými výplněmi a jedno vysoké segmentově zakončené okno 
s dřevěnou vícetabulkovou výplní. Pouze v levé části je prolomeno rozměrné novodobé pásové okno 
s dřevěnými křídly. Soklová část je z neomítaných pískovcových kvádrů a obsahuje otvory do suterénu. 
Přístavba a levý okraj průčelí mají novodobou vápenocementovou omítku, ve které jsou vynechány partie 
odhalující pískovcové zdivo. Jsou zde osazena dřevěná dvojitá okna s dělením na čtyři křídla (horní křídla cca 
třetinová, nátěr hnědý, v interiéru bílý). V nástavbě v patře jsou novodobá dřevěná jednokřídlá okna 
s falešným dělením. 
Interiér varny: přízemí je adaptováno na autodílnu. V podkroví se zachoval zčásti vaznicový krov se stojatými 



stolicemi a nýtovaná ocelová nádrž. Rozsáhlý suterén (lednice, sklepy) je přístupný schodištěm 
v severozápadním rohu. Místnosti jsou zaklenuté vysokými valenými segmentovými klenbami se 
segmentovým dělícími pasy (režné pískovcové zdivo i omítka) a mají podlahy z masivních pískovcových 
desek. U některých vstupů jsou použitá pravoúhlá pískovcová ostění. Stěny jsou nabílené. 
Vozová kolna na severní straně dvora má protáhlý obdélný půdorys, přízemní uspořádání a sedlovou 
střechu krytou plechovými šablonami Alukryt (červený odstín). Komínové těleso je z režného cihelného 
zdiva. Ve dvorní části střechy vystupují z obvodové stěny do střechy dva sedlové seníkové vikýře 
s omítanými stěnami a pískovcovým ostěním manipulačního otvoru (výplň je dřevěná dvoukřídlá svlaková). 
Obvodové konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva a omítnuté vápennou omítkou a jsou v nich 
prolomeny směrem do dvora vrata s dřevěnými dvoukřídlými svlakovými výplněmi.  
Před severním průčelím varny stojí přízemní omítaná garáž s pultovou střechou krytou pásovou lepenkou a 
palubkovými garážovými vraty. Obdobná stavba s plechovými garážovými vraty stojí uprostřed dvora.  
Dvůr ukončuje směrem k domu č. p. 820 další garáž, totožného vzhledu jako předchozí. Trakt garáží 
s pultovou střechou krytou lepenkou a dřevěnými dvoukřídlými vraty ukončuje dvůr vůči Tázlerově ulici. Ze 
strany ulice je ve směru od domu č. p. 253 vystavěna cihelná zeď s hrubou omítkou a cihelnými rámci, 
soklem a korunou (celkem tři pole). Dále k domu č. p. 820 pak navazuje pískovcový pilíř s krycí deskou a za 
ním pískovcová zeď s cihelnou omítanou nástavbou. 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

pivovar č. p. 796 (staré číslo není, náleželo k domu č. p. 245), staré st. p. č. není 
1828 – ve dvoře náležející k domu č. p. 245 - stavba kartounky na místě rozestavěných stájí ve dvoře – 
dnešní č. p. 810 
1843 – mapami stabilního katastru není v daném prostoru zachycena žádná zástavba 
1849 – odkoupení č. p. 245 a celé dvorní zástavby hruborohozeckým sládkem Vilémem Svobodou, 
přestavba kartounky (pozdější č. p. 810) na pivovar, do hlavní budovy umístěna sladovna (v přízemí humno), 
z východní strany byl přistavěn hvozd a dále pak varna (dnešní č. p. 796) 
2. polovina 19. století – výstavba vozové kolny na severní straně dvora  
1925 – ukončení provozu pivovaru 
2. polovina 20. století – oddělení pivovarských budov od domu č. p. 245 – nové č. p. 796, přístavby garáží ve 
dvoře 
2004 – úpravy nástavby někdejší varny, výměny oken 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 245. 
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. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 258–261.  
 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 950a+b, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely (vyjma garáže ve 
dvoře). Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. Pro vzhled stavby je určující historizující etapa z 2. poloviny 19. století s velmi cenným objektem 
někdejší varny s intaktně zachovaným suterénem a stavbou vozové kolny.  
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typ střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. K upřesnění 
výčtu hodnotných konstrukcí a prvků a celkovému zhodnocení je zpracovat stavebně historický průzkum.  
 

