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karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0119 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 119 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 558 

 
lokalizace 

blok zástavby mezi ulicemi Jiráskova a 
Trávnice 

GPS: 50°35'22.046"N, 15°9'22.152"E 

výčet 
objektů 

 
dům, doplňková stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Danuše Kvapilová, U Soudu 362/12, 
Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec; 
SJM Vítězslav Řípa a Jana Řípová, 
Proletářská 194, Liberec XXIII-Doubí, 
463 12 Liberec  

 
popis 

Pozemek se nachází v bloku (klínu) mezi ulicemi Jiráskova a Trávnice na severním těchto ulic. 
Zděná přízemní stavba je založená na asymetrickém obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou střechou. 
Střecha je kryta vláknocementovými šablonami a vymezena oplechovanými atikami. Klempířské prvky jsou 
zhotoveny z pozinkového plechu. V jižní střešní rovině jsou umístěna 4 střešní okna. Komínové hlavy jsou 
omítnuté. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny 
jako vápenocementové, hladké. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, svisle rozčleněná vždy na dvě nebo na tři 
otvíravá křídla (nátěr bílý). Dveře hlavního vstupu jsou jednokřídlé, zhotovené z laťovky. 
Severně od domu stojí drobná doplňková stavba s pultovou střechou krytou pásovou lepenkou šedočerného 
odstínu. Oplocení z dřevěných na sraz kladených prken je posazena na podezdívku z pískovcových kvádrů. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 119 (staré číslo 210), staré st. p. č. 392  
1585/96 – první zmínka (Jan Smolíček) 
2. listopadu 1643 koupil dům (před shořením) Kašpar Bílej 
před rokem 1656 byl dům opraven 
znovu postaven v první polovině 19. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s mírně lichoběžníkovitým 
půdorysem orientovaným kratší stranou do Jiráskovy ulice i do ulice Trávnice (tj. položen příčně)  
1932/33 – stavba dvojgaráže (PD J. Kasal, Turnov) 
2004 – celková rekonstrukce 
 

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. 119. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 119. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 66. 

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. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 252, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 187 - 189.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na postavení garáže v nádvoří domu č. p. 119 v Turnově pro p. E. Šafáře, arch. J. Kasal, Turnov 1932. 
Náčrt na úpravu koupelny a closetu v domku č. p. 119 v Turnově, Ladislav Brož, Turnov 1958. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 81, A-FT 535a, A-FT 536a+b, A-FT 702, A-FT 
986a+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. Jedná se o poměrně jednoduchou stavbu. Objekt byl v minulosti vzhledově částečně narušen. 
Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (viz dobové fotografie) 
2) vzhled oplocení (na místo plaňek s rozestupem jsou použita prkna na sraz) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi 
důležitá 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. Žádoucí je alespoň částečná rehabilitace fasády dle dobových fotografií (omítka 
v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění 
říms, okenních šambrán a případných dalších prvků dle průzkumu). V případě dožití stávajících oken je 
žádoucí obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu (viz dobové 
fotografie, nejlépe formou navrácení původního umístění, tvaru a velikosti otvorů). Shodné materiálové 
řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří. 
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 24. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 119 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Návrh na postavení garáže z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Náčrt na úpravu koupelny a closetu z roku 1958, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 119 (druhý zleva za telegrafním sloupem) v roce 1944, 

 (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 535 a). 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 119, celkový pohled od jihovýchodu, foto IP 2014. 

 



 
 

 
Dům č. p. 119, východní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 119, severní průčelí, foto IP 2014. 

 
 



 

 
Dům č. p. 119, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 119, západní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0120 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 120 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 559, 560 

 
lokalizace 

blok zástavby mezi ulicemi Jiráskova a 
Trávnice 

GPS: 50°35'21.481"N, 15°9'22.265"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. Jindřich Lechovský, Sobotecká 
924, 511 01 Turnov; Ing. Ondřej 
Zummer, Antonína Dvořáka 302, 511 
01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v bloku (klínu) mezi ulicemi Jiráskova a Trávnice na severním okraji těchto ulic. Plocha 
je zatravněná a obsahuje destrukci stavby. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 120 (staré číslo 211), staré st. p. č. 388  
1585/95 – první zmínka (Jan Turek) 
na počátku 17. století se uvádí jako chalupa se zahrádkou  
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L, 
orientovaným delším křídlem do Jiráskovy ulice  
novostavba v polovině 19. století (ovšem se zachovalým starším jádrem) – jednalo se o klasicistní zděnou 
přízemní stavbu se sedlovou střechou, lomenice čelního štítu byla upravena v historizujícím „naivním“ 
duchu mezi lety 1930 - 1940 
přelom 20./21. století - demolice 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 63. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 252, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 189 - 190.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 535a+b, A-FT 536a+b, A-FT 986a+b. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

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

závady 

1) zaniklá stavba domu 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely domem v rozsahu a 
hmotovém řešení obvyklém v dané ulici (maximálně jednopodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou 
střechou okapovou orientací do Jiráskovy ulice). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové 
řešení u střešní krytiny (nejlépe vláknocementové 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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 24. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Zaniklý dům č. p. 120 (trávník vpravo) ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 120 v roce 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 536 a). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 120 v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 535 b). 

 
 



 
Dům č. p. 120 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 535 a). 

 
 
 

 
Zaniklý dům č. p. 120, staveniště domu zarostlé náletem, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0121 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 121 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 412 

 
lokalizace 

západní fronta podél Jiráskovy ulice, 
křižovatka s ulicí Trávnice 

GPS: 50°35'20.678"N, 15°9'22.319"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Renáta Masopustová, Ploukonice 40, 
511 01 Všeň; Jiří Šolc, Bedřicha 
Smetany 1970, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází v nároží mezi ulicemi Jiráskova a Trávnice. Plocha je zatravněná, stojí zde vysoká lípa a 
náleží k č. p. 390 – viz vlastní karta. Původní dům č. p. 121 stál v severní části pozemku.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 121 (staré číslo 212), staré st. p. č. 387, 394  
5. listopadu 1607 koupil Michal Uldrych světničku se třemi komorami, sklepem a kusem zahrady 
po roce 1816 byl grunt rozdělen na čtyři čísla (234, 363, 390 a 414) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům č. p. 121 vyobrazen jako spalný s obdélným půdorysem, 
orientovaným delší stranou do Jiráskovy ulice (dům tvořil nároží do spojky k ulici Trávnice), jižně od domu 
stála další obdélná nespalná stavba (st. p. č. 394)  
č. p. 121 má později sokolská jízdárna a po roce 1983 přechází na nový objekt v Jiráskově ulici – viz vlastní 
karta 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 190 - 191.  
 

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 a urbanistickou koncepci je 
důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení obvyklém v dané ulici a odpovídajícím 
zaniklé zástavbě (patrový dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou a okapovou orientací do ulice).  
 

závady 

1) zaniklá stavba domu 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely domem v rozsahu a 
hmotovém řešení obvyklém v dané ulici (maximálně jednopodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou 
střechou okapovou orientací do Jiráskovy ulice). S ohledem na trasování dnešní ulice není zástavba zcela 
nutná a patrně ani reálná. U případné novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u 
střešní krytiny (nejlépe vláknocementové 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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 24. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Zaniklý dům č. p. 121 (v místě pod stromem) ve výřezu leteckého snímku,  

foto A. Kopecký 2014. 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0122 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 122 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 420, 421 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'19.011"N, 15°9'22.814"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Robert Erler, Jiráskova 122, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice (střední část naproti kostelu sv. Mikuláše). 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje směrem do dvora kolmé křídlo, 
které má střechu valbovou. Střešní krytina je z plechových šablon (Alukryt), klempířské prvky jsou zhotoveny 
z pozinkového plechu. Ve střešní rovině je osazeno celkem 6 střešních oken. Půdorys objektu je ve dvoře 
doplněn dvoupodlažní dostavbou, ukončenou terasou. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze 
smíšeného zdiva. Sklon terénu vyrovnává směrem do ulice vysoká zeď (skarpa) z pískovcových kvádrů 
(novodobě upraveno a vyspárováno). Vnější omítky jsou zde řešeny jako novodobé, vápenocementové 
(hladké i hrubě nahozené). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku i na šířku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na jedno, 
dvě nebo na tři otvíravá křídla. V jižním a východním průčelí jsou použity také luxferové výplně. Dveře 
hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. Nad vstupem je stříška z asfaltového šindele, vlevo od 
ní další stříška krytá falcovaným plechem. 
Ve dvoře se na pozemku p. č. 421 na dům napojuje lichoběžníková přízemní prosklená veranda s pultovými 
střechami krytými falcovaným plechem. 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována dvoudílná dvoutraktová dispozice 
s plochostropými místnostmi a schodištěm v zadním traktu (patrně z 2. čtvrtiny 19. století). V suterénu by za 
skarpovitou pískovcovou zdí měl být zachován omítaný sklep s valenou půlkruhovou klenbou s pětibokou 
výsečí nad vstupem z přístupové chodby (ta má segmentovou klenbu). Sklep byl datován do 18. – 19. století.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 122 (staré číslo 213), staré st. p. č. 381    
1607 – první zmínka (Jiří Vrchlabský, bednář) 
polovina 18. století – přestavba? 
1837 – dům rozdělen na dvě čísla 122 a 425, z této doby pochází zdivo přízemí 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L, orientovaný 
delším křídlem do ulice 
1886 – nástavba patra a úprava průčelí, novorenesanční fasáda (viz mladší dobové fotografie) 
1928 – adaptace a nástavba – dvorní část objektu, úpravy dispozice čelního křídla v 2. NP (PD Ladislav Slavík, 
Turnov) 
1940 – výstavba kolny (PD Ladislav Slavík, Turnov) 



1958 – výměna oken ve 2. NP, nová fasáda (PD OSP Turnov) 
1970 – výměna oken v 1. NP, oprava fasády 
2008 – výstavba terasy a zimní zahrady 
 

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. 122. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 122. 
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. 256, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 193 – 195.  

 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán přístavby, adaptace a nástavby částě domu čís. pop. 122 p. manželů V. a R. Pokorných v Turnově, arch. 
Ladislav Slavík, Turnov 1928.  
Nákres na postavení kolny při č. p. 122 p. p. manž. R. a V. Pokorných v Turnově, arch. Ladislav Slavík, Turnov 
1940.  
Výměna oken a omítka fasády v domě č. 122 Turnov, Turnov 1970. 
Výměna oken v přízemí a I. patře domu č. 122 Turnov, OSP Turnov, Turnov 1958. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 533, A-FT 537a+b+c, A-FT 983a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skicy půdorysu 1. PP a 1. NP. 
 

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. Původně barokní objekt s nástavbou a novou fasádou z roku 1886, byl novodobě přestavěn 
do podoby, která vzhledově nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma 
rozsáhlé dvorní dostavby), 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) narušení hmoty domu rozsáhlými dostavbami ve dvorním traktu (zejména část s terasou, která se 
negativně pohledově uplatňuje ve směru od ulice Trávnice, částečně také prosklená veranda) 
2) střešní krytina z plechových šablon (Alukryt) 
3) zničená novorenesanční fasáda (nahrazen břízolitovým nástřikem a tvrdou vápennocementovou omítkou 
s nevhodným odstínem nátěru), chybějící architektonické členění 
4) atypické tvary oken na šířku a jejich výplně velmi nepovedeného vzhledu  
5) nevhodná úprava pískovcového zdiva soklové části domu (očištění kvádrů a jejich spárování) 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vše vyjma dvorních přístaveb, zejména části s terasou, která se 
negativně pohledově uplatňuje ve směru od ulice Trávnice), podlažnost a typ střechy. V případě obnovy 
střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí 
je obnovení původního architektonického členění fasády (dle dobových fotografií, omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně 
oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 24. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 122 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Plán přístavby, adaptace a nástavby části domu z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Nákres na postavení kolny z roku 1940, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
 
 

 
Výměna oken v přízemí a I. patře domu na plánu z roku 1958, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Výměna oken a omítka fasády na plánu z roku 1970, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Půdorys domu č. p. 122 (1. PP) a 123 (1. NP) dle J. Slavíka (1992). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 122 (druhý zprava) v roce 1938?, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 537 a). 

 
 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 122 (druhý zleva) v roce 1938?, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 537 b). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 122 (druhý zleva) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 533). 

 
 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 122, jižní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 122, východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 



 
Dům č. p. 122, východní průčelí, detail soklu s větrákem, foto IP 2014. 

 

 
Dům č. p. 122, severní štítové průčelí, foto IP 2014. 



 

 
Dům č. p. 122, západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 122, pohled od severu – dům s přístavbami (bílá fasáda s terasou, vpravo prosklená 

veranda), foto IP 2014. 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0123 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 123 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 422, 423, 424 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'18.580"N, 15°9'22.619"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Robert Erler, Jiráskova 122, 511 01 
Turnov; SJM Robert Erler a Radka 
Erlerová, Jiráskova 122, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice (střední část naproti kostelu sv. Mikuláše). 
Plocha je částečně vydlážděná betonovou dlažbou, zbylá část je zpevněná štěrkem. Využívána je pro 
parkování. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 123 (staré číslo 214), staré st. p. č. 380    
1608 – první zmínka (Pavel Tomáškův, soukeník) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L, orientovaný 
kratším křídlem do ulice, oproti které je hlavní hmota domu na rozdíl od zbytku ulice ustoupena 
1885 – novostavba na spáleništi (jinde 1891) 
1890 – přístavba (PD Karel Knop, Turnov) 
po roce 1992 - demolice, dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována dvoudílná 
dvoutraktová dispozice s plochostropými místnostmi, dům zděný přízemní s téměř čtvercovým půdorysem a 
valbovou střechou 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 123. 
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. 256, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 195 - 196.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přestavbu domu čís. 123 pana Jana Vlka v Turnově, Karel Knop, Turnov 1890. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 181172 – 181174 (J. Slavík, NPÚ, ÚOP v Pardubicích 1991). 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

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

závady 

1) zaniklá stavba domu 
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely domem v rozsahu a 
hmotovém řešení obvyklém v dané ulici (maximálně jednopodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou, 
případně valbovou, střechou a okapovou orientací do Jiráskovy ulice). U novostavby je nutno dodržet 
místně obvyklé materiálové řešení u střešní krytiny (nejlépe vláknocementové 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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 24. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 123 (zaniklý) ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nákres na přestavbu domu z roku 1890, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Půdorys domu č. p. 122 (1. PP) a 123 (1. NP) dle J. Slavíka (1992). 



 
 

        
 
 
 

 
Stavební detaily zdemolovaného domu č. p. 123, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0124 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 124 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 425, 426 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'18.317"N, 15°9'22.947"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Robert Erler a Radka Erlerová, 
Jiráskova 122, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice (střední část naproti kostelu sv. Mikuláše). 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje směrem do dvora kolmé křídlo, 
které má střechu pultovou. Střešní krytina je z vláknocementových šablon a u dvorní části z falcovaného 
plechu, klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Komínová tělesa jsou omítaná, u horního je 
umístěno výlezové okno. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěny dva rozměrné vikýře 
s valbovými střechami. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva, štíty a koruna 
zdiva byly nedávné nadezděny z keramických tvárnic (krov byl patrně vystavěn nově). Soklové části jsou 
vyzděné z pískovcových kvádrů (novodobě upraveno a vyspárováno). Architektonické členění není 
zachováno s výjimkou hladké pasparty kolem hlavního vstupu. Vnější omítky jsou na hlavním průčelí řešeny 
jako novodobé vápenocementové stříkané (břízolit). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku i na šířku 
(u vikýře čtvercový tvar). Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá 
okna s dvojitým zasklením, dělená na dvě otvíravá a výklopná křídla (u vikýře okna jednokřídlá). Dělení 
křídel je provedeno tenkým falešnými příčkami. Nátěr je lazurní tmavě hnědý. Dveře hlavního vstupu jsou 
historizující, zhotovené ze dřeva, mají dvě křídla, rámovou konstrukci s profilovanými kazetami. Nad dveřmi 
je vysoký nadsvětlík s vícetabulkovou výplní. V přízemí hlavního průčelí jsou dva výkladce s dřevěnými 
výplněmi.  
Ve dvoře stojí na pozemku p. č. 425 lichoběžníková přízemní doplňková stavba s pultovou střechou krytou 
pásovou šedočernou lepenkou. 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována dvoudílná dvoutraktová dispozice 
s klenutou chodbou v levém dílu (valená klenba s pětibokými výsečemi a schodištěm v zadním traktu 
a plochostropými místnostmi v pravém dílu (v zadním traktu na plánech z let 1892 a 1898 ještě klenutá 
kuchyně). Suterén je dvouprostorový plochostropý.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 124 (staré číslo 215), staré st. p. č. 379    
1608 – první zmínka (Apolena Všetečková), v roce 1944 zde byly identifikovány konstrukce ze 17. století 
(zřejmě myšlen klenutá chodba v přízemí v levém traktu)  



1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, orientovaný 
delší stranou do ulice 
1885 – výstavba pilnikářské dílny ve dvoře (PD Vincenc Šulc, Turnov) 
1892 – celková přestavba, přístavba kolmého křídla s dílnou, realizace není jistá, viz rok 1911 (PD M. Žák) 
1898 – přístavba, kolmé dvorní křídlo – nástavba + nová střecha (PD Karel Knop, Turnov) 
1911 – výstavba elektrodílny ve dvoře (PD Karel Salač, Turnov) 
1936 – nová fasáda 
1970 – nová fasáda – zničení původního architektonického členění (z větší části), nová třídílná okna 
atypických tvarů (již starší plány z roku 1958) 
1983 – přístavba ve dvoře 
2008 – celková obnova a přestavba 
 

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. 124. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 124. 
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. 256, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 196 - 198.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Stavební nákres A. k přistavení nové světnice co dílny krejčovské při domě čís. 124 v Turnově, Mat. Žák, 
Turnov 1892.   
Nákres na vystavění nové dílny pilníkářské ve dvorku č. d. 124 pana Jana Procházky v Turnově, Vincenz Šulc, 
Turnov 1895.   
Stavební nákres A. na přistavení jedné světnice nad dílnou B. při domě čís. 124 v Turnově, Karel Salač, 
Turnov 1898.   
Návrh na přístavbu elektrotechnické dílny na dvoře domu č. p. 124 pana Zdenka Řady v Turnově, Karel 
Knop, Turnov 1911.   
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 533, A-FT 537a+b+c, A-FT 983a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP. 
 