závady 

1) typ střešní krytiny na někdejší varně – vlnitý plech 
2) typ a barevnost omítky severního průčelí někdejší varny  
3) novodobé okenní výplně na průčelích někdejší varny 
4) odhalené partie zdiva na jižním průčelí někdejší varny 
5) novodobá stavba garáže na p. p. č. 162/1 zakrývající objekt někdejší varny 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typy střech. Pro celek MPZ je zachování objektu 
s typickou dominantou komínu varny velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít 
výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném případě nejlépe 
falcovaný pozinkový nebo titanzinkový plech, u garáží asfaltové pásy šedočerného odstínu. Žádoucí je 
zachování a případné obnovení původního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze 
původní technologií, tj. vápenná omítka). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných a 
ocelových průmyslových oken dle původních tvarů. Obdobně je nutno postupovat u dveří a vrat. Dochované 
starší výplně je nutno repasovat, případně nahradit přesnými materiálovými a tvarovými kopiemi.  
Veškeré práce a zásahy do autentických konstrukcí je nutno provádět na základě provedení stavebně 
historického průzkumu. 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 17. 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. 796 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 796 (varna i další budovy pivovaru u levého okraje v třetím plánu) v roce 1944, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 
 
 

 
Areál pivovaru v první polovině 20. století, vozová kolna náležející k č. p. 796 (první zprava), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 950 a). 
 
 
 



 
Celkový pohled na budovy pivovaru od jihovýchodu, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 796, severní průčelí, v pravé části varna s komínem, v levé patrně spilka, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 796, garáže a část varny s komínem, v pozadí komín hvozdu a sladovny, foto MK 2015. 

 
 
 
 

       
Dům č. p. 796, detail komína varny, foto IP 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 796, varna - jižní průčelí vedle komína, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 796, jižní průčelí varny a patrně navazující spilky (menší okna), foto MK 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 796, varna – detail okna, foto IP 2015. 

 

    
Dům č. p. 796, vysoké suterény pod spilkou (východní část objektu), 

pivovarské sklepy nebo i část pivovarské lednice, foto IP 2015. 



 
Dům č. p. 796, pivovarské sklepy ve dvou traktech pod varnou (západní část objektu), foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 796, vozová kolna naproti varně, jižní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 796, vozová kolna – jižní a východní štítové průčelí, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 796, pohled na garáže ve vnitrobloku pivovaru od východu, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 796, garáže uzavírající dvůr na východě, foto MK 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 796, zadní stěna garáží z Tázlerovy ulice, foto IP 2015. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0810 

název 
objektu 

 

pivovar 

 

č. p./č. e. č. p. 810 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 190, 189 

 
lokalizace 

blok mezi Soboteckou a Tázlerovou 
ulicí, ve dvoře za č. p. 245 

GPS: 50°35'7.318"N, 15°9'17.397"E 

výčet 
objektů 

 
pivovar – sladovna, hvozd 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Ing. Tomáš Tomsa a Lea Tomsová, 
Jeronýmova 557, 511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí v bloku zástavby mezi Soboteckou a Tázlerovou ulicí a jsou součástí jižního 
obvodu dvora za domem č. p. 245. 
Zděný objekt s dvěma nadzemními podlažími a podkrovním polopatrem má obdélné jádro orientované 
okapově do dvora (sladovna). Na jižní straně je tento půdorys rozšířen o přístavbu s krytou lodžií v patře. 
Kolmo na jihovýchodní nároží sladovny navazuje třípodlažní budova hvozdu. Střecha sladovny je sedlová 
krytá šedými cementovými drážkovanými taškami. Jedná se vaznicovou konstrukci s typickými zdobnými 
přesahy vaznic a krokví. Čtyři komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. Jižní přístavba s lodžií má 
pultovou střechu krytou zrezivělým falcovaným plechem. Hvozd je zastřešen sedlovou střechou, kolmou na 
sladovnu. Krytina je z pálených tašek bobrovek (načernalá glazura, drážky) a v přechodové partii ke sladovně 
z asfaltových pásů šedočerného odstínu. Ve středu hřebene hvozdu vystupuje mohutný osmiboký komín 
s plechovou hlavicí. Těleso je z režných pálených cihel sytě červeného odstínu a obsahuje v horní partii a 
pod korunou několik zdobných říms.  
Sladovna je zděná ze smíšeného zdiva (zejména 1. NP a nároží) a pálených cihel (2. NP, podkrovní polopatro 
a štíty). Její fasáda má vápennou omítku s torzem architektonického členění (lizénové rámce, ploché 
mezipatrové římsy, slepé kruhové rámce v úrovni polopatra, pod současnou vrstvou jsou patrné starší 
napekované omítky). Ve zdivu jsou kotvena historická zdobná a novodobá táhla statického zajištění budovy. 
Hlavní průčelí je šestiosé. Vpravo je rozměrný pravoúhlý vstup do průjezdu. Vstup do schodišťové haly je 
umístěn v levé krajní ose. Mezi nimi jsou v přízemí okna s novodobými kovovými mřížemi. Patro je pouze 
pětiosé. Okenní otvory jsou obdélné na výšku. Výplně jsou dřevěné dvojité čtyřkřídlé s otevíráním křídel 
dovnitř (horní křídla cca třetinová, profilovaný poutec, v přízemí hnědá barva, v patře bílá, některé přízemní 
výplně jsou utilitárně upravené). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi (šedý nátěr). 
Na pravém bočním průčelí je patrný otisk sedlové střechy přístavby, která stála na místě stávající novodobé 
utilitární konstrukce s pultovou střechou krytou plechovými šablonami Alukryt. Okenní otvory jsou v této 
obvodové stěně pouze ve štítě a mají obdélný tvar na výšku se segmentovým záklenkem a dřevěné 
dvoukřídlé výplně dělené na osm tabulek (nátěr hnědý). Další okna byla původně v úrovni 1. a 2. NP, svědčí 
o nich zazděné otvory a nízkými segmentovými záklenky. Levé boční průčelí tvoří vykouslé nároží budovy, na 
které je patrný otisk zaniklé dvoupodlažní přístavby. V úrovni suterénu jsou ve zdivu prolomeny dva vstupy. 
V úrovni 1. NP jsou dřevěné jednokřídlé dveře s vodorovně kladenou výplní. V úrovni 2. NP je okno 
s profilovaným pískovcovým parapetem klasicistního typu a dřevěnou dvoukřídlou výplní dělenou na šest 
tabulek (hnědý nátěr). Otvor ve štítě má masivní trámkovou zárubeň, bedněnou výplň a do něj osazené 
dvoukřídlé čtyřtabulkové okno (hnědý nátěr). Levá vystupující část je zastřešená pultovou střechou. Na její 



štítové stěně je osazena řemenice transmise. Dále navazuje objekt varny č. p. 796 (viz vlastní karta).    
V zadním průčelí sladovny (směrem do zahrady) je v 1. NP vlevo pravoúhlý otvor průjezdu a vpravo okno a 
vstup s jednokřídlými dveřmi (výplně shodné s dvorním průčelím). Střední část 1. NP a větší část 2. N. P. 
zakrývá přístavba s krytou lodžií v patře. Prosklená výplň lodžie je osazena v dřevěné rámové konstrukci a je 
doplněná bedněním. Ve 2. NP jsou vlevo od přístavby ještě dvě okna. K přístavbě přiléhá bedněná kolna. 
Interiér: 1. N. P. je zaklenuté plackovými klenbami se čtvercovými pilíři a segmentovými pasy. 
Hvozd je vyzděný z pálených cihel, fasáda je opatřená torzem hladké tenkovrstvé vápenné omítky 
s lizénovými rámci. V jižním průčelí jsou v 1. NP dva segmentově ukončené vstupy s plechovými dveřmi 
(nýtované, červenohnědé). V 1. NP je velké obdélné okno s dřevěnou dvojitou čtyřkřídlou výplní (bílý nátěr, 
mladší typ okna). Ve 2. NP jsou dvě segmentově ukončená okna s vícetabulkovými ocelovými továrními 
výplněmi. Ve štítě jsou odvětrávací otvory.  Boční průčelí jsou bez otvorů. 
 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

pivovar č. p. 810 (staré číslo není, náleželo k domu č. p. 245), staré st. p. č. 85 
1828 – ve dvoře náležející k domu č. p. 245 - stavba kartounky na místě rozestavěných stájí ve dvoře (v 
přízemí uváděna klenutá místnost pro mandl a lis, dále sklad zboží, v patře pak velký tiskařský sál pro36 
stolů a ve 2. patře sušárna na 400-500 kop kartounů) 
1843 – mapami stabilního katastru je objekt zachycen jako nespalný na obdélném půdoryse s vykouslým 
jihovýchodním rohem, v té době fungoval ještě jako kartounka, půdorys odpovídá dnešní sladovně bez 
hvozdu a jižní a východní přístavby   
1849 – odkoupení č. p. 245 a celé dvorní zástavby hruborohozeckým sládkem Vilémem Svobodou, 
přestavba kartounky na pivovar, do hlavní budovy umístěna sladovna (v přízemí humno), z východní strany 
byl přistavěn hvozd a dále pak varna (viz samostatné č. p. 796) 
1903 – přestavba hvozdu na stojatý typ (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1929 – úprava přízemku bývalé sladovny pivovaru na skladiště a patra na byt, přístavba venkovního 
schodiště, pivovar již po ukončení provozu (1925?) 
2. polovina 20. století – oddělení pivovarských budov od domu č. p. 245 – nové č. p. 810 
 