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. Původně barokní objekt byl upraven na konci 19. století a bohužel výrazně novodobě přestavěn 
do podoby, která vzhledově příliš nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma 
rozsáhlé dvorní dostavby), 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).  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) hmotově předimenzovaná nástavba dvorního křídla 
2) nástavba koruny zdiva štítů (pravděpodobná likvidace historického krovu)  
3) střešní vikýře v pohledově exponovaném hlavním průčelí (naproti kostelu sv. Mikuláše) – značně 
předimenzovaná hmota, nevhodný typ střechy a její přesahy, tvar a výplně oken   
4) zničená fasáda (nahrazena břízolitovým nástřikem), chybějící architektonické členění 
5) atypické tvary oken na šířku a jejich nepovedené výplně (okna s příliš širokými plochými profily, hliníkové 
okapnice a další detaily, nevhodný lazurní nátěr, velmi rušivé falešné dělení křídel)  
6) nevhodná úprava pískovcového zdiva soklové části domu (očištění kvádrů a jejich spárování) 
 

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 – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí je 
obnovení původního architektonického členění fasády (dle dobových fotografií, omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně 
oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva (provedení dle historických výplní na rozdíl od stávajících oken).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 124 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 



 
 
 

 
Stavební nákres A. k přistavení nové světnice co dílny krejčovské z roku 1892, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Nákres na vystavění nové dílny pilníkářské ve dvorku z roku 1895, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Stavební nákres A. na přistavení jedné světnice nad dílnou B. z roku 1898,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Návrh na přístavbu elektrotechnické dílny z roku 1911, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Dům č. p. 124, přízemí domu dle J. Slavíka (1992). 

 
 
 

 
Dům č. p. 124 v roce 1944 (první vlevo), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 983 b). 

 
 



 
 

 
Dům č. p. 124, východní průčelí – patro a střecha, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 124, východní průčelí - přízemí, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 124, východní průčelí – detail vstupu, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 124, severní štítové průčelí – přední část, foto IP 2014. 



 

 
Dům č. p. 124, severní štítové průčelí – zadní část, foto IP 2014. 

 
 
 

 
 

Dům č. p. 124, zadní západní průčelí a dvorní přístavba (levý dům), foto IP 2014. 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0125 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 125 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 427, 428 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'17.997"N, 15°9'22.981"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jana Šrámková, Jiráskova 125, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice (střední část naproti kostelu sv. Mikuláše). 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje směrem do dvora drobná přístavba 
v ose dvorního průčelí, která má střechu pultovou. Střešní krytina je z asfaltového šindele hnědého odstínu 
(výrazně pokrytá mechem) a u dvorní přístavby z falcovaného plechu červeného odstínu, klempířské prvky 
jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou zakrytá obkladem z asfaltového šindele 
červeného odstínu. V každé střešní rovině jsou umístěna tři střešní okna. Obvodové stěnové konstrukce jsou 
provedeny ze smíšeného zdiva. Na hlavním průčelí je velmi dobře zachováno architektonické členění 
v novorenesančním stylu. To sestává ze soklu, mezipatrové římsy, korunní konzolovité římsy, kvádrové 
bosáže v přízemí, okenní šambrán s profilací, klenákem na vrcholu (u oken v přízemí) a nadokenními a 
podokenními římsami s volutami (u oken v patře). Hlavní vstup je orámován portálem (zapuštěný oproti líci 
fasády), který tvoří vysoké hranolové patky, stojky s jednoduchou profilací, hlavicemi a segmentový 
záklenek s klenákem uprostřed (na něm číslo popisné „125“). Vnější omítky jsou na hlavním průčelí řešeny 
jako hladké vápenné. V dvorním nečleněném průčelí jsou novodobé vápenocementové stříkané (břízolit) 
omítky. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (hlavní průčelí) i na šířku (dvorní průčelí). Okenní 
výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, dělená na dvě otvíravá křídla 
bez dělení. Ve dvorním průčelí jsou okna tří a čtyřkřídlá. Nátěr oken je lazurní tmavě hnědý. Dveře hlavního 
vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva, mají dvě křídla a palubkovou konstrukci. Nad dveřmi je vysoký 
nadsvětlík s vícetabulkovou novodobou výplní.  
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována třídílná třítraktová dispozice se 



středovou klenutou chodbou (placková klenba s pasy) a schodištěm v zadním traktu, klenutými místnostmi 
v pravém dílu (valené klenby se styčnými výsečemi) i levém dílu (světnice v předním traktu s plackovou 
klenbou, kuchyně s valenou klenbou uprostřed a komora s plackovými klenbami). Suterén je umístěn pod 
zadní levou komorou a má valeně klenutý sklep a přístupovou chodbu (dle zaslepené chodby se 
předpokládají zaslepené starší sklepy). Konstrukce a dispozice hodnocena jako barokní.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 125 (staré číslo 216), staré st. p. č. 378    
1608 – první zmínka (Mikuláš Korferšt), stávající objekt barokní zřejmě z průběhu 18. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, orientovaný 
delší stranou do ulice 
přestavba ve druhé polovině 19. století (před koncem století adaptován) 
1933 – oprava fasády 
2001 – obnova fasády 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 125. 
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. 256, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 198 - 199.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná barokní etapa pocházejí 
patrně z průběhu 18. století, s novorenesanční úpravou fasády. Objekt patří nejhodnotnější objekty na 
území MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace 
dané části města a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). V případě intaktního zachování původní barokní dispozice, nosných konstrukcí a dalších 
historických detailů (výplně vstupů, dlažby apod.) doporučujeme zvážit případné podání návrhu na kulturní 
památku. 
 

závady 

1) střešní krytina z asfaltového šindele  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


2) velmi rušivý obklad komínových těles z asfaltového šindele  
3) narušená fasáda (břízolitový nástřik) dvorního průčelí (pohledově se uplatňuje z ulice Trávnice) 
4) atypické tvary oken na šířku ve dvorním průčelí a jejich nepovedené výplně 
5) vzhled okenních výplní v hlavním průčelí (nedělená křídla, zjednodušené profilace apod.)  
6) palubkové dveře hlavního vstupu 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v rámci Jiráskovy ulici a rovněž pro nesporné kvality stavby. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití zateplení). V případě další 
obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle dobových fotografií. 
Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří (provedení dle historických výplní 
na rozdíl od stávajících dveří). Výjimečným a velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u kterého musí být 
zachována původní povrchová úprava (nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) 
musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 125 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 



 
Dům č. p. 125, půdorys přízemí a sklepa dle J. Slavíka (1992). 

 

 
Dům č. p. 125 (část fasády vpravo) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532). 



 
Dům č. p. 125, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 125, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



 

 
Dům č. p. 125, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 125, zadní západní průčelí, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0126 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 126 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 429, 430 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'17.602"N, 15°9'23.013"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Orel Jednota Turnov, Jiráskova 126, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazují směrem do dvora členité patrové a 
přízemní přístavby s pultovými střechami. Střešní krytina je z plechových šablon (Alukryt) a u dvorních 
přístaveb z lepenkových pásů, klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou 
z bílých cihel a z pálených cihel se špricem. V každé střešní rovině je umístěn jeden sedlový vikýř. Obvodové 
stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Na hlavním průčelí je částečně zachováno 
architektonické členění v novorenesančním stylu. To sestává ze soklu, mezipatrové římsy, korunní římsy, 
pásové bosáže v přízemí, lizénových rámců v patře, okenních šambrán (novodobě upravené), nadokenních 
říms s volutami (u oken v patře) a podokenních rámců (opět v patře). Hlavní vstup je orámován portálem, 
který tvoří vysoké hranolové patky, stojky s profilací, hlavice a segmentový záklenek s klenákem uprostřed. 
Vnější omítky jsou na hlavním průčelí zde řešeny jako hladké vápennocementové. Okenní otvory mají 
obdélný formát na výšku (hlavní průčelí) i na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně 
jsou řešeny jako dvojitá okna, dělená na dvě otvíravá křídla bez dělení. Nátěr oken je tmavě hnědý. Jediné 
historické okenní výplně jsou dochovány u vikýřů – jednoduché dřevěné dvoukřídlé s dělení na 6 tabulek 
(bílý nátěr). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva, mají dvě křídla a palubkovou 
konstrukci. Nad dveřmi je nadsvětlík s vícetabulkovou výplní. V levé části přízemí je dvojice výkladců s 
jedním vstupem a hliníkovými výplněmi.  
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována třídílná třítraktová dispozice se 
středovou klenutou chodbou (plackové klenby s pasy) a schodištěm v zadním traktu, plochostropými 



místnostmi v pravém i levém dílu. Suterén je umístěn pod středním dílem a má valeně klenutý sklep (s 
pravoúhlým okoseným portálem), přístupovou chodbu a slepou chodbu. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 126 (staré číslo 217), staré st. p. č. 377    
1608 – první zmínka (Šimon Smiřický) 
5. srpna 1641 koupil dům (před shořením) Mikuláš Lichvice 
před rokem 1662 byl dům opraven 
kolem roku 1800 přestavěn (dle charakteru vstupního portálu) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L, orientovaný 
delší stranou do ulice 
1880 – nová novorenesanční fasáda 
1931 – přístavba sálu (PD J. Kasal, Turnov) 
1937 – adaptován (výměna oken v přízemí – 3 malá za 2 větší) 
1984 – postupná rekonstrukce 
2003 – obnova fasády 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 126. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 126. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 199 – 200, příloha VIII.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na adaptaci domu č. p. 126 v Turnově a přístavbu sálu tělocvič. pro čsl. Orla, sdružené katol. spolky a 
úřadovny Lidové záložny v Turnově, arch. J. Kasal, Turnov 1931.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 542, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná barokní etapa pocházejí 
patrně z průběhu 18. století, s novorenesanční úpravou fasády. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) střešní krytina z plechových šablon s profilací (Alukryt) 
2) úprava vstupního portálu – část pod nátěrem, část režná (zbroušená?, oproti původnímu stavu chybí 
dekorativní pás ze zvonků a iniciály na klenáku)  
3) hliníkové výkladce a vstup v přízemí hlavního průčelí 
4) vzhled okenních výplní v hlavním průčelí (nedělená křídla, zjednodušené profilace apod., zapuštění 
výrazně od líce fasády)  
5) palubkové dveře hlavního vstupu 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v rámci Jiráskovy ulice a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití zateplení). V případě další 
obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle dobových fotografií. 
Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří (provedení dle historických výplní 
na rozdíl od stávajících dveří). Výjimečným a velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u kterého musí být 
zachována původní povrchová úprava (nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) 
musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.     
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 126 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Návrh na adaptaci domu č. p. 126 v Turnově a přístavbu sálu tělocvičny z roku 1931, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

 
Návrh na adaptaci domu č. p. 126 v Turnově a přístavbu sálu tělocvičny z roku 1931, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 126, půdorys sklepa a přízemí dle J. Slavíka (1992). 

 
 

 
Dům č. p. 126 (druhý zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532). 

 



 
Dům č. p. 126, portál domu v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 542). 

 
 
 

 
Dům č. p. 126, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 



 
 
 

 
Dům č. p. 126, detail vikýře, foto IP 2016. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 126, hlavní východní průčelí, detail oken, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 126, hlavní východní průčelí – střední část, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 126, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0127 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 127 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 431 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'17.250"N, 15°9'22.934"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Ing. Václav Hájek a Věra Hájková, 
Antonína Dvořáka 299, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje směrem do dvora rozsáhlá patrová 
přístavba s pultovou střechou a dále přízemní přístavba ukončená terasou. Střešní krytina je 
 vláknocementových šablon (čtvercový formát kladený na koso) a u dvorních přístaveb z falcovaného 
plechu, klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Komínová tělesa na objektu chybí. Ve střešní 
rovině orientované do ulice jsou umístěny rozměrné valbové vikýře a ve dvorní části 6 střešních oken. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Na hlavním průčelí je částečně 
zachováno architektonické členění v novorenesančním stylu. To sestává ze soklu (režné pískovcové desky), 
mezipatrové římsy, korunní římsy, okenních šambrán a nadokenních a parapetních říms (u oken v patře). 
Hlavní vstup je orámován starším klasicistním portálem, který tvoří stojky s jednoduchou profilací, hlavice a 
segmentový záklenek s klenákem uprostřed (přezděný a omítnutý). Vnější omítky jsou na hlavním průčelí 
zde řešeny jako hladké vápennocementové. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (hlavní průčelí). 
Novodobé okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna 
s dvojitým zasklením, dělená na dvě otvíravá křídla s falešným dělením na 6 tabulek. Nátěr oken je lazurní 
světle hnědý. U vikýřů jsou použita jednoduchá dřevěná jednokřídlá okna s falešným dělením na 6 tabulek. 
Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva, mají dvě křídla a rámovou konstrukci a černým 
oplechováním. Nad dveřmi je nadsvětlík s třítabulkovou výplní. V pravé části přízemí je novodobý výkladec s 
jedním vstupem a dřevěnými výplněmi.  
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována dvoudílná třítraktová dispozice s 



klenutou chodbou v levém dílu (valená klenba s pětibokými výsečemi v rozsahu předních dvou traktů, zadní 
část plochostropá) a schodištěm ve středním traktu, plochostropými místnostmi v předním a zadním traktu 
(střední trakt bývalé kuchyně valeně klenutý). Suterén je umístěn pod celým jádrem domu a nerespektuje 
jeho dispozici (je starší), má dva valeně klenuté sklepy a přístupové chodby. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 127 (staré číslo 218), staré st. p. č. 376    
1628 – první zmínka (Samuel Prosecký) 
7. prosince 1643 koupil dům (před shořením) Jan Harman 
před rokem 1653 opraven 
30. října 1733 krejčí Jiří Veber koupil dům s malou zahrádkou od Jakuba Hany „výměnek Jakuba Hany: byt v 
světničce s hospodářem, nahoře komoru do smrti, děvčeti jeho byt do vdaní“ 
ve čtyřicátých letech 20. století byl ze starého domu zachován sklep a klenba v průchodu (tj. v chodbě) 
přestavován okolo roku 1800 (dle vzhledu klasicistního portálu) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, orientovaný 
kratší stranou do ulice 
okolo roku 1889 přístavba zadní části a úprava průčelí (ve čtyřicátých letech 20. století byly z této stavební 
etapy zachovány i zajímavé dřevěné výkladce) 
1945 – obnova omítek ve dvoře 
1961 – výměna výkladce za okno, úprava fasády 
1999 – statické zajištění a dvorní přístavba 
2010 – obnova střechy a 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. 127. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 127. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 200 – 201.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přestavbu zadní části a vazby domu č. 127 pana Jana Hájka v Turnově, ulici Králové, Vincenz Šulc, 
Turnov 1889. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná barokní etapa, 
s novorenesanční úpravou fasády (1889). Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


zachování urbanistické situace dané části města a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

závady 

1) střešní vikýře (po rekonstrukci předimenzovaná hmota, přesahy střechy, nevhodné okenní výplně)  
2) částečně zjednodušení architektonického členění fasády hlavního průčelí 
3) vzhled okenních výplní a výkladců v hlavním průčelí (nedělená křídla, zjednodušené profilace, celkově 
nepodařené řemeslné provedení apod.)  
4) hmotově předimenzovaná a celkově vzhledově rušivá terasa ve dvoře 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v rámci Jiráskovy ulice a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití zateplení). V případě další 
obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle dobových fotografií. 
Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří (provedení dle doložených 
historických výplní). Výjimečným a velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u kterého musí být 
zachována původní povrchová úprava (nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) 
musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 127 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Nákres na přestavbu zadní části a vazby z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Dům č. p. 127 a 128, půdorys přízemí a sklepa dle J. Slavíka (1992). 



 
Dům č. p. 127 (druhý zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532). 

 
 

 
Dům č. p. 127, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 



 
Dům č. p. 127, hlavní východní průčelí – detail portálu, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 127, hlavní východní průčelí – detail oken v patře, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0128 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 128 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 433, 434 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'16.998"N, 15°9'22.933"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Margita Ježková, Jiráskova 128, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje směrem do dvora kolmá přízemní 
přístavba se sedlovou střechou. Střešní krytina je na straně do ulice z břidlice (obdélníkový formát kladený 
na koso, fialový odstín, v dolní část červený falcovaný plech) a u dvorních částí v malé části opět z břidlice a 
ve zbytku z plechových šablon Alukryt, klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová 
tělesa jsou z režného cihelného zdiva. Ve střešní rovině jsou umístěna 4 výlezová okna. Obvodové stěnové 
konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Na hlavním průčelí je částečně zachováno architektonické 
členění v novorenesančním stylu. To sestává ze soklu, mezipatrové římsy se zubořezem, korunní římsy 
s vejcovcem a okenních šambrán s bohatou profilací (v přízemí navíc klenáky s maskarony). Hlavní vstup je 
orámován starším klasicistním portálem, který tvoří hranolové patky, stojky s bohatou profilací a rostlinným 
pásem, hlavice a segmentový záklenek s klenákem uprostřed. Vnější omítky jsou na hlavním průčelí řešeny 
jako hladké vápenné. Patro má z větší části režné cihelné provedení (lícovky tmavě červeného odstínu). 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (hlavní průčelí). Historizující okenní výplně jsou zhotoveny ze 
dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, dělená na tři otvíravá křídla (horní vyklápěcí cca 
třetinové, bohatá profilace poutce a klapačky). Nátěr oken je červenohnědý. Dveře hlavního vstupu jsou 
historizující, zhotovené ze dřeva, mají dvě křídla a rámovou konstrukci s bohatě profilovanými kazetami. 
Nad dveřmi je nadsvětlík s vitrážovou výplní. V levé části přízemí jsou novodobá dvoukřídlá palubková vrata.  
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována třídílná třítraktová dispozice se střední 
klenutou chodbou (plackové klenby s pasy) a schodištěm ve středním traktu, klenutými bočními díly (pravý 



díl plackové klenby s pasy, levý díl valená klenba se styčným trojbokými výsečemi – bývalý průjezd do dvora) 
a plochostropými místnostmi v zadním traktu. Suterén je umístěn pod celým jádrem domu a má tři valeně 
klenuté sklepy, přístupovou chodbu, pravoúhlé portály a spodní úroveň s tzv. trojlístkem. Suterén datován 
do 16. století, nadzemní část barokní (nejspíše po požáru města 1705).  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 128 (staré číslo 219), staré st. p. č. 375    
3. července 1628 krejčí Petr Jelínek koupil dům v ulici jdoucí ke kostelu (suterén domu datován do 16. 
století) 
nadzemní část objektu barokní (nejspíše po požáru města 1705) 
28. března 1783 koupila dům se stodolou Oliva Pešková 
1. čtvrtina 19. století – přestavba (dle charakteru vstupního portálu) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, orientovaný 
kratší stranou do ulice 
1899 – nová fasáda a atika 
1975 – zřízení garáže (vrata v uličním 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. 128. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 128. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 201 – 202, příloha IX.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Zřízení garáže v domě č. 128 – Jiráskova ul. – Turnov pro manž. Kučerovi, Turnov 1973. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 541, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná barokní etapa pocházejí 
patrně z průběhu 18. století, s novorenesanční úpravou fasády (1899). Objekt patří nejhodnotnější objekty 
na území MPZ díky intaktnímu zachování fasády, střešní krytiny z břidlice a výplní oken a dveří. Zastavění 
pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města a rovněž 
pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). V případě intaktního zachování původní barokní dispozice se starším suterénem z 16. století, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


nosných konstrukcí a dalších historických detailů (výplně vstupů, dlažby apod.) v interiéru doporučujeme 
zvážit případné podání návrhu na kulturní památku. 
 

závady 

1) střešní krytina z plechových šablon s profilací (Alukryt) na dvorních částech střechy 
2) garážová vrata v hlavním průčelí 
3) lazurní nátěr vstupních dveří 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v rámci Jiráskovy ulici a rovněž pro nesporné kvality stavby. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí v rozporu s dnešním stavem, nevhodné je 
použití zateplení). V případě obnovy oken a vstupních dveří se preferuje oprava a repasování, v horším 
případě zhotovení přesné kopie stávajících výplní ze dřeva (nutno zachovat přesné profilace, zdobení 
poutce, klapačky u oken, a konstrukční řešení a profilace kazet a zdobných prvků u dveří). Výjimečným a 
velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u kterého musí být respektována původní povrchová úprava 
(pravděpodobně nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) musí provádět výhradně 
osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 128 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 



 
 

 
Zřízení garáže v domě na plánu z roku 1973, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Zřízení garáže v domě na plánu z roku 1973, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



 
Dům č. p. 127 a 128, půdorys přízemí a sklepa dle J. Slavíka (1992). 

 
 

 
Dům č. p. 128 (třetí zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532). 



 
Dům č. p. 128, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 128, hlavní východní průčelí – detail přízemí, foto IP 2014. 

 
 



 
Dům č. p. 128, hlavní východní průčelí – detail patra, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 128, západní průčelí – kolmá zadní přístavba, foto IP 2014. 

 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0129 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 129 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 435, 401/1, 401/2 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'16.729"N, 15°9'23.059"E 

výčet 
objektů 

dům, dvorní přístavby, doplňková 
stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Miroslav Sixta a Daniela Sixtová, 
Jiráskova 128, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje směrem do dvora třípodlažní 
přístavba s pultovou střechou, následuje dvoupodlažní přístavba ukončená plochou terasou a dále ve dvoře 
terasa a drobná stavba s pultovou střechou. Střešní krytina je velkoformátových profilovaných plechových 
šablon černého odstínu, klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Komínová tělesa jsou 
tvořená obkladem imitujícím režné cihelné zdivo. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěny dva 
sedlové vikýře a směrem do dvora 4 střešní okna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze 
smíšeného zdiva. Na hlavním průčelí je zachováno pouze torzo architektonického členění 
v novorenesančním stylu (korunní římsa, zbylé prvky – mezipatrová římsa, okenní šambrány jsou novodobé 
velmi zkomoleného tvaru). Vnější omítky jsou na hlavním průčelí zde řešeny jako hladké 
vápennocementové. Sokl je opatřen keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku 
(hlavní průčelí). Novodobé okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
jednoduchá jednokřídlá okna s izolačním dvojsklem a falešným dělením na tři části. Dveře a výkladce jsou 
obdobného provedení.  
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována třídílná dvoutraktová dispozice 
s plochostropými místnostmi a oválným schodištěm v zadním pravém traktu. Dvouúrovňový suterén je 
umístěn pod celým jádrem domu. V přední části při ulici je tvořen velkým valeně klenutým sklepem a 
přístupovou chodbou se segmentovými klenbami. Ze sklepa vede dvojice chodeb do zadní části k 
přístupovému schodišti a do valeně klenutého sklepa sekaného do skalního podloží, dále se zde nacházejí 



drobnější prostory a vzadu pod někdejším dvorním domkem valeně klenutý sklep. Suterén datován do 
přelomu 16. a 17. století, zadní část je mladší, nadzemní část z konce 19. století.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 129 (staré číslo 220), staré st. p. č. 374    
27. srpna 1607 ujal dům Melchar zámečník 
3. září 1635 Václav Košický koupil dům se stodolou 
přestavba a přístavba ve druhé polovině 18. a 19. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s výrazně protáhlým obdélným 
půdorysem, orientovaný kratší stranou do ulice 
konec 19. století – znovu vystavění domu, zachován starší suterén 
1936/41 – úprava průčelí 
1974 – výměna oken a zřízení garáže (vrata v uličním průčelí) 
přelom 20. a 21. století – rekonstrukce objektu, velmi znehodnocující (fasáda, střecha, 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. 129. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 129. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 13. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 202 - 204.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na zvětšení oken a zřízení garáže v domě pana Fr. Herbsta – Turnov č. p. 129, č. k. 401/402 Turnov, 
Turnov 1974. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 199381 (Krištof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, 01/1995) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

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. Původně historizující objekt byl v průběhu 20. století a bohužel výrazně novodobě přestavěn 
do podoby, která vzhledově nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma 
rozsáhlé dvorní dostavby), stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní 
vzhled fasády. V objektu je pravděpodobně zachován velmi cenný suterén z přelomu 16. a 17. století. 
Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby 
(fasáda i interiér).  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) střešní krytina z velkoformátových plechových šablon s profilací, zásadně narušující střešní krajinu 
v centrální části MPZ 
2) velmi nepovedené střešní vikýře na exponované straně střechy směrem do ulice (předimenzovaná 
hmota, celkově nepovedený vzhled – krytina, obklad, okenní výplně) 
3) vzhled komínových těles (obklad) 
4) výrazně narušená fasády hlavního průčelí – chybějící architektonické členění, nepřirozeně „tvrdá“ omítka 
5) keramický obklad soklu hlavního průčelí  
6) velmi rušivý vzhled okenních výplní (osazení v hloubi špalet výrazně ruší celek fasády, ploché profily, 
doplňky, falešné dělení, lazurní hnědý nátěr)  
7) předimenzovaná hmota dvorních přístaveb – zejména část s terasou 
8) vzhled a množství reklam na hlavním průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je 
nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Stávající střešní 
krytina výrazně narušuje střešní krajinu na území MPZ a je žádoucí její odstranění. Žádoucí je obnovení 
původního architektonického členění fasády (dle dobových fotografií, omítka v celém rozsahu jednotlivých 
průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití zateplení). 
V případě další obnovy oken, dveří a výkladců musí být výplně ze dřeva (provedení dle historických výplní na 
rozdíl od stávajících prvků, které jsou velmi rušivé).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 129 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plán na zvětšení oken a zřízení garáže z roku 1974, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Dům č. p. 129, půdorys přízemí a sklepa dle J. Slavíka (1992). 

 



 
Dům č. p. 129 (třetí zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532). 

 
 
 

 
Dům č. p. 129 (první zprava) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 



 
Dům č. p. 129, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 129, hlavní východní průčelí – detail přízemí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 129, hlavní východní průčelí – detail patra, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 129, západní průčelí s terasou, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0130 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 130 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 436, 437 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'16.471"N, 15°9'23.143"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Martin Matějíček, Jiráskova 130, 511 
01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice, při vyústění na nám. Českého Ráje. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Na dům navazuje drobná přízemní přístavba 
s pultovou střechou. Střešní krytina je profilovaných plechových šablon (Alukryt), u přístavby z asfaltových 
pásů, klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou z režných bílých cihel. 
Ve střešní rovině jsou umístěny 3 výlezová okna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze 
smíšeného zdiva. Na hlavním průčelí je zachováno pouze torzo architektonického členění (odskok v místech 
korunní římsy a pravoúhlý profilovaný portál v krajní levé ose). Vnější omítky jsou na hlavním průčelí zde 
řešeny jako hrubé vápennocementové stříkané (novodobý břízolit). Sokl je opatřen keramickým 
mozaikovým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (hlavní průčelí). Novodobé okenní 
výplně jsou zhotoveny plastu (černý odstín). Vstupní dveře a vrata jsou dřevěná palubková.  
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována dvoudílná dvoutraktová dispozice 
s plochostropými místnostmi a schodištěm v zadním pravém traktu. Suterén je umístěn pod zadní části 
domu – dva sklepy s valenými segmentovými klenbami.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 130 (staré číslo 221), staré st. p. č. 373    
1608 – první zmínka (Kryštof Michálek) 
2. listopadu 1643 koupila dům (před shořením) Anna Žáková 
do roku 1663 byl dům opraven 



po roce 1724 (snad 1773?) - dům rozdělen na dvě čísla popisná č. p. 130 (staré číslo 221) a č. p. 131 (staré 
číslo 222) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, orientovaný 
kratší stranou do ulice 
ve čtyřicátých letech 20. století byl ve dvorním průčelí zachován empírový kamenný portál 
stavební úpravy ve třetí čtvrtině 19. století 
1932 – adaptován 
1958 – výměna oken 
1989 – zřízení garáže (vrata v uličním 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. 129. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 129. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 204 - 205. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Výměna oken v I. patře a omítka fasády domku č. 130, Jiráskova ul. v Turnově, OSP Turnov 1958.  
Vestavba garáže u domu čp. 130, Kubíček, Turnov 1988. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 199381, 199382, 199384 (Krištof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, 01/1995) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

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. Původně klasicistní a historizující objekt byl v průběhu 20. století a bohužel výrazně novodobě 
přestavěn do podoby, která nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma 
rozsáhlé dvorní dostavby), stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní 
vzhled fasády. V objektu je pravděpodobně zachován velmi cenný suterén. Případné další hodnotné 
konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) střešní krytina z velkoformátových plechových šablon s profilací (Alukryt) 
2) výrazně narušená fasády hlavního průčelí – chybějící architektonické členění, stříkaná velmi hrubá 
břízolitová omítka – i na cenném vstupním portálu  
3) velmi rušivý vzhled plastových okenních výplní (osazení v hloubi špalet výrazně ruší celek fasády, ploché 
profily, doplňky, falešné dělení, černý odstín)  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


4) umístění garážových vrat v pohledově exponovaném hlavním průčelí, jejich palubková výplň 
5) palubkové výplně dveří  
 

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 – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí je 
obnovení původního architektonického členění fasády (dle dobových fotografií, omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken, dveří a výkladců musí být výplně ze dřeva (provedení dle 
historických výplní na rozdíl od stávajících prvků, které jsou velmi rušivé).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 130 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Výměna oken v I. patře a omítka fasády na plánu z roku 1958, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vestavba garáže na plánu v roce 1988, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 130, půdorys přízemí a sklepa dle J. Slavíka (1992). 

 
 

 
Dům č. p. 130 (čtvrtý zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532). 

 



 

 
Dům č. p. 130 (druhý zprava) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 

 
Dům č. p. 130, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 



 

 
Dům č. p. 130, zadní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0131 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 131 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 438/1, 438/2, 439 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'16.080"N, 15°9'23.400"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

AGBA, v. o. s., Vesecko 488, 
Daliměřice, 511 01 Turnov; Jan Jirků, 
5. května 1453, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice, při vyústění na nám. Českého Ráje. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysu písmene L a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střešní krytina je ve směru do ulice z asfaltového šindele zeleného odstínu 
a ve směru do dvora z falcovaného plechu hnědého odstínu, klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového 
plechu. Komínová tělesa jsou omítaná. Ve střešní rovině směrem do ulice je umístěno 5 střešních oken. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z novodobého zdiva (tvárnice?). Sokl je obložen deskami 
z leštěné žuly. Na hlavním průčelí je provedena imitace architektonického členění. Vnější omítky jsou řešeny 
jako hladké vápennocementové. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (hlavní průčelí). Novodobé 
okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a řešeny jako jednoduchá 1 – 3 křídlá okna. Vstupní dveře a výkladce 
jsou dřevěné. V levé části je umístěn průjezd, který umožňuje průchod do ulice L. Petrnouška. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 131 (staré číslo 222), staré st. p. č. 372  
1608 – první zmínka (Kryštof Michálek) 
2. listopadu 1643 koupila dům (před shořením) Anna Žáková 
nové domovní číslo vzniklo rozdělením objektu po roce 1724 (viz č. p. 130) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, orientovaný 
kratší stranou do ulice 
1914 (?) – úprava průčelí 
1944 – výstavba zříceného tarasu zahrady 
1992 – vyhořel a vzápětí byl demolován 
1995/97 – výstavba nového domu (PD Jaroslav Wolf, Malá Skála) 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) byla v 1. NP před demolicí zachována dvoudílná třítraktová dispozice 
s plochostropými místnostmi a schodištěm v zadním levém traktu. Suterén nebyl přístupný. Fasáda měla 
novorenesanční charakter. 
 

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. 131. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 131. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 204 – 206, příloha XI. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

NPÚ, ÚOP v Liberci, foto sbírka, inv. č. 199381, 199382, 199384 (Krištof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, 01/1995) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 532, A-FT 540, A-FT 982a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy) a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Jedná se 
o novostavbu z konce 20. století, která poměrně vhodně zapadla do dané blokové zástavby (vlastní 
provedení stavby je dosti utilitární). Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 
urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma 
rozsáhlé dvorní dostavby), stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce (např. 
v případě zachování suterénu či jiných konstrukcí z původního domu). Případné hodnotné konstrukce a 
prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby.  
 

závady 

1) zaniklý historický objekt 
2) střešní krytina z asfaltového šindele 
3) předimenzovaný počet a velikost střešních oken v pohledově exponovaném hlavním průčelí 
4) obklad soklu hlavního průčelí z leštěné žuly  
 

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 – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové výplně být provedeny 
ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 131 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 



 

 
Plány novostavby z roku 1995, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Plány novostavby z roku 1995, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Dům č. p. 132 a 131, půdorys přízemí dle J. Slavíka (1992). 

 

      
Dům č. p. 130 (pátý zprava) v roce 1944 a portál domu v roce 1904,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 532 a AFT 540). 