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. 245. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Frundl, J. – Knop, K.: Stavebně historický průzkum. Turnov č. p. 245, nepublikovaný strojopis, NPÚ, ÚOP v 
Ústí nad Labem 2009. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 26. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 258–261.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Ve složce č. p. 245 – Nákres na postavení dvojitého hvozdu v pivovaru pana A. Svobody v Turnově, Vincenz 
Šulc, Turnov 1903. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 950a+b. 
 

průzkumy     

Frundl, J. – Knop, K.: Stavebně historický průzkum. Turnov č. p. 245, nepublikovaný strojopis, NPÚ, ÚOP v 
Ústí nad Labem 2009. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 jednu 
nejcennějších industriálních staveb na území MPZ se zajímavým funkčním a stavebním vývojem (z kartounky 
na pivovar, přístavba stojatého hvozdu, který je dominantou této části zástavby města).  
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typ střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. K upřesnění 
výčtu hodnotných konstrukcí a prvků a celkovému zhodnocení je nutno zpracovat stavebně historický 
průzkum. V případě intaktního zachování interiéru včetně dispozičního řešení je objekt vhodný k zapsání za 
kulturní památku. Pro celek MPZ je zachování někdejšího pivovarského areálu velmi důležité.    
 

závady 

1) dlouhodobě zanedbaná údržba  
2) bedněná nástavba na průchodem do zahrady při severozápadním nároží objektu 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typy střech. Pro celek MPZ je zachování objektu 
s typickou dominantou hvozdového komína velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno 
použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném případě 
pálené tašky bobrovky a drážkované typy. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního členění 
fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných 
částí, opravy omítek je možné provádět pouze původní technologií, tj. vápenná omítka). V případě obnovy 
oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu. 
Dochované starší výplně je nutno repasovat, případně nahradit přesnými materiálovými a tvarovými 
kopiemi (tj. dvojitá okna s omítanou špaletou). Veškeré práce a zásahy do autentických konstrukcí je nutno 
provádět na základě provedení stavebně historického průzkumu. 
 

zpracoval: M. Kolka, I. Peřina datum: 17. 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. 810 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 



 
Nákres na postavení dvojitého stojatého hvozdu v pivovaru pana A. Svobody z roku 1903,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 

 
Dům č. p. 810 (první zleva) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 950 a). 



 
Dům č. p. 810, hlavní severní průčelí, foto MK 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 810, štítové západní průčelí, foto MK 2015. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 810, štítové východní průčelí a komín hvozdu, foto MK 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 810, průjezd v přízemí s plackovými klenbami vydělenými pasy, foto MK 2015. 

 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 810, průjezd v přízemí, detail pilíře, foto IP 2015. 

 
 
 

 
Dům č. p. 810, plackové klenby v přízemí, foto MK 2015. 

 
 



 
Celkový pohled od jihu, foto MK 2015. 

 
 

 
Dům č. p. 810, zadní jižní průčelí – levá část náležející někdejší sladovně, foto IP 2015. 

 
 
 



    
Dům č. p. 810, přístavba stojatého hvozdu, jižní a východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 

    
Dům č. p. 810, přístavba stojatého hvozdu, západní průčelí a detail komína, foto MK 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0820 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. č. p. 820 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 157/1 

 
lokalizace 

 
Tázlerova ul., západní fronta 

GPS: 50°35'7.769"N, 15°9'21.296"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Vele Danuše Velová, Tázlerova 
820, 511 01 Turnov    