 

 
Dům č. p. 131 po vyhoření v roce 1992, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 131 po vyhoření v roce 1992, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 131 (čtvrtý zprava) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 131 (druhý zprava) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 131, detail hlavního průčelí v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 131, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 131, zadní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0132 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 132 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 438/1, 438/2 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'15.661"N, 15°9'23.124"E 

výčet 
objektů 

 
zaniklý dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

AGBA, v. o. s., Vesecko 488, 
Daliměřice, 511 01 Turnov; Jan Jirků, 
5. května 1453, 511 01 Turnov 

 
popis 

Dnes součást č. p. 131 – viz vlastní karta. 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 132 (staré číslo 223), staré st. p. č. 371    
21. listopadu 1622 koupil dům Václav Střížek 
20. března 1645 koupil Václav Klobása kus místa pro rozšíření svého dvora a pro vystavění nových chlévů 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s půdorysem písmene L, orientovaný 
kratší stranou do ulice 
ve čtyřicátých letech 20. století byl z původního domu doposud zachován zbytek klenutí v průchodu 
přestavba v první čtvrtině 19. století (viz vstupní portál) 
1992 – vyhořel a vzápětí byl demolován 
1995/97 – výstavba nového domu (PD Jaroslav Wolf, Malá Skála) 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) byla v 1. NP po demolovaném objektu zachována stopa dvoudílná 
třítraktová dispozice s klenutými místnostmi (plackové a valené klenby). Suterén nejspíše zničeny průkopem 
plynovodu. Fasáda měla novorenesanční charakter se starším klasicistním portálem. 
 

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. 131. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 131. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 206 – 208, příloha XI. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 199381, 199382, 199384 (Krištof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, 01/1995) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 531, A-FT 538, A-FT 539a+b, A-FT 979b, A-FT 
981a+b, A-FT 1284. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ a 
urbanistickou koncepci je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení obvyklém v dané 
ulici – viz karta č. p. 131.  
 

závady 

viz karta č. p. 131.  
 

doporučení/regulativy 

viz karta č. p. 131.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 

 
Dům č. p. 132 a 131, půdorys přízemí dle J. Slavíka (1992). 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 132 (první zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 531). 

 
 
 

 
Dům č. p. 132, portál v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 538). 

 
 
 



 

 
Dům č. p. 132 (zdivo kolem proluky s míchačkou) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 

 
Dům č. p. 131, novostavba z roku 1992, 

 na místě historických domů č. p. 131 a 132, foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0133 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 133 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 442, 455, 446 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'15.661"N, 15°9'23.124"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Tomáš Dufek, U Zastávky 471, 511 01 
Turnov; Petr Louda, Jiráskova 133, 511 
01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice, při vyústění na nám. Českého Ráje. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu, 
doplněná ve směru do dvora obdélně založenou dvoupodlažní a na ní dále podélně napojenou trojpodlažní 
přístavbou. Hlavní část domu a na ní navazující dvorní část jsou zastřešeny sedlovými střechami, 
trojpodlažní objekt je pak zastřešen střechou pultovou. Střechy objektů jsou kryty plastovou imitací 
skládané krytiny (tzv. plastová břidlice) a plechovými šablonami (Alukryt). Klempířské prvky jsou zhotoveny z 
měděného a pozinkového plechu. Ve střešní rovině orientované do ulice je umístěno 6 střešních oken, ve 
dvorní části 5 střešních oken, u kolmého křídla 7 střešních oken a u zadní přístavby 4 střešní okna. Komínová 
tělesa zde chybí. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou 
řešeny jako vápenocementové, v ploše hlavního průčelí opatřené zbytky starší štukové výzdoby (korunní 
konzolovitá římsa, pásová bosáž v přízemí, mezipatrová římsa se zubořezem, okenní šambrány s 
nadokenními volutovými římsami a bohatým štukovým dekorem – rostlinný motiv a hlavičky, totéž pod 
parapetními deskami). Sokl dvorní trojpodlažní přístavby je opatřen kvádrovou pískovcovou přizdívkou. 
Dvorní průčelí jsou nečleněná. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny 
ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, v ploše rozčleněná vždy na 
spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Dveře a výkladce v hlavním průčelí 
jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. Průčelí dvorní trojpodlažní přístavby je pojednáno nově jako pavlačové. 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) a ověření stávajícího stavu je v 1. NP zachována třídílná dvoutraktová 
kompletně klenutá dispozice, vpředu v levém dílu místnost s klášterní klenbou s výsečemi (dodatečně 
předělená příčkou), uprostřed je chodba a valenou klenou a styčnými výsečemi, na konci se schodištěm, v  
pravém dílu krám s valenou klenbou (byla částečně destruovaná). V zadním taktu je příčně orientovaná 
chodba s valenými klenbami s výsečemi a vlevo někdejší černá kuchyně (uváděna je zborcená valená 
klenba). Na jádro domu navazovalo rozsáhlé dvorní křídlo s plochostropými místnostmi. Suterén je umístěn 
pod levou částí domu ve dvou výškových úrovních – velký sklep s valenou mírně stlačenou klenbou a 
přilehlou úzkou chodbou. Ve dvorním průčelí je zmiňován hodnotný portál s domovním číslem na klenáku, 
pocházející z 1. třetiny 19. století. Suterén datován na přelom 17. a 18. století. 
 
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 133 (staré číslo 224), staré st. p. č. 370    
1608 – první zmínka (Martin Doubrava) 
v roce 1707 vyhořel a do roku 1714 byl opraven 
5. března 1745 koupil dům se zahradou a stodolou Johanes Židův (zhruba v tomto období byl dům 
přestavován) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem, 
orientovaném delší stranou do ulice a rozšířeném a přístavby ve dvoře (užší a širší) 
1894 – nový krov a fasáda (novorenesanční) 
1924 – adaptován 
1982 – staticky narušen 
1994 – havarijní stav, odstraněna nosná zeď k č. p. 132 – to demolováno v roce 1982 
2001 – celková rekonstrukce 
2009 – polyfunkční dům 
 

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. 133. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 133. 
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. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 208 - 209. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Turnov – Jiráskova ul. č. 133. Stávající stav, Turnov 1982. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 181156, 199382, 199383 (J. Slavík, 1991, Krištof, NPÚ, ÚOP 
v Pardubicích, 01/1995) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 529, A-FT 531, A-FT 838, A-FT 979a+b, A-FT 
980a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná novorenesanční etapa 
pocházejí patrně z konce 19. století, jádro a dispozici domu však tvoří konstrukce složitějšího stavebního 
vývoje 16.–20. století. Objekt patří nejhodnotnější objekty na území MPZ díky intaktnímu zachování fasády, 
dispozice interiéru a řadě cenných prvků. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu 
zachování urbanistické situace dané části města a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


interiér). V případě intaktního zachování původní barokní dispozice, nosných konstrukcí a dalších 
historických detailů (výplně vstupů, dlažby apod.) v interiéru doporučujeme zvážit případné podání návrhu 
na kulturní památku. 
 

závady 

1) výrazně předimenzovaná hmota a podlažnost dvorních přístaveb, pro celek MPZ velmi rušivá 
2) střešní krytina z plastové břidlice a velkoformátových plechových šablon s profilací (Alukryt) – výrazně 
rušivé v rámci střešní krajiny MPZ 
3) zcela předimenzované množství a velikost střešních oken, včetně pohledově exponovaných průčelí 
4) rušivý vzhled okenních výplní (osazení v hloubi špalet, ploché profily, doplňky) 
5) předimenzované množství reklam na hlavním průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v rámci Jiráskovy ulici a rovněž pro nesporné kvality stavby. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí v rozporu s dnešním stavem, nevhodné je 
použití zateplení). Obnovu štukové výzdoby by měla provádět osoba s prokazatelnými zkušenostmi 
s obnovou těchto prvků, nejlépe restaurátor s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR. V případě 
obnovy oken a vstupních dveří se preferuje výroba nových výplní ze dřeva a vzhledu, který bude více 
odpovídat historickým výplním (na rozdíl od dnešního stavu).    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 133 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Plán průčelí z roku 1982, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 133, půdorys sklepa dle J. Slavíka (1992). 

 
 



 
Dům č. p. 133, půdorys přízemí dle J. Slavíka (1992). 

 
 

 
Dům č. p. 133 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. 529). 



 
Dům č. p. 133 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 531). 

 
 
 

 
Dům č. p. 133 (první zprava) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 



 
Dům č. p. 133 (první zleva) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 

 
Dům č. p. 133, portál domu – dvorní průčelí, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 



 
Dům č. p. 133, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 133, hlavní východní průčelí – detail části průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 133, hlavní východní průčelí – detail oken v patře, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 133, detail klenební koutové výseče v přízemí v předním jižním traktu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 133, zadní západní křídlo, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 133, přístavba k zadnímu traktu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0134 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 134 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 443, 444 

 
lokalizace 

západní fronta podél Jiráskovy ulice, 
nároží do nám. Českého Ráje  

GPS: 50°35'14.927"N, 15°9'23.689"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Mgr. Alena Burantová, Luníkovská 
2451/19, Újezd nad Lesy, 190 16 
Praha; RNDr. Jan Mýl, Bazovského 
1117/7, Řepy, 163 00 Praha 6; Mgr. 
Bohunka Vrchotická, Pod Tvrzí 391, 
250 70 Odolena Voda 

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice, při vyústění na nám. Českého Ráje. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu je zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. K hlavní části domu ve směru ze dvora přiléhá zděný, pultově zastřešený 
přístavek. Střecha objektu je kryta ve směru do ulice vláknocementovými šablonami, ve dvorní části 
azbestocementovými šablonami a falcovaným červeným plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z 
měděného a pozinkového plechu. Jediná komínová hlava je v úrovni nad střechou provedena z režných 
vápenopískových cihel. Ve střešní rovině orientované směrem do ulice jsou umístěny dva sedlové vikýře, 
směrem do dvora pultový vikýř a pět výlezových oken. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Starší omítky jsou v hlavním průčelí 
překryty hrubozrnným cementovým nástřikem (ze starší výzdoby zde zůstala zachována omítková korunní 
římsa a okenní šambrány s parapety). Sokl je cementový. Hlavní vstup a vstup do krámu jsou opatřeny 
klasicistními profilovanými pravoúhlými portály. Dvorní průčelí je opatřeno hladkou vápenocementovou 
omítkou. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou 
řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní 
jednokřídlou část vyklápěcí (výrazně zdobená klapačka a poutec, červenohnědý nátěr). Ve dvorním průčelí 
zůstala ve formě prosklené stěny zachována starší pavlač. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové (výplň je osazena v kamenném ostění). Krámské dveře v 
hlavním průčelí jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, prosklené, uzavíratelné 
dřevěnými vraty (výplň je osazena v kamenném ostění). 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) je v 1. NP zachována třídílná třítraktová převážně klenutá dispozice, 
v levém dílu se nachází chodba na šířku všech traktů (vpředu valená klenba s pětibokými výsečemi, vzadu 
plackové klenby s pasy), vpředu je dále plochostropá místnost krámu (s průvlakem), ve středním dílu je dále 



komora a černá kuchyně (opět valená a placková klenba), pravý zadní trakt náleží valeně zaklenuté komoře. 
Suterén je umístěn pod celým domem ve dvou výškových úrovních – velký sklep s valenou klenbou, přilehlá 
úzká chodba, další chodby navazující na přístupové schodiště a drobnější prostory, spodní podlaží sekané do 
skalního podloží. Suterén datován na přelom 16. a 17. století. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 134 (staré číslo 225), staré st. p. č. 369    
21. srpna 1606 koupil dům Jan Vodička 
14. března 1638 koupil Václav Žamberský dům se stodolou a zahradou 
přestavován v polovině 18. a 19. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s lichoběžníkovým půdorysem, 
orientovaným kratší stranou do ulice  
1927 – výměna oken v přízemí, nový výklad 
1930 – výstavba dvorní verandy (PD V. L. Hořeňovský, Pardubice) 
1939 – adaptován 
2005 – výměna střešní krytiny (vláknocementové šablony směrem do ulice) 
 

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. 134. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 134. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 29. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 209 - 210.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na stavbu verandy při domě čís. pop. 134 – Jiráskova ulice v Turnově, V. L. Hořeňovský, Pardubice 1930. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, fotosbírka, inv. č. 199383 (Krištof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích, 01/1995) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 531, A-FT 838, A-FT 979a+b. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skica půdorysu 1. NP a 1. PP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná historizující etapa 
pocházejí patrně z konce 19. století, jádro a dispozici domu však tvoří konstrukce složitějšího stavebního 
vývoje 16.–20. století. Objekt patří mezi nejhodnotnější objekty na území MPZ díky zachování fasády, 
dispozice interiéru a řadě cenných prvků včetně výplní oken a vstupu. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města a rovněž pro nesporné kvality 
stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). V případě intaktního zachování původní barokní či starší dispozice, nosných konstrukcí a dalších 
historických detailů (výplně vstupů, dlažby apod.) v interiéru doporučujeme zvážit případné podání návrhu 
na kulturní památku. 
 

závady 

1) břízolitový nástřik fasády 
2) komín z vápenopískových cihel 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v rámci Jiráskovy ulici a rovněž pro nesporné kvality stavby. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné 
obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí v rozporu s dnešním stavem, nevhodné je 
použití zateplení). V případě obnovy oken a vstupních dveří se preferuje oprava a repasování, v horším 
případě zhotovení přesné kopie stávajících výplní ze dřeva (nutno zachovat přesné profilace, zdobení 
poutce, klapačky oken, a konstrukční řešení a profilace kazet a zdobných prvků u dveří). Výjimečnými a 
velmi hodnotnými prvky jsou vstupní portály, u kterých musí být respektována původní povrchová úprava 
(pravděpodobně nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) musí provádět výhradně 
osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 134 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
Dům č. p. 134, půdorys sklepa dle J. Slavíka (1992). 



 
Dům č. p. 134, půdorys přízemí dle J. Slavíka (1992). 

 
 

 
Dům č. p. 134 (druhý zprava) v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 531). 



 
Dům č. p. 134 (první zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 838). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 134 (druhý zprava) v roce 1992, archiv NPÚ ÚOP v Liberci.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 134, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 134, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



 
Dům č. p. 134, hlavní východní průčelí – detail vstupu, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 134, hlavní východní průčelí – detail oken v patře, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0135 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 135 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 471 

 
lokalizace 

západní fronta nám. Českého Ráje při 
vyústění Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'14.927"N, 15°9'23.689"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Barbora Linhartová, bytem Milady 
Horákové 394/37, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice 

 
popis 

Pozemek je umístěn v západní frontě (severní části) náměstí Českého Ráje při vyústění Jiráskovy ulice. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu orientovaném kratší stranou 
do náměstí. Vysoká sedlová střecha krytá plechovými šablonami (Alukryt) je orientovaná okapově do 
náměstí. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová hlava je v úrovni nad střechou 
provedena z režných pálených cihel. Ve střeše je osazeno 6 výlezových oken. Na toto jádro domu navazují 
směrem do dvora dvě patrové zděné přístavby s pultovými střechami (severní krytá lepenkou zeleného 
odstínu, jižní plechovými šablonami).  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenné, v ploše hlavního průčelí opatřené štukovou novorenesanční výzdobou (korunní konzolovitá římsa, 
okenní šambrány s nadokenními římsami, pásová bosáž, ve střední ose patra bohatě zdobené pilastry a 
balustráda v podokenním rámci). Část hlavního průčelí je v 1. NP zkomolena novodobými „historizujícími“ 
úpravami (klenuté vstupy do provozoven). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na 
čtyři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
dvoukřídlé kazetové, s vrchním nadsvětlíkem. 
Interiér: dle starších průzkumů (1992) by měla být v 1. NP zachována třídílná třítaktová dispozice. V předním 
traktu jsou plochostropé prostory druhotně zazděného podloubí. Střední díl tvoří úzká chodba zaklenutá 
plackovými klenbami s pasy a ukončená v zadním dvorním traktu schodištěm do patra a do valeně klenutých 
dvoupodlažních sklepů. Pravý díl je v druhém traktu plochostropý, levý díl v témže traktu by měl mít 
valenou klenbu se styčnými trojbokými výsečemi. Jižní dvorní přístavba by měla mít plackové klenby s pasy. 
Ve 2. NP by měla být dispozice totožná, včetně umístění střední chodby s plackovými klenbami. Před trakt 
nad někdejším podloubím je plochostropý.     
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 135 (staré číslo 226), staré st. p. č. 348, dům U Jelena    
1608 – první zmínka o domě (Jan Josefův, jinak Andrl vulgo Němeček), z nejstarší stavby byly ve čtyřicátých 
letech 20. století identifikována dvě podlaží „starých pivovarských sklepů“  
15. ledna 1618 získal dům na rynku s pěti hony polí, chmelnicí, loukou, zahradou a stodolou Samuel 
Žamberský 
8. srpna 1695 - koupil František Kristian Stehlík dům se sladovnou, svobodným tokem vody po trubách na 



štok i s odpadem, dílem spustlý 
kolem roku 1700 znovu postaven 
1820 - stavebně upravován v empírovém slohu (z tohoto období byly ve čtyřicátých letech 20. století 
zachovány část klenby v krámě, pilíř někdejšího podloubí a klenba prvním patře) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s lichoběžníkovým půdorysem 
orientovaným kratší stranou do náměstí, ve dvorní části navazuje podél jižního hranice pozemku přístavba, 
drobný téměř čtvercový objekt stál ještě v SZ koutu parcely 
1890 – přístavba ve dvoře 
1895 – zastavění podloubí (PD Jan Svoboda), původní stav s dvojicí půlkruhově ukončených oblouků 
směrem do náměstí dokládají dobové fotografie, střecha byla pokryta břidlicí a doplněná dvojicí vikýřů 
s valbovými střechami, klasicistní fasáda novorenesančně upravena 
1928 – stavebně upravován (PD František Kobosil, Turnov) 
1999 – obnova fasády 
2009 – oprava fasády a střechy 
 

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. 135. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 135. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, s. 22, obr. 1, 29 a 30. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 255, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 18 - 19.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nástin na zastavění podloubí a upravení fasády domu P. Jana Valšíka v Turnově, J. Svoboda, stavitel, Turnov 
1895. 
Plán na zřízení výkladní skříně v domě P. T. pí Frant. Valšíkové v Turnově, č. p. 135, František Kobosil, arch. a 
stavitel, Turnov 1928. 
Návrh na přístavbu světničky ve dvorku u domu č. 135 v Turnově pana Jana Valšíka, Vincenz Šulc, zednický a 
tesařský stavitel, Turnov 1890. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 800a+b, A-FT 65, A-FT 66, A-FT 78, A-FT 91, A-
FT 96, A-FT 105, A-FT 115, A-FT 118 a A-FT 120. 
 

průzkumy     

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 
– skicy půdorysu 1. a 2. NP. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující hodnotná klasicistní etapa pocházejí 
patrně z doby kolem roku 1820 a následná novorenesanční úprava z roku 1895. Objekt patří mezi 
nejhodnotnější objekty na území MPZ. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu 
exponované polohy v západní frontě náměstí Č. Ráje a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér). V případě intaktního zachování původní klasicistní či starší dispozice, nosných konstrukcí a dalších 
historických detailů (výplně vstupů, dlažby apod.) doporučujeme zvážit případné podání návrhu na kulturní 
památku. 
 

závady 

1) střešní krytina z plechových šablon s profilací (Alukryt) 
2) řešení vstupu a výkladce levého krámu v hlavním průčelí včetně reklamního zařízení zakrývajícího celý 
půlkruhový oblouk otvoru 
3) zapuštění okenních výplní do hloubi špalet 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v západní frontě náměstí Č. Ráje a rovněž pro nesporné kvality 
stavby. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – 
nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a 
případné obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých 
průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě další obnovy oken 
preferujeme obnovení stávajících dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, v případě dožití náhradu 
za kopie při zachování dvojitého uspořádání, jejich dělení a způsobu otevírání (vhodné je umístění 
venkovních křídel více do líce fasády). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních 
dveří a výkladců (zde je akceptovatelné i provedení v hliníku).    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 135 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Nástin na zastavění podloubí a upravení fasády domu z roku 1895, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Plán na zřízení výkladní skříně z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
 

 
Návrh na přístavbu světničky ve dvorku z roku 1890, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 135 (první zprava) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 66_2009-02) 

 
 
 



 
 
 

 
Dům č. p. 135 (třetí zleva) mezi lety 1880 - 1906, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 91). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 135 (první zprava) v roce 1901, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 96). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Skica půdorysu 1. NP dle Slavík (1992). 
 
 
 
 
 



 

 
 

Skica půdorysu 2. NP dle Slavík (1992). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 135, hlavní východní průčelí domu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 135 (třetí zleva), celkový pohled na frontu domů, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 135, hlavní a štítové průčelí od severovýchodu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 135 (druhý zprava), střecha a dvorní trakt, foto IP 2014. 

 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0136 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 136 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 469 

 
lokalizace 

 
západní fronta nám. Českého Ráje  

GPS: 50°35'14.523"N, 15°9'23.712"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavby 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jana Ježková, Antonín Šrajer, bytem 
náměstí Českého Ráje 136, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek je umístěn v západní frontě (severní části) náměstí Českého Ráje. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu orientovaném kratší stranou 
do náměstí. Hmota domu je složena z obdélné budovy se sedlovou střechou orientovanou okapově do 
náměstí, kolmo navazujícího křídla (při severní hranici pozemku) s pultovou střechou a opět kolmo 
navazující obdélné části se sedlovou střechou. Dohromady tak tvoří půdorys písmen U s malým dvorkem 
uprostřed. Dvorní část původní parcely domu je rovněž zastavěna – v severní části se nachází dlážděná 
plocha a na jejím západním konci přízemní stavba s pultovou střechou krytou trapézovým plechem. V jižní 
partii dvora je vystavěn objekt č. p. 911 – viz vlastní karta. 
Střechy hlavní budovy jsou kryty velkoformátovými plechovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny 
z pozinkového plechu. U čelního křídla jsou na střešní rovině orientované do náměstí osazena 3 střešní 
okna, další 3 ks se nacházejí na dvorním křídle v rovině orientované do dvora. Komíny jsou omítnuté 
vápenocementovou omítkou a ukončené betonovou deskou. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny 
z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, v ploše hlavního průčelí jemně 
modelované ve stylu architektonické moderny (fasáda byla druhotně překrytá hrubozrnným nástřikem a 
aktuálně je zatřená nátěrem). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny 
ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá 
křídla. Výlohy a dveře v přízemí jsou novodobé, zhotovené z hliníkových profilů. Uprostřed hlavního průčelí 
je osově umístěn ve směru z náměstí průjezd. Vrata v průjezdu jsou novodobá, dřevěná. 
 
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 136 (staré číslo 227), staré st. p. č. 349    
1608 – první zmínka o domě (Anna Pícalka), ve čtyřicátých letech 20. století jsou uváděna dvě podlaží 
starých sklepů 
7. května 1643 shořel 
1. srpna 1707 koupil mlynář Jakub Pust spálený grunt 
3. srpna 1723 koupil František Wandr od Jakuba Pusta nově vystavěný dům, ve výměnku světnička, komora, 
kuchyňka 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s lichoběžníkovým půdorysem 
orientovaným kratší stranou do náměstí, ve dvorní části navazuje přístavba 
1868/70 – novostavba 
1925 – velká přestavba, starší novorenesanční členění fasády je patrné z dobových fotografií (v přízemí 
pásová bosáž, římsy, korunní konzolovitá římsa, rámce pod okny), střecha byla pokryta břidlicí (patrně 
železnobrodská), směrem do náměstí byly umístěny 3 drobné sedlové vikýře kryté břidlicí (na starších 
snímcích obdobně i komínová tělesa) 
1933 – adaptace 
2015 – obnova fasády 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 136. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 1, 29 a 30. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 19 - 20.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 65, A-FT 66, A-FT 71, A-FT 78, A-FT 91, A-FT 92, 
A-FT 93, A-FT 96, A-FT 105, A-FT 115, A-FT 118, A-FT 120, A-FT 800a+b, A-FT 906a+b, A-FT 1055. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby a zejména fasádu hlavního průčelí je určující etapa z roku 1925 ve stylu 
architektonické moderny. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu exponované polohy 
v západní frontě náměstí Č. Ráje a rovněž pro nesporné kvality stavby. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) střešní krytina z velkoformátových plechových šablon – zásadně narušující střešní krajiny MPZ, navíc 
v mimořádně exponovaném prostoru 
2) počet a podoba reklamních zařízení na hlavním průčelí v úrovni přízemí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v západní frontě náměstí Č. Ráje a rovněž pro nesporné kvality 
stavby. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – 
nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici, akceptovat lze i 
maloformátové keramické tašky (zásadně rušivou krytinu z velkoformátových plechových šablon je nutno 
odstranit). Žádoucí je zachování a případné obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka 
shodné struktury jako stávající, bez zateplovacích systémů a jiných novodobých materiálů). V případě další 
obnovy oken preferujeme obnovení stávajících dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, v případě 
dožití náhradu za kopie při zachování dvojitého uspořádání, umístění výplní, jejich dělení a způsobu 
otevírání. Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří a výkladců (zde je 
akceptovatelné i provedení v hliníku).    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 136 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 136 (uprostřed) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 65_2009-02). 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 136 (uprostřed) kolem roku 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 120_2009-02). 

 



 
Dům č. p. 136, hlavní východní průčelí, foto IP 2013. 

 
 
 

 
Dům č. p. 136 (druhý zleva), celkový pohled od jihovýchodu, foto IP 2014. 

 



 
Dům č. p. 136, hlavní východní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 136, hlavní východní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0137 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 137 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 468 

 
lokalizace 

západní fronta nám. Českého Ráje při 
vyústění Hluboké ulice  

GPS: 50°35'14.056"N, 15°9'24.031"E 

výčet 
objektů 

 
dům, přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Pavel Bartoň, bytem Výšinka 1615, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je umístěn v západní frontě náměstí Českého Ráje při vyústění Hluboké ulice. 
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích a polozapuštěném suterénu, založená na obdélném půdorysu, 
zastřešená valbovou střechou. Ve střešní rovině orientované směrem do náměstí je umístěna dlátkově 
zakončená střešní nástavba. Střecha je kryta měděnými šablonami, klempířské prvky jsou zhotoveny 
z měděného plechu. Ve střeše jsou směrem do náměstí osazeny dvě střešní okna a jedno výlezové, směrem 
do Hluboké ul. 4 střešní okna a směrem do dvora 2 střešní a 3 výlezová okna. Ve střešní rovině orientované 
do náměstí vystupuje mohutné komínové těleso z režných červených cihel, druhý subtilní komín vystupuje 
z valby otočené do Hluboké ulice. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné, 
v plochách pohledových průčelí opatřené bohatou štukovou výzdobou (1. NP – pásová bosáž, patrová římsa, 
2. NP – balkon na krakorcích, stěnové pilastry, parapetní výplně, průběžný štukový vlys, patrová římsa, 3. NP 
– kuželkové parapetní výplně, pilastry, okenní šambrány, průběžný štukový vlys a korunní konzolovitá 
římsa). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku (ve 3. NP zakončený plným obloukem). Okenní výplně 
jsou novodobé, zhotovené z plastových profilů s falešným dělením. Výkladce a dveře v přízemí jsou 
zhotoveny z plastových profilů. 
 
Kolmé křídlo hotelového objektu v Hluboké ulici  
Zděná stavba o čtyřech nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu, zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta asfaltovým šindelem černého odstínu. Klempířské prvky 
jsou zhotoveny z měděného plechu. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější 
omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, hladké. Fasáda je členěná pouze pásovou bosáží v přízemí a 
novodobými lizénovými rámci v dalších podlažích. Stěnový sokl je opatřen novodobým obkladem ze 
žulových desek. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené 
z plastových profilů. Výkladce a dveře v přízemí jsou zhotoveny z plastových profilů. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 137 (staré číslo 228), staré st. p. č. 350    
1608 – první zmínka o domě (Šebestián Pondělíček, jinak Kunze), ve čtyřicátých letech 20. století uváděny 
rozsáhlé sklepní prostory zasahující pod náměstí 



7. listopadu 1729 koupil Antonín Mikš „dům s vystaveným novým domkem při něm“ 
1843 – mapami stabilního katastru je zachycen nespalný dům v nároží, má obdélný půdorys orientovaný 
kratší stranou do náměstí a rozšířený podél Hluboké ulice o kolmé křídlo s užší a širší částí 
1875 – výstavba nového třípodlažního kolmého křídla v Hluboké ulici na místě starší stavby členitějšího 
půdorysu, v přízemí krámy, v dalších dvou podlažích bytové jednotky, patrový dům (Hostinec U saského 
dvora) při náměstí měl v přízemí trojdílný půdorys se síní uprostřed, vlevo krám, vpravo hostinský pokoj a na 
něj navazující kuchyni 
1883 – PD k výstavbě nového domu (hotel Central, později U Korunního prince) pro hruboskalského sládka 
Jana Řezníčka, autor Josef Blecha, Karlín. 
1912 – prádelna ve dvoře (PD Antonín Dědeček) 
1926 – zřízení suterénního krámu v kolmém křídle v Hluboké ul. (PD František Kobosil, Turnov) 
1931 – úprava velikosti výkladců v suterénu 
1941 – přestavba prádelny, přístavba skladiště a kanceláře 
1944 – oprava korunní římsy 
1948 – oprava fasády 
2. polovina 20. století – výměna břidlicové krytiny za měděné plechové šablony s profilací 
1992/95 – celková rekonstrukce 
 

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. 137. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 137. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, s. 22 – 23, obr. 1, 29 a 30. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 14. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 20 - 21.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán bez názvu a autorství, asi 1870. 
Plán na postavení dvoupatrového domu čís. pop. 137 v Turnově, Josef Blecha, stavitel, 1883. 
Nákres na postavení prádelny při domě Hotel Korunní Princ v Turnově, Ant. Dědeček, stavitel, Turnov 1911.  
Plán na adaptaci hotelu Centrál pro P. T. pana Josefa Kobosila v Turnově, František Kobosil, arch. a stavitel, 
Turnov 1926.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 800a+b, A-FT 906a+b, A-FT 1049, A-FT 1055, A-
FT 65, A-FT 66, A-FT 71, A-FT 78, A-FT 91, A-FT 92, A-FT 93, A-FT 96, A-FT 100, A-FT 101, A-FT 105, A-FT 108, 
A-FT 115 a A-FT 120. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Pro vzhled stavby je určující hodnotná historizující (novorenesanční) etapa z roku 1883, bohužel 
částečně narušená mladšími úpravami z průběhu 20. století. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v nároží a rovněž pro nesporné kvality stavby. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

závady 

1) podoba okenních výplní – plastové s nevhodnou falešnou imitací, velmi utilitárního vzhledu (totéž 
výkladce a vstupní dveře) 
2) střešní krytina z profilovaných měděných šablon a asfaltového šindele na kolmém křídle 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v nároží a rovněž pro nesporné kvality stavby. V případě obnovy 
střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního 
historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je 
jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, použití zateplovacích systémů či jiných novodobých 
materiálů). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou 
špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi. Shodné materiálové řešení by mělo být 
respektováno u vstupních dveří a výkladců. 
    

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 137 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Plán bez názvu a autorství, asi 1870, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Plán na postavení dvoupatrového domu č. p. 137 z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán na postavení dvoupatrového domu č. p. 137 z roku 1883, 

detail průčelí, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Nákres na postavení prádelny z roku 1911, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán na adaptaci hotelu Centrál z roku 1926, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Dům č. p. 137 tzv. Na rychtě (uprostřed) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 65). 

 
 



 
Dům č. p. 137 (zcela vlevo) v první polovině 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 800 b). 

 

 
Dům č. p. 137 po roce 1880, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 71_2009-02). 

 

 
Dům č. p. 137 po roce 1880, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 92_2009-02). 



 
Dům č. p. 137 v roce 1909, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 108). 

 
 
 

 
Dům č. p. 137, celkový pohled od jihovýchodu, foto IP 2014. 

 



 
Dům č. p. 137, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 137, boční jižní průčelí, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0138 
 

název 
objektu 

 
dům 

 

 
č. p./č. e. 

 
138 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 467 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

 
GPS: 

 
50°35'13.718"N, 15°9'22.752"E 

výčet 
objektů 

 
dům  

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
 
vlastník 

Luboš Kužel, č. p. 160, 468 22, 
Koberovy; Růžena Minaříková, Hluboká 
138, 511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká blíže k náměstí Českého ráje.   
Novorenesanční zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střešní krytina je z asfaltového šindele.  Klempířské 
prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Ve střešní rovině orientované do Hluboké ulice jsou umístěna 4 
menší střešní okna. V hřebeni vystupují 4 komínová tělesa. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z 
pálených cihel. Hlavní průčelí do ulice Hluboká je šestiosé, symetricky komponované. Vnější omítky jsou zde 
řešeny jako vápenné, v ploše hlavního průčelí opatřené bohatou štukovou výzdobou (2. a 3. NP – nárožní 
bosáž, okenní šambrány s parapetními výplněmi, nadokenními římsami, vynášenými dekorativními 
konzolami s florálními motivy a segmentovými nadokenními frontony ve 3. NP). V 1. NP je průčelí 
celoplošně překryto novodobým kamenným obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. 
Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená 
vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Výkladce a vstupy v 1. NP 
jsou novodobé, zhotovené z ocelohliníkových profilů. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze 
dřeva a konstrukčně řešené jako dvoukřídlé, kazetové s vrchním nadsvětlíkem. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 138 (staré číslo 228 a 273), staré st. p. č. 351 
1608 – první zmínka 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na půdorysu písmene U 
1858 - dům č. p. 139 spojen s domem č. p. 138 v jeden objekt 



1905 – adaptace, v této době třípodlažní hlavní průčelí s novorenesanční fasádou 
1932 – nové výkladce (PD J. Kasal, Turnov) 
1975 – adaptace prodejny n. p. Kniha (PD OSP Semily) 
1993 – provozovna řeznictví 
 
 

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. 138. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 138. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, s. 30. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 20 – 21, 211 - 212.  
 
 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh nových výkladců v domě č. p. 138. Turnov, Palackého ul., J. Kasal, Turnov 1932.  
GO prodejny „Kniha“, J. Mizera 1974. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 352a,b, A-FT 506, A-FT 825 a, A-FT 826 a, A-FT 
936a, A-FT 1238, A-FT 1247, A-FT 1248, A-FT 1249. 
 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Dům je nedílnou součástí urbanistického celku města v prostoru dnešní Hluboké ulice a představuje 
hodnotnou ukázku maloměstské zástavby z 2. poloviny 19. století, ovlivněné neoslohy (v tomto případě 
novorenesancí). Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), 
venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Dotčená parcela je součástí středověkého jádra města. Podíl 
dochování starších středověkých nebo raně novověkých konstrukcí nelze vyloučit, bez SHP ale nelze určit 
nic bližšího. Pro vzhled stavby jsou určující úpravy z 19. století. Předmětem ochrany je hmotové řešení 
objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy a hodnotná neorenesanční fasáda. 
Případné hodnotné konstrukce a prvky je nutno určit bližším průzkumem stavby (fasáda i interiér).    
 