 
popis 

Dotčený pozemek se nachází v západní frontě zástavby podél Tázlerovy ulice. 
Zděný patrový dům má základní obdélný půdorys s okapovou orientací do ulice, rozšířený o patrovou dvorní 
přístavbu. Hlavní střecha je sedlová a u přístavby pultová. Střešní krytina je z plechových šablon Alukryt. 
Klempířské prvky jsou z pozinku. Ve střešní rovině orientované do ulice i do dvora jsou osazena dvě výlezová 
okna. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Fasáda má tvrdou stříkanou vápenocementovou 
omítku (v 1. NP zatřené nátěrem). Hlavní průčelí člení vodorovné pásy, pasparty kolem oken a vstupů a 
odstupňovaná korunní římsa. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé s kazetovými a prosklenými výplněmi 
(hnědý nátěr). Okenní otvory mají obdélný tvar na šířku. Výplně jsou dřevěné dvojité šestikřídlé (horní křídla 
cca třetinová, barva hnědá, u vnitřních křídel bílá). Ve dvorním průčelí je v úrovni patra balkón s kovovým 
zábradlím. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 228 (staré číslo není, pozemek náležel k č. p. 245), staré st. p. č. není 
1843 – mapami stabilního katastru není na daném místě zachycena žádná stavba, zdejší zahrada náležela 
k domu č. p. 245  
1903 – na mapách města zachycena obdélná stavba orientovaná kratší stranou do ulice (tj. mimo stávající 
půdorys) 
třicátá/čtyřicátá léta 20. století – výstavba dnešního domu  
  



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. 820. 
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 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 239, 1066. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
řešení objektu (podlažnost, tvary střechy), 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 hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektů, rozsah zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typy střechy, původní vzhled fasády, veškeré historické nosné konstrukce a prvky. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).   
 

závady 

1) střešní krytina z plechových šablon Alukryt  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční 
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 doložené na konkrétní stavbě – v daném 
případě vláknocementové šablony. V případě obnovy oken se preferuje repasování stávajících dřevěných 
výplní, případně výroba přesných materiálových tvarových kopií (tj. dvojitá okna s omítanou špaletou). 
Totéž platí pro vstupní dveře. V případě obnovy fasády objektu je žádoucí zachování a obnovení chybějícího 
architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod.).  
 

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

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 820 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 



 
Dům č. p. 820 (sedlová střecha za asymetrickou sedlovou střechou) 

v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1066). 
 
 
 

 
Dům č. p. 820, hlavní východní průčelí, foto IP 2015. 

 
 



 
Dům č. p. 820, hlavní východní průčelí – detail patra, foto IP 2015. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 820, hlavní východní průčelí - přízemí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 820, štítové severní průčelí, foto IP 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 820, zadní západní průčelí, foto MK 2015. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0000 

název 
objektu 

 

objekt 

 

č. p./č. e. bez č. p. / č. e.  

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 178, 177/5, 191/4 

 
lokalizace 

Sobotecká ul., vnitroblok mezi 
bývalým pivovarem a Stebenkou 

GPS: 50°35'6.321"N, 15°9'17.080"E 

výčet 
objektů 

 
objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Anastazie Turnovcová, Na Kamenci 
1755, 511 01 Turnov 

 
popis 

Dotčené pozemky se nacházejí ve vnitrobloku mezi Soboteckou ulicí (dolní část), bývalým pivovarem a 
Stebenkou. Jedná se o rozlehlou zahradu s řadou vzrostlých dřevin. Západní strana je vymezena ohradní zdí 
z pískovcových kvádrů.  
Objekt je přízemní, obdélného půdorysu a zastřešený pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Fasáda má 
sokl z režných pískovcových kvádrů a tvrdou vápenocementovou omítku bez členění. Okenní otvory mají 
obdélný tvar na výšku velké výplně továrního charakteru – dřevěné dělené na 12 tabulek, nebo ocelové 
s obdobným dělením.   
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

objekt na p. p. č. 178 (staré číslo není), staré p. p. č. 76 
1843 – na mapách stabilního katastru je zde nezastavěná zahrada 
1903 – na mapě města je v daném místě zachycena obdélné stavby shodného půdorysu jako stávající, tedy 
patrně již dnešní budova 
 
 

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. 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Objekt i přes utilitární řešení části venkovního 
pláště nepůsobí v daném umístění v rámci rozlehlé zahrady rušivým dojmem. 
 

závady 

1) střešní krytina z vlnitého plechu   
 

doporučení/regulativy 

Stávající objekt nepůsobí v rámci daného prostoru rušivým dojmem. Do budoucna je nutno nerozšiřovat 
zastavěnou plochu, hmotu a podlažnost objektu a jeho materiálové řešení (omítanou fasádu, dřevěná nebo 
ocelová vícetabulková tovární okna, obdobný typ dveří). U střešní krytiny je žádoucí použít vhodnější typ – 
falcovaný plech nebo asfaltové pásy šedočerného odstínu.  
 

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

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2015. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Objekt na p. p. č. 178 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015. 

 
 
 
 

 
Objekt na p. p. č. 178 od jihovýchodu, foto MK 2015. 

 
 
 