 

závady 

1) nevhodný novodobý kamenný obklad parteru 
2) výkladce a vstupy prodejen z ocelohliníkových profilů 
3) nevhodná střešní krytina z asfaltového šindele 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu a rozsah zastavění parcely. Žádoucí je rehabilitace parteru – odstranění novodobého 
kamenného obkladu a návrat k omítanému zdivu, nahrazení stávajících nevhodných výkladců novými, které 
by vhodněji výrazově i materiálově korespondovali s architektonickým řešením hlavního průčelí. Žádoucí je 
rovněž použití vhodné střešní krytiny – nejlépe vláknocementových šablon, přírodní břidlice či falcovaného 
plechu a odstranění nevhodného červeného nátěru segmentových frontonů ve 3. NP. Nežádoucí je aplikace 
kontaktního zateplovacího systému, v případě obnovy oken a vstupních dveří se preferuje oprava a 
repasování, v horším případě zhotovení přesné kopie stávajících výplní ze dřeva. 
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Výřez indikační skicy Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 138 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Návrh nových výkladců z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Pohled na průčelí z roku 1974, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Dům č. p. 138 (druhý zprava), pohled z náměstí na pravou stranu Hluboké ulice,  

nedatováno (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 352a). 
 
 
 

 
Dům č. p. 138 (první zprava) v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826 a). 

 
 



 
Dům č. p. 138, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 138, detail parteru, foto IP 2014. 

 
 



 
Dům č. p. 138, detail fasády hlavního průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0140 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 140 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 466, 472 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50°35'11.643"N, 15°9'18.445"E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami, dvorní objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jan Staněk, Alešova 1913, 511 01 
Turnov; Ondřej Staněk, Hluboká 140, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká blíže k náměstí Českého ráje.   
Zděná, v jádru empírová stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta vláknocementovými šablonami 
šedého odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Ve střešní rovině orientované do 
ulice jsou umístěny tři pultové vikýře a tři střešní okna, ve dvorní části jsou další dvě střešní okna. Obvodové 
stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, hladké. V úrovni 1. NP je hlavní průčelí celoplošně překryto novodobým žulovým 
obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a mají charakter francouzských oken vzhledem 
k vybourání parapetních částí. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů. 
Výkladce a dveře v 1. NP jsou novodobé, celoskleněné.  
K hlavnímu objektu je ve směru do dvora připojena nejprve dvojice obdélných přístaveb s pultovou střechou 
krytou zelenými lepenkovými pásy a následně na p. p. č. 472 mohutná novodobá zděná dostavba (objekt o 
2. NP zastřešený plochou střechou s velkým množství střešních světlíků).  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

domy č. p. 139 a 140 (staré číslo 229), staré st. p. č. 352 
1608 – první zmínka (Petr sedlář) 
do roku 1775 byl spojen s domem č. p. 139 
v první polovině 19. století objekt přestavěn ve stylu pozdního empíru, z této doby zachován klenutý 
průchod 



1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném půdorysu 
s vystupujícím dvorním přístavkem 
na sklonku 19. století dům doplněn o historizující tvarosloví (nadokenní římsy, vynášené volutovými 
konzolami v patře a nad hlavním portálem) 
1925 – adaptace (PD Karel Salač, Turnov), odstraněno předsazené schodiště 
1962 – úprava výkladců  
1998 – stavební úprava a přístavba (PD F+H Turnov) 
1999 – celková rekonstrukce 
 

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. 140. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 140. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 211 - 212.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh adaptace domu p. L. Petrnouška č. p. 140 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1925. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 345, A-FT 825b, A-FT 826a, A-FT 936a+b, A-FT 
1091, A-FT 1230. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Jedná se o původně pozdně empírový objekt (dle dochovaných historických snímků) 
bohužel s fasádou znešvařenou pozdějšími adaptacemi. 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 vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) nevhodný novodobý obklad parteru (leštěná žula 
2) rozsáhlá dvorní přístavba na p. p. č. 475  - hmotově a vzhledově velmi narušuje prostředí MPZ 
3) nevhodná úprava oken (vybourána parapetní výplň) v 1. NP 
4) předimenzované střešní pultové vikýře (směrem do ulice) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě opětovně 
vláknocementové šablony popř. z historických snímků doloženou břidlicovou krytinu. V případě dožití 
stávajících oken by měly nové výplně být provedeny ze dřeva dle stavu z roku 1925 (viz archivní plány a 
fotodokumentace) a mělo by dojít k opětovnému dozdění parapetních výplní tak, aby se navrátil původní 
výraz objektu, patrný ještě na snímcích z devadesátých let 20. století. V případě obnovy fasády objektu je 
nutné obnovení původního architektonického výrazu a materiálové řešení (bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení apod.). Nevhodný prvek, narušující urbanistickou situaci středu města a MPZ pak 
představuje nevhodná, rozsáhlá přístavba ve dvorním traktu domu na pozemku p. č. 472, kterou je žádoucí 
výrazně redukovat či zcela odstranit. 
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina  datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 140 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Návrh adaptace domu z roku 1925, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Dům č. p. 140 na snímku z roku 1925, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1230). 

 



 
Dům č. p. 140 (druhý zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 825 b). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 140 (čtvrtý zprava) na nedatovaném historickém snímku, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 

936b). 
 
 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 140 (čtvrtý zleva) na nedatovaném snímku cca z 80. let 20. století, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1091). 
 

 
Dům č. p. 140, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 



 
Dům č. p. 140, hlavní jižní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 140, hlavní jižní průčelí, detail patra, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 140, detail střechy s novodobými vikýři, foto IP 2014. 

 

 
Dům č. p. 140, dvorní trakt, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0141 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 141 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 464, 465/1, 465/2 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50.5870853N, 15.1560550E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Bohuslav Bradáč, Lidická 1480, 511 01 
Turnov; Hana Bradáčová, Hluboká 
141, 511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká blíže k náměstí Českého Ráje.   
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu je zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta plechovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky jsou 
zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině orientované směrem do ulice jsou umístěny dva sedlově 
zastřešené vikýře, směrem do dvora je umístěn jeden pultový vikýř. Komínové hlavy jsou omítnuté. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové škrábané. Uliční průčelí, členěné v patře do pěti okenních os, je ukázkou meziválečné, 
tradicionalisticky orientované maloměstské zástavby. V úrovni 1. NP je hlavní průčelí celoplošně překryto 
novodobým keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na 
čtyři otvíravá křídla. Výlohy a dveře v přízemí jsou novodobé, zhotovené z ocelohliníkových profilů. 
K hlavnímu objektu je ve směru ze dvora připojena zděná dostavba (dvojice patrových objektů a přízemní 
část, vše s nečleněnou fasádou, zastřešení pultovými střechami krytými Alukrytem a lepenkovými pásy). Na 
pozemku p. č. 465/2 stojí lichoběžníková stavba garáže s plochou střechou krytou zelenými lepenkovými 
pásy. Dlážděný dvůr je uzavřen novodobě upravenou zdí z pískovcových kvádrů. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 141 (staré číslo 230), staré st. p. č. 353 
28. února 1586 – jeho milost pan Karel z Vartmberka dal svůj dům v Hluboké ulici za věrné služby Janu 
Kopeckému 



1602 – dům kupuje Jakub Samšinský, radniční písař 
1617 – dům koupil Petr sedlář 
1646 – dům koupil Matěj Zelenka, kramář 
1652 – dům koupil Tobiáš Ludvík, perníkář 
1685 – dům kupuje od svého tchána Tobiáše Ludvíka pekař Pavel Černovický 
1712 – dům kupuje Daniel Gross, perníkář 
1742 – dům kupuje Antonín Korselt, mydlář 
31. března 1821 koupil Jan Vonka dům se svobodným tokem vodním z obecní trouby 
1821 – 1839 - přestavba (starší konstrukce z doby před rokem 1700, včetně sklepů) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný na lichoběžníkovém půdorysu, mírně 
rozšířeném o přístavbu ve dvorní části, kratší stranou orientován do ulice 
1868 – novostavba ve stylu rané novorenesance (stavitel J. Knop), podoba fasády je patrná z dobových 
fotografií 
1933 – přestavba (PD J. Kasal, Turnov) 
1941 – generální oprava střechy 
1962 – rozšíření mléčné jídelny 
 
Rodný dům Josefa V. Šimáka. 
 

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. 141. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 141. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 213 - 214.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh adaptace domu č. p. 141 v Turnově, J. Kasal, Turnov 1933. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 508, A-FT 825b, A-FT 826b, A-FT 826c, A-FT 
936a+b, A-FT 1091, A-FT 1231, A-FT 1233. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Jedná se o původně novorenesanční pavlačový dům (dle dochovaných historických 
snímků), s fasádou modernizovanou v roce 1933. V meziválečném období získal parter travertinový obklad, 
patrný na historickém snímku. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 
urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah historického zastavění parcely, stávající 
podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a vzhled fasády. Případné další hodnotné 
konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) nevhodný novodobý keramický obklad parteru 
2) střešní krytina z Alukrytu 
3) hmota vzhled garáže na p. p. č. 465/2 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 – v daném případě 
vláknocementové šablony. V případě dožití stávajících oken by měly nové výplně být provedeny ze dřeva 
jako přesné kopie stávajících dvojitých oken. V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení původního 
architektonického výrazu a materiálového řešení (bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení apod.) a 
také návrat k historickému řešení parteru (odstranění novodobého keramického obkladu a jeho nahrazení 
travertinem či omítnutí).  
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 141 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh adaptace domu č. p. 141 z roku 1933, pohled, řez, situace, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Návrh adaptace domu č. p. 141 z roku 1933, přízemí a 1. patro, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Návrh adaptace domu č. p. 141 z roku 1933, 2. patro a podkroví, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 141, původní vzhled hlavního průčelí před přestavbou z roku 1933 na nedatovaném 

historickém snímku, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1233). 



 
Dům č. p. 140 na snímku z roku 1944 s patrným travertinovým obkladem parteru (vpravo od sochy), 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1231). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 141, parter s markýzou v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826b). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 141 (třetí zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826c). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 141 (třetí zleva) v roce 1977, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1091). 

 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 141, celkový pohled od jihu, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 141, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 



 

 
Dům č. p. 141, hlavní jižní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 141, hlavní jižní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2014. 

 
 
 



 

 
Dům č. p. 141, dvorní trakt, foto IP 2014. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0142 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 142 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 462, 463/1, 463/2, 463/3 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50.5870417N, 15.1559286E 
50.5869439N, 15.1560392E (socha) 

výčet 
objektů 

dům s přístavbami, transformátor 
socha sv. Jana Nepomuckého 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

27046/6-2829 (socha sv. Jana 
Nepomuckého)  

 
vlastník 

SJM Miroslav Eichler a Marie 
Eichlerová, Za Sokolovnou 1650, 511 
01 Turnov 

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká (střední část).   
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta azbestocementovými šablonami (směrem do ulice) a 
asfaltovým šindelem červeného odstínu, klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Obvodové 
stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové (škrábané, překryté fasádním nátěrem) se zbytky starší štukové výzdoby z období 
historizujících slohů (hodnotná korunní římsa s vejcovcem, vynášená florálními konzolami). V úrovni 1. NP je 
hlavní průčelí celoplošně překryto novodobým pískovcovým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát 
na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů v bíločervené kombinaci. 
Dveře a výkladce v přízemí jsou novodobé, zhotovené ze dřeva.  
K hlavnímu objektu je ve směru ze dvora připojena zděná dostavba - patrový objekt s „mansardovou“ 
střechou krytou asfaltovým šindelem červeného odstínu a Alukrytem) a následně přízemní budova 
s členitými střechami (uprostřed nízký sedlový krov krytý makrolonem). Dále navazuje transformátor 
s plochou střechou (p. p. č. 463/3). 
Na pravé straně hlavního domovního průčelí je umístěna barokní pískovcová socha od neznámého autora z 
roku 1732. Figurální plastika komponovaná čelně k divákovi zobrazuje světce v kanovnickém rouchu, spodní 
albu překrývá ke kolenům rocheta a přes ramena má pláštík (mozetta), na hlavě biret. V rukou drží palmu 
mučednictví a krucifix, symbol následování Ukřižovaného. Kolem hlavy je pět hvězd, odkazujících na úctu k 
Panně Marii a na Pět ran Kristových. Mírná, vousatá tvář je s jemně trpitelským výrazem obrácena k 
divákovi. Nad světcem se nachází bohatě profilovaná barokizující frontonová segmentová římsa. Socha stojí 
na bohatě profilované barokní podestě s volutami a palmetou a na středním štítku se nachází nápis "PRO 
AVGENDO HONO RE SANCTI HANC STATVAM POSVERAT SERVATIVS KOBVS RENOWATVM EST Anno Domini 
1844 IOSEPH ČERNOHAVS".  
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 142 (staré číslo 231), staré st. p. č. 354 
1608 – prvá zmínka (Mikuláš Míč, jinak Mřina) 
28. ledna 1638 dům (před vypálením) koupil bradýř Jan Najman  
1643 – dům podlehl požáru 
17. dubna 1676 koupil dům se zahrádkou Mikuláš Hana 
18. ledna 1712 – koupil řezník Servacius Kobus nedostavěný dům se zahrádkou 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném půdorysu 
orientovaném kratší stanou do ulice a rozšířený o přístavbu směrem do dvora  
v průběhu 19. století novorenesanční dostavba (z této etapy dochována korunní římsa), honosná fasáda 
patrná na historických snímcích 
1938 – úprava průčelí (ze starší výzdoby zachována korunní římsa) 
1992 – modernizace 
2001 – výstavba doprovodných objektů ve dvoře (garáže) 
 

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. 142. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 214 - 215.  
Šimák, Josef V.: Soupis památek uměleckých a historických v Království českém, Politický okres Turnov, 
Praha 1909, s. 233. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 347a+b, A-FT 508, A-FT 826b+c, A-FT 936a+b, 
A-FT 938a+b, A-FT 1091,A-FT 1179, A-FT 1231. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Jedná se o původně novorenesanční dům (dle dochovaných historických snímků), 
s fasádou modernizovanou v roce 1938, který je reprezentantem maloměstské zástavby z 2. poloviny 19. 
století. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města.  
Předmětem ochrany je rozsah historického zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré 
historické nosné konstrukce a vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit 
stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Památkově chráněná socha pak je vedle svých 
výtvarných a uměleckých kvalit zajímavým dokladem barokní zbožnosti. 
 

závady 

1) dvorní přístavby garáží (zejména část se střechou krytou makrolonem) 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


2) střešní krytina dvorních částí z asfaltového šindele a Alukrytu 
3) pískovcový obklad přízemí hlavního průčelí 
4) vzhled a celkové rušivé provedení výkladců a dveří v 1. NP hlavního průčelí, včetně markýzy 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 – v daném případě 
vláknocementové šablony. V případě dožití stávajících oken by měly nové výplně být provedeny opět ze 
dřeva. V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení původního architektonického výrazu a 
materiálového řešení (bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení apod.). Památkově chráněnou sochu 
sv. Jana Nepomuckého je nutno zachovat na stávajícím místě. Její obnovu může provádět pouze osoba 
s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR. 
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina  datum: 27. 4. 2016 

 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres domu do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Zákres sochy do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 



 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 142 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 142 (sedmý zleva), původní vzhled hlavního průčelí před přestavbou z roku 1938 

historickém snímku, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 508). 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 142 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1231). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 142 (druhý zleva) v roce 1977, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1091). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 142 na snímku z roku 1991, kdy se realizoval nový pískovcový obklad parteru 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826 c). 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 142 (druhý zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826 b). 

 
 
 
 
 
 



 
Socha sv. Jana Nepomuckého na snímku pořízeném po roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1179). 

 

 
Socha sv. Jana Nepomuckého na snímku z roku 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 347a). 

 
 



 
Dům č. p. 142 (druhý zprava), celkový pohled, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 142, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 



 
Dům č. p. 142, hlavní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 142, hlavní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 142, hlavní průčelí, detail novorenesanční korunní římsy, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 142, dvorní trakt, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



 
Socha sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled, foto IP 2014. 

 
 
 

                          
Socha sv. Jana Nepomuckého, detail soklu a detail sochy, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0143 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 143 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 460/1, 461/1, 461/2, 460/2 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50.5869083N, 15.1557861E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ptáček Miloš, Počernická 512/58, 
Malešice, 10800 Praha 10  

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká (střední část).   
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta asfaltovým šindelem zeleného 
odstínu, klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. V obou střešních rovinách je umístěno 
velké množství novodobých, sedlově zastřešených vikýřů (4 ks směrem do ulice, 9 ks směrem do dvora). 
V hlavním průčelí je korunní římsa ve velkém rozsahu narušena podkrovní vestavbou s pultovou střechou. 
Komínové těleso je omítané. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky 
jsou zde řešeny jako vápenocementové, v ploše uličního průčelí pojednané v tradicionalistickém duchu 
s vlivy neoklasicistního revivalu (škrábaná omítka je druhotně překryta hrubozrnným fasádním nástřikem). 
Elegantní, horizontálně pojednané hlavní průčelí je v patře rytmizováno osmi pilastry s kanelurou, 
naznačenými v omítce s arkádami nad okny. V úrovni 1. NP je hlavní průčelí celoplošně překryto novodobým 
keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze 
dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá 
křídla (2. NP) a jednoduchá okna s izolačním dvojsklem (střešní nástavba). Výkladce a dveře v přízemí jsou 
novodobé, zhotovené ze dřeva.  
K hlavnímu objektu jsou ve směru ze dvora připojeny rozsáhlé zděné přístavby (přízemní objekty kryté 
pultovými střechami). Kompletně zastavěn je někdejší dvůr (tří křídla s pultovými střechami a zřejmě 
dodatečně zakryt i vlastní dvůr, celkem osazeno 5 střešních oken). Na pozemcích p. č. 461/1 a 462/2 pak 
navazují podélně umístěná křídla s pultovými střechami (celkem osazeno 5 výlezových oken). Střešní krytina 
přístaveb je z různých druhů pásové lepenky. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 143 (staré číslo 232), staré st. p. č. 355 
1605 – první zmínka (Jan Fidlar Hyka Maršovský) 
7. března 1644 – dům (před shořením) koupil Václav Strejcmanda 



7. března 1689 – dům se zahradou koupil krejčí Václav Frejšlák 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném půdorysu, 
orientovaném delší stranou do ulice, v ose dvorního průčelí přístavba 
1860 – úplná přestavba ze staršího pozdně empírového hostinského domu 
1897 – adaptován (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1913 – zřízení biografu 
1928 – úprava výkladce (PD Karel Salač, Turnov) 
1932 – přístavba provozovny v přízemí (PD Václav Soukup, Turnov) 
1949 – adaptace obchodu 
1975 – dvorní přístavba (prodejna textilu) 
1993 – stavební úpravy (mj. segmentová štítová nástavba v uličním průčelí, sedlové vikýře ve dvoře) 
2006 – úprava prodejen v přízemí 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Půdorys města Turnova nad Jizerou, Turnov 1903. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 143. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 143. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 215 - 216.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh adaptace domu č. p. 143, stavitel J. Svoboda, Turnov 1897. 
Plán sálu pro biograf v hotelu Petrohrad v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov 1913. 
Návrh zřízení výkladců v domě č. p. 143 p. Fr. Kinského v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov 1928. 
Nákres na zřízení krámu ve dvoře domu č. p. 143 patřícího panu Kinskému v Turnově, stavitel V. Soukup, 
Turnov 1932. 
Nedatovaný (s největší pravděpodobností meziválečný) návrh neonového poutače, fa Neon – Kovář. 
Náčrt na úpravu obchod. místností v domě č. p. 143 v Turnově pro Obch. domy, nár. podnik Praha (patrně 
1949). 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 341a, A-FT 351a+b, A-FT 508, A-FT 510, A-FT 
825c, A-FT 1091, A-FT 1237. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Původně pozdně empírový objekt prošel v 60. letech 19. století poměrně náročnou 
adaptací, která mu vtiskla novorenesanční výraz, patrný na dochovaných historických fotografiích. Na 
počátku druhé dekády 20. století zde pak působilo jedno z nejstarších turnovských kin a v meziválečném 
období (zřejmě kolem roku 1920) dům získal novou fasádu, která je hodnotnou ukázkou recepce módního 
neoklasicistního revivalu v maloměstském prostředí. Mimořádně hodnotným prvkem interiérů by měly být 
O. Stefanem (současný stav neznámý) uváděné patrové hostinské sklepy s klenutým čtvercovým ochozem, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


uprostřed se šachtou, využívanou jako lednice. 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 vzhled fasády. Případné další hodnotné 
konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) nevhodná střešní krytina z asfaltového šindele, pohledově aktuálně velmi rušivá  
2) střešní nástavba v hlavním průčelí (předimenzovaná hmota, nevhodný typ zastřešení a nepovedená okna 
– křídla s falešným členěním, hnědý lazurní nátěr), pro celek domu zásadně rušivé 
3) zcela předimenzovaný počet a velikost střešních vikýřů, jejich velmi nepovedené provedení (přesahy 
střechy a štítu, závětrné lišty a nepovedená okna – křídla s falešným členěním, hnědý lazurní nátěr), dvě 
řady novodobých vikýřů ve dvorním traktu objektu  
4) nevhodné zděné dostavby, doplňující historický objekt a zahušťující zastavěnost parcely (platí zejména 
pro 100 % zastavění dvora na p. p. č. 460/1) 
5) keramický obklad přízemí hlavního průčelí + množství a provedení reklam v dané části 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 odstranit nevhodnou krytinu z asfaltového šindele a použít výhradně místně 
obvyklé historické typy krytin – v daném případě vláknocementové šablony, případně břidlici. V případě 
dožití stávajících oken by měly nové výplně být provedeny opět ze dřeva jako kopie stávajících dvojitých 
oken (vzhled a způsob osazení je žádoucí upravit dle starších typů oken dle dobových fotografií a plánů). 
V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení původního architektonického výrazu a materiálové 
řešení (bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení apod.). V rámci rehabilitace objektu by bylo vhodné 
odstranit segmentovou štítovou nástavbu nad hlavním průčelím a zásadně redukovat množství, velikost 
střešních vikýřů (včetně vylepšení jejich vzhledu). Nevhodný prvek, narušující urbanistický situace středu 
města a MPZ pak představuje nevhodné zahuštění dvorního traktu novodobými dostavbami, které je 
žádoucí redukovat, případně odstranit. 
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 143 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 



 
 

 
Návrh adaptace domu č. p. 143 z roku 1897, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Plán sálu pro biograf v hotelu Petrohrad z roku 1913, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

 
Nákres na zřízení krámu ve dvoře domu č. p. 143 z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
 
 

 
Nedatovaný (s největší pravděpodobností meziválečný) návrh neonového poutače, fa Neon – Kovář, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 

 
Náčrt na úpravu obchod. místností (patrně 1949), archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
 

 
Dům č. p. 143 (zcela vpravo), část fasády s patrnými úpravami v roce 1860, před rokem 1900,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 341a). 
 

 
Dům č. p. 143 (druhý zprava) na nedatovaném historickém snímku, zřejmě z 20. let 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 351 a+b). 



 

 
Dům č. p. 143 (pátý zleva) na snímku kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 510). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 143 (šestý zleva) na snímku z meziválečného období, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 508). 

 
 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 143 na snímku z roku 1977 (první vlevo), (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1091). 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 143 (uprostřed) na snímku z roku 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 825c). 

 
 
 
 



 

 
Dům č. p. 143, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 143, hlavní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 

 



 

 
Dům č. p. 143, hlavní průčelí, detail patra, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 143, dvorní trakt, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0144 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 144 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 459/1, 459/2 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50.5868542N, 15.1556194E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

URP s.r.o., Wenzigova 1861/7, Nové 
Město, 12000 Praha   

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká (střední část).   
Zděná, původně novorenesanční stavba, je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově 
orientovanou střechou. Střecha je kryta novými betonovými taškami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z 
měděného plechu. Ve stření rovině jsou směrem do ulice osazena 4 střešní okna a směrem do dvora 2 okna. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové hladké. Fasáda bez větších architektonických hodnot byla modernizována zřejmě ve 2. 
polovině 20. století, nicméně nenarušuje charakter okolní zástavby a nenásilně do ní zapadá. 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené z plastových profilů. 
Výkladce v přízemí jsou zhotoveny z hliníkových profilů. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny z plastových 
profilů (před vstupem je v síle zdiva zachováno starší žulové schodiště o dvou stupních).  
K hlavnímu objektu je ve směru ze dvora připojena zděná dostavba (dvojpodlažní objekt krytý pultovou 
střechou s betonovými taškami). Na něj pak navazuje přízemní přístavba s pultovými krytými asfaltovým 
šindelem červeného odstínu a falcovaným plechem.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 144 (staré číslo 233), staré st. p. č. 356, 357 
1605 – první zmínka (Matěj Brodský) 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem 
orientovaným kratší stranou do ulice, směrem dvora navazuje rozsáhlé kolmé křídlo, na konci parcely stála 
nespalná budova nepravidelného půdorysu (stodola, st. p. č. 357)  



1897 – novostavba + prádelna ve dvoře (PD Jan Svoboda, Turnov), ze starého domu bylo údajně zachováno 
jen přízemí dvorního křídla 
1900 – shořela stodola ve dvoře a na jejím místě byl zřízen sklep s vrchní lednicí 
1921 – nátěr fasády a keramický obklad soklu 
1940 – adaptace prodejny, výměna oken ve 2. NP 
1991/92 – dvorní přístavba a úprava uličního průčelí (mj. nové výkladce a vstup) 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Půdorys města Turnova nad Jizerou, Turnov 1903. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 144. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 144. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 216 – 218, + obrazová příloha 1, XV.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Projekt prádelny s chlévy a dřevníky, stavitel J. Svoboda, Turnov 1897. 
Půdorys vazby krovu a situace, stavitel J. Svoboda, Turnov 1897. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 340a, A-FT 340b,  A-FT 341a, A-FT 341b, A-FT 
508, A-FT 510, A-FT 511, A-FT 826d, A-FT 1232, A-FT 1234, A-FT 1237. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Původní, mimořádně hodnotný, štítově orientovaný pozdně barokní dům s bohatě 
profilovaným štítem byl na sklonku 19. století zbořen a nahrazen dvoupodlažním, novorenesančním domem 
s bohatou štukovou výzdobou. 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 vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) nevhodná střešní krytina z velkoformátových betonových tašek 
2) plastové okenní a dveřní výplně (navíc odlišného provedení a dvojí barevnosti, vzhled velmi utilitární) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 odstranit nevhodnou krytinu z betonových tašek a použít výhradně místně obvyklé 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


historické typy krytin, nejlépe vláknocementové šablony, případně maloformátové pálené tašky. Nevhodné 
plastové okenní a dveřní výplně by měly být nahrazeny dřevěnými. V případě obnovy fasády objektu je 
nutné obnovení původního architektonického výrazu a materiálové řešení (bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina, J. Zeman datum: 27. 4. 2016 

 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 144 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Projekt prádelny s chlévy a dřevníky, stavitel J. Svoboda, Turnov 1897. 

 
 

 
Půdorys vazby krovu a situace, stavitel J. Svoboda, Turnov 1897. 

 



 
Dům č. p. 144, původní pozdně barokní dům, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 340a). 

 
 
 

 
Dům č. p. 144, původní pozdně barokní dům, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 341a). 

 
 
 



 
Dům č. p. 144 (druhý zprava) na snímku z roku 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826 d). 

 
 

 
Dům č. p. 144, hlavní průčelí, foto IP 2014. 

 
 



 
Dům č. p. 144, hlavní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 144, hlavní průčelí, horních podlaží, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0145 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 145 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 458/1, 458/2, 448 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50.5867836N, 15.1555336E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami, dvorní objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Černá Eva, Nad Botičem 1398/1, 
Hostivař, 10200 Praha 10  

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká (dolní část).   
Zděná, částečně podsklepená, tradicionalisticky orientovaná stavba o čtyřech nadzemních podlažích je 
založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou a 
pultovou střechou. Střechy jsou kryty plechovými šablonami Alukryt a falcovaným plechem (ve dvorní části). 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině jsou osazena směrem do ulice dvě 
výlezová okna a směrem dvora jedno střešní okno. Komínové těleso je omítané. Obvodové stěnové 
konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, 
škrábané, druhotně překryté silnovrstvou hrubozrnnou omítkou. Stěnový sokl je opatřen novodobým 
žulovým obkladem. Hlavní průčelí členěné pěti okenními osami je symetricky komponované a vrcholí 
drobným, frontonovým štítem se sedlovou střechou. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní 
výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozdělená 
vždy na čtyři otvíravá křídla a dvojitá dvoukřídlá okna. Okna ve 4. NP jsou sdružená. Výkladce v přízemí jsou 
novodobé, zhotovené ze dřeva. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, rovněž zhotovené ze dřeva (z 
původní výplně byla na tyto dveře přenesena dekorativní mříž). Ve dvorním křídle se nachází relikt 
honosného pozdně barokního portálu z poloviny 18. století. 
Ve dvoře se nacházejí přízemní přístavby s pultovými střechami krytými lepenkou.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 145 (staré číslo 234), staré st. p. č. 359, 358 
1605 – první zmínka (Jan Rosa kolářů) 



1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na půdorysu písmene L, ve dvoře 
stála ještě spalná čtvercová budova (stodola?) 
1871 – novostavba (ze starších stavebních etap byla zachována pouze část portálu z poloviny 18. století ve 
dvorním křídle) 
1896 – stavba kolny a bytu 
1908 – stavba dílny a kolny ve dvoře (PD Jan Svoboda, Turnov) 
1922 – výměna výkladce, obklad fasády v 1. NP umělým mramorem 
1925 – nástavba patra 
1927/28 – přestavba (PD Karel Salač, Turnov) 
1930 – garáž ve dvoře 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Půdorys města Turnova nad Jizerou, Turnov 1903. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 145. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – inv. č. 188495 (J. Slavík, 1992). 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 145. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 15. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 218 - 219.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh na postavení dílny a kolny ve dvoře v domě pana Václava Müllera v Turnově č. pop. 359, J. Svoboda, 
Turnov 1908. 
Návrh přístavby domu čp. 145 v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov 1927. 
Návrh (doplněk) na zřízení garáže v nově projekt. Kůlně v nádvoří domu č. p. 145 Turnov, J. Kasal, Turnov 
1930. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 340a+b, A-FT 341a, A-FT 508, A-FT 510, A-FT 
511, A-FT 826d, A-FT 1232, A-FT 1237. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Původně pozdně barokní objekt byl nahrazen v roce 1871 novostavbou s decentní 
novorenesanční fasádou.  V roce 1927 pak byl objekt zásadně přestavěn a zvýšen na základě projektu 
místního architekta Ing. K. Salače, který mu vtiskl tradicionalisticky ovlivněný výraz, přičemž výsledná 
realizace byla oproti plánové dokumentaci zjednodušena. 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 vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) nevhodná střešní krytina z Alukrytu 
2) obklad soklu v 1. NP hlavního průčelí z leštěné žuly 
3) nevhodný odstín fasády dvorních průčelí 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 – v daném případě 
vláknocementové šablony. V případě dožití stávajících oken by měly nové výplně být provedeny opět ze 
dřeva jako kopie stávajících dvojitých výplní. Nové výplně vstupů by měly být provedeny rovněž ze dřeva. 
V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení původního architektonického výrazu a materiálové 
řešení (bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 145 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 

 
Stavba dílny a kolny ve dvoře na plánu z roku 1908, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Návrh dvorní přístavby, souterrain a přízemí z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 

 
Návrh dvorní přístavby, I. a II. patro z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Návrh dvorní přístavby, řez, situace a podkroví z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 

 
Návrh dvorní přístavby, pohled a řez z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Návrh garáže ve dvoře z roku 1930, archiv Stavebního úřadu. 



 

 
Dům č. p. 145 (druhý zprava) po přestavbě v roce 1871, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 511). 

 
 
 

 
Dům č. p. 145 po přestavbě K. Salače na snímku po roce 1920, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1232). 

 



 

 
Dům č. p. 145 (třetí zprava) na snímku z roku 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 826d). 

 
 

 
Relikt honosného pozdně barokního portálu z poloviny 18. století ve dvorním křídle, 

 (inv. č. 188495, fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Liberci). 
 
 



 

 
Dům č. p. 145, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 

 

 
Dům č. p. 145, hlavní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 



 

 
Dům č. p. 145, hlavní průčelí, detail horních podlaží, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 145, dvorní trakt, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0146 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 146 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 457 

 
lokalizace 

 
severní uliční fronta ul. Hluboká 

GPS: 50.5866978N, 15.1553267E 

výčet 
objektů 

 
dům s přístavbami 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

ANNAAM s.r.o., Jankovcova 2, 
Holešovice, 17088 Praha  

 
popis 

Objekt je situován v severní uliční frontě ulice Hluboká (dolní část).   
Honosný, rozložitý objekt je mimořádně kvalitní ukázkou mnichovsky orientovaného tzv. přísného 
historismu. Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném 
půdorysu a zastřešená sedlovou okapově orientovanou střechou. Jedenáctiosé průčelí je přísně symetricky 
komponované, s mělkým středním rizalitem se segmentově zaklenutým středním průjezdem, vrcholícím 
štítem s datací stavby MDCCCLXXIII. Střední partie je rytmizována arkádovitě řešenými okny a v případě o 
něco nižších bočních křídel se uplatňují obdélná okna. Střecha je kryta plechovými šablonami Alukryt. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Ve střešní rovině je osazeno 5 výlezových oken. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné, 
druhotně překryté hrubozrnným nástřikem a následně přeštukované. Ze starší architektonické výzdoby je v 
ploše hlavního průčelí zachována korunní konzolovitá římsa, patrové římsy, nadokenní římsy s festony, 
vynášené konzolami, střední klenáky nad okny středního rizalitu v 1. NP, část okenních šambrán ve 2. a 3. 
NP a pilastry s hlavicemi. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku, přičemž jejich tvarosloví bylo 
částečně znehodnoceno při úpravě objektu v osmdesátých letech 20. století. Okenní výplně jsou novodobé, 
zhotovené z lepených dřevěných profilů. Výkladce, dveře a vrata v přízemí jsou novodobé, zhotovené ze 
dřeva.  
K hlavnímu objektu je podél východní hranice dvora připojena mohutná zděná přístavba (pětipodlažní 
objekt krytý pultovou střechou s lepenkovou krytinou). Druhé nižší a kratší křídlo stojí na protější straně 
dvora (zastřešeno pultovými střechami krytými lepenkou). Vlastní prostor dvora je zastavěn přízemní 
přístavbou s plochou střechou krytou lepenkou. 



dějiny objektu/stavební vývoj 

dům č. p. 146 (staré číslo 235), staré st. p. č. 360 
1608 – první zmínka (Eliáš Cibulák) 
1644 - dům (před shořením) koupil Samuel Vokatý 
17. října 1701 - Servatius Hendrich Cobus ujal dům zaplacený se stodolou a rolí vornou 
8. dubna 1791- kramář Jan Jelínek pronajímá v domě svém velkou světnici, kuchyň a pec, sklep, dvůr, 
hluboký sklep a tři maštale, kvelb a nahoře čtyři komory Václavu Buškovi 
8. ledna 1828 - dědí Václav Janč dům se stodolou a vinopalnou 
1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, jeho půdorys se skládal z rozlehlé 
obdélné části orientované delší stranou do ulice a rozšířené ve dvoře o mělkou přístavbu, na kterou pak 
navazovalo úzké obdélné křídlo podél východní hranice parcely, uprostřed dvora a na konci parcely stály dvě 
obdélné spalné budovy (stodola a ?)  
1870 – 72 - byl městem podle plánů libereckého architekta Gustava Sacherse vybudován spolkový dům 
(sídlo záložny, divadla a spolkových organizací) 
fasáda upravena (zjednodušena) ve třicátých letech 20. století (hotel Slávie) 
1984 – stavební úpravy (mj. úprava tvarosloví oken a výměna výplní) 
2003 – dílčí rehabilitace uličního průčelí 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Půdorys města Turnova nad Jizerou, Turnov 1903. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 146. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 146. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 219 - 221.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Rekonstrukce hotelu „Slavie“ Turnov, Turnov 1984. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 340a, A-FT 340b, A-FT 508, A-FT 510, A-FT 511, 
A-FT 826d, A-FT 1111, A-FT 1237, A-FT 1242, A-FT 1243, A-FT 1398, A-FT 1456, A-FT 1507. 
 

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 historický rozsah 
zastavění parcely. Třebaže je objekt částečně poznamenán pozdějšími degradujícími úpravami, představuje 
mimořádně kvalitní ukázku mnichovsky orientované architektury tzv. přísného historismu od libereckého 
architekta Gustava Sacherse. Význam objektu z kulturně-historického hlediska navíc podtrhuje fakt, že byl 
stavebně spojen s městským divadlem č. p. 670, do nějž se vstupovalo průchodem v rámci objektu č. p. 146 
a čemuž také odpovídá atypické řešení dvorního průčelí divadla. 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 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


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

závady 

1) nevhodná střešní krytina (Alukryt) 
2) nevhodné dozdění okenních otvorů a tvar oken, zejména ve střední partii 
3) částečně zjednodušení (zkomolení) původní fasády hlavní průčelí, nástřik omítky (zřejmě nevhodné 
složení s větším podílem cementu, výsledný dojem po přeštukování je příliš „tvrdý“)  
4) nepovedené okenní výplně a jejich osazení (původně osazení v líci fasády – odskok do hloubi špalet je 
pohledově velmi rušivý, ploché profily, falešné dělení křídel, doplňky – např. hliníkové okapnice, hnědý 
lazurní nátěr – všechny tyto detaily mají za následek velmi rušivý dojem z oken v rámci celku fasády – viz 
srovnání s původním stavem na dobových fotografiích) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah historického 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 odstranit nevhodnou krytinu z Alukrytových šablon a použít výhradně místně 
obvyklé historické typy krytin – v daném případě vláknocementové šablony. V případě dožití stávajících 
oken by měly nové výplně být provedeny opět ze dřeva a u střední partie je v 1. NP vhodný návrat 
původního typu obloukových okenních výplní. V případě okenních otvorů obnovit jejich původní rozměr, 
zejména ve střední partii, čímž by došlo k obnově historického charakteru hlavního průčelí s provzdušněnou, 
elegantní centrální partií, kontrastující s bočními křídly. V případě obnovy fasády objektu je nutné obnovení 
původního architektonického výrazu a materiálové řešení (bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení 
apod.). Obnovu štukových prvků by měla provádět osoba s prokazatelnými zkušenostmi s obnovou těchto 
prvků, nejlépe restaurátor s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.  
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina  datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 146 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Rekonstrukce hotelu Slavie Turnov z roku 1984, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 146 na nedatovaném historickém snímku, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 340b). 

 
 
 



 
Dům č. p. 146 (třetí zleva) na snímku z meziválečného období, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 508). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 146 na snímku z doby kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 510). 

 
 



 
Dům č. p. 146 na meziválečné pohlednici, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1237). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 146, detail parteru na snímku z 20-30. let 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1398). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 146 na nedatovaném snímku, zřejmě z 80. let 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1456). 
 

 
Dům č. p. 146, hlavní jižní průčelí, foto IP 2014. 



 
Dům č. p. 146, hlavní průčelí, detail parteru, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 146, hlavní průčelí, detail centrální partie, foto IP 2014. 

 



 
Dům č. p. 146, hlavní průčelí, detail patra, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 146, dvorní trakt, foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0147 

název 
objektu 

 

obchodní dům Baťa 

 

č. p./č. e. 147 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 455, 456/4, 456/5  

 
lokalizace 

Palackého ulice, nároží s Hlubokou 
ulicí 

GPS: 50°35'11.643"N, 15°9'18.445"E 

výčet 
objektů 

 
obchodní dům Baťa 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

FINAPRA Capital a. s., Poděbradská 
173/5, Vysočany, 190 00 Praha 

 
popis 

Pozemek se nachází v nároží ulic Palackého a Hluboká, v severovýchodní frontě zástavby při Palackého ulici.  
Zděná částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na nepravidelném obdélném 
půdorysu s obloukově zakončeným uličním nárožím a zastřešená rovnou zaatikovou střechou. Střecha je 
kryta povlakovou krytinou (asfaltové pásy černého odstínu). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny 
z pálených cihel. Vnější vápenocementové omítky jsou celoplošně překryty hladkou fasádní stěrkou. Okenní 
a dveřní výplně jsou novodobé, zhotovené z plastových a hliníkových profilů. 
Dvorní část a přístavby na pozemcích p. p. č. 456/4, 456/5 jsou dvoupodlažní (řešení jako hlavní budova).
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 147 (staré číslo 236), staré st. p. č. 361 
26. dubna 1610 Jan Kvando koupil nárožní dům se sladovnou 
16. května 1610 koupil díl domu Bartoloměj Procházka 
3. února 1612 Václav Kocourek koupil nárožní dům se sladovnou 
29. srpna 1622 koupil dům kovář Petr Přibyl (v domě zřízena kovárna, kterou dále provozovali Václav Jikavec 
/od 1631/, Martin Procházka /od 1661/, Martin Jelínek /od 1681/ a Maxmilián Jelínek /od 1715/) 
10. října 1841 Vojtěch Jelínek pronajímá c. k. nižšímu celnímu úřadu pokoj v domě 
kolem roku 1800 – podle údajů ze čtyřicátých let 20. století byl v této době dům kompletně přestavěn (viz 
dobová fotodokumentace před demolicí, patrový dům, klasicistní fasáda, typické klasicistní portály se 
segmentovým záklenkem, vysoká valbová střecha krytá bobrovkami, ve dvoře pavlač na krakorcích) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný nárožní dům s nepravidelným zhruba 
lichoběžníkovým půdorysem  
1925 – zřízení nových výkladců (patrně odstranění vstupního portálu z Hluboké ulice) 
1930 – novostavba firmy Baťa (PD Baťa a.s. Zlín a ZLÍN - stavební akciová společnost ve Zlíně, Ing. V. Karfík) 
1932 – strojovna a prádelna ve dvoře (PD Baťa a.s. Zlín a ZLÍN - stavební akciová společnost ve Zlíně, Ing. V. 
Karfík) 
1962 – úprava výkladců 
1999 – celková rekonstrukce 
 

použité prameny a literatura 

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

http://archivnimapy.cuzk.cz/


NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 147. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 147. 
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 56 a 57. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 221 - 223.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek rozšíření okna a zřízení výklad. skřínky v souterrainu domu č. p. 147 v Turnově, Ing. Karel Salač, 
Turnov 1925. 
Návrh na adaptaci krám. Výkladců v domě č. p. 147 v Turnově, arch. J. Kasal, Turnov 1928. 
Plán novostavby obchodní domu fmy T. & A. Baťa na pozemku č. p. 361 a 316 v Turnově, Ing. V. Karfík, Zlín 
1930. (půdorysy, řezy, pohledy + dodělávka 2. patra) 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 508, A-FT 509, A-FT 510, A-FT 604a+b, A-FT 
605a+b, A-FT 957a+b, A-FT1216, A-FT 1217.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Jedná se o kvalitní funkcionalistickou stavbu, bohužel částečně se znehodnocenou fasádou. 
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) plastové výplně oken 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě opětovně hladkou 
asfaltovou lepenku černého odstínu. V případě dožití stávajících oken by měly nové výplně být provedeny ze 
dřeva dle původního stavu z roku 1930 (viz archivní plány a fotodokumentace). V případě obnovy fasády 
objektu je nutné obnovení původního architektonického výrazu a materiálového řešení (bez jakýchkoliv 
novodobých doplňků – zateplení apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, J. Zeman, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 147 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Náčrtek rozšíření okna a zřízení výklad. skřínky v souterrainu z roku 1925,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Návrh na adaptaci krám. výkladců v domě z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Návrh na adaptaci krám. výkladců v domě z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Plán novostavby obchodní domu fmy T. & A. Baťa na pozemku č. p. 361 a 316 v Turnově,  

Ing. V. Karfík, Zlín 1930, suterén a přízemí, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 



 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, I. a II. patro, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, řez a střecha, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 



 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, pohledy, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, pohled, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, pohled, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, dodělávka II. patra, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Plán novostavby obchodní domu z roku 1930, dodělávka I. patra, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Starý dům č. p. 147 (druhý zleva) před rokem 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 508). 

 
 
 
 



 
Starý dům č. p. 147 (první zleva) kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 510). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Starý dům č. p. 147 před rokem 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 605 a). 

 
 
 
 



 
Starý dům č. p. 147, detail portálu v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 604 b). 

 
 

 
Starý dům č. p. 147 (třetí zleva) před rokem 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 605 b). 

 
 



 
Starý dům č. p. 147 v roce 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1216). 

 
 
 

 
Starý dům č. p. 147 před rokem 1930, zadní trakt, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1217). 

 



 
Novostavba obchodního domu po roce 1932, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 509). 

 
 

 
Dům č. p. 147, celkový pohled od jihu, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0148 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 148 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 454, 456/3  

 
lokalizace 

Palackého ulice, při nároží s Hlubokou 
ulicí 

GPS: 50°35'11.903"N, 15°9'17.610"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Pavel Verich, Palackého 148, 511 01 
Turnov; Pavlína Verichová, Palackého 
148, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází nedaleko nároží ulic Palackého a Hluboká, v severovýchodní frontě zástavby při 
Palackého ulici. Oproti sousednímu obchodnímu domu č. p. 147 objekt předstupuje směrem do ulice 
(pokračující zástavba již dodržuje uliční čáru). 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na lichoběžníkovém půdorysu a zastřešená 
sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta azbestocementovými šablonami. Ve dvorní části 
je doplněna pultová střecha krytá šedou lepenkou. Z půdorysu vystupuje drobná přístavba s pultovou 
střechou krytou plechovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová 
hlava je vyzděná z režných pálených cihel. Směrem do ulice jsou ve střešní rovině osazena čtyři střešní okna, 
směrem do dvora jsou umístěna dvě výlezová okna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze 
smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, škrábané (novodobý břízolit z roku 
1955). Ze starší výzdoby uličního průčelí je zachována pouze korunní římsa se zubořezem a pískovcový 
vstupní portál se segmentovým záklenkem (na čelní ploše pilastry s hranolovou patkou a baňatou hlavicí, 
členěné rýhováním a rostlinným dekorem v kruhových a půlkruhových kartuších, na vrcholu volutový 
klenák). Stěnový sokl je opatřen novodobým keramickým obkladem. Okenní otvory mají obdélný formát na 
výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i 
uvnitř svisle rozdělená buď na dvě, nebo na tři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, 
zhotovené ze dřeva (výplň je osazena do staršího kamenného ostění). Výlohy v 1. NP jsou zhotoveny z 
ocelohliníkových a hliníkových profilů. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 148 (staré číslo 237), staré st. p. č. 362 
28. června 1613 koupil domek Václav Dalešický, jinak Morávek 
1633 koupil dům žid Vít Malý 
1707 poškozen požárem a po roce 1708 opraven 
4. dubna 1758 pekař Václav Šetřil ujal dům na gruntu proti panskému pivovaru a krámům židovským 
ve třetí čtvrtině 18. století přestavěn 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s mírně lichoběžníkovým půdorysem 
orientovaným delší stranou do ulice 
1890 – nová fasáda a úprava interiérů (nerealizováno dle dochované PD, dům zůstal patrový, 
novorenesanční úprava fasády) 



1931/33 stavebně upravován (mj. úprava tvarosloví střechy a přístavba PD Václav Soukup, Turnov) 
1932 – 1935 – nové výkladce 
1955 – celková rekonstrukce 
 

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. 148. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 148. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 327 - 328.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres facady a rozličných změn v domě pana Josefa Černovického, Nádražní ulice čís. 148 v Turnově, autor 
nečitelný, Turnov 1890. - nerealizováno 
Nákres na přístavbu skladiště a zřízení nové střechy u domu č. p. 148 patřícího panu Ant. Verichovi, 
v Turnově, Václav Soukup, Turnov 1931. 
Nákres na zřízení výkladu v domě č. p. 148 pana Ant. Vericha v Turnově, Václav Soukup, Turnov 1935. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 605b, A-FT 606a+b+c, A-FT 818a+b, A-FT 820, 
A-FT 957a+b, A-FT 958a+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. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (okenní šambrány a další prvky – viz dobové fotografie), 
novodobý břízolitový typ omítky, keramický obklad soklu 
2) atypické tvary oken na šířku v hlavním průčelí, veškeré okenní výplně 
3) počet, velikost a podoba střešních oken v hlavním průčelí 
4) výkladec a reklamní zařízení v levé části 1. NP hlavního průčelí  
 

doporučení/regulativy 

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

http://archivnimapy.cuzk.cz/


šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken preferujeme návrat 
k původnímu historizujícímu stavu z roku 1890 – žádoucí je úprava oken na původní obdélné tvary na výšku 
a zhotovení kopie doloženého staršího typu výplní ze dřeva (totéž platí i pro dveře). V případě obnovy 
fasády objektu je nutné obnovení původního architektonického členění v původním architektonickém 
(novorenesančním) stylu (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod.). Obnovu vstupního portálu může provádět pouze osoba s prokazatelnými 
zkušenostmi s opravou těchto prvků, nejlépe restaurátor s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR. 
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 148 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nákres facady a rozličných změn z roku 1890 – nerealizováno, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Nákres na přístavbu skladiště a zřízení nové střechy z roku 1931, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Nákres na zřízení výkladu z roku 1935, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 148 (uprostřed) před rokem 1932, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 605 b). 

 



 
Dům č. p. 148, detail portálu v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 606 b). 

 
 
 

 
Dům č. p. 148 (druhý zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 818 a). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 148, hlavní jihozápadní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 148, hlavní jihozápadní průčelí, detail portálu, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0149 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 149 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 453  

 
lokalizace 

Palackého ulice, při nároží s ulicí 
Trávnice 

GPS: 50°35'12.240"N, 15°9'17.258"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Ing. Aleš Hégr a Eva Hégrová, oba 
Palackého 149, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v severovýchodní frontě zástavby při Palackého ulici, mezi křižovatkami s Hlubokou ulicí 
a ulicí Trávnice.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve tvaru nepravidelného 
lichoběžníku a je zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Směrem do dvora navazuje patrová 
přístavba krytá pultovou střechou. Střechy jsou kryty plechovými šablonami Alukryt a přístavby asfaltovými 
pásy šedočerného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. V uliční střešní rovině 
jsou osazena tři výlezová okna, v dvorní části další dvě výlezová okna a dále se zde nachází rozměrný vikýř 
(podkrovní nástavba) s pultovou střechou. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. Obvodové 
stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové škrábané, v uličním průčelí opatřené rondokubistickým reliéfním dekorem (1926). 
Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny z plastových profilů bílého 
odstínu. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, 
částečně prosklené (1926). Výkladce v 1. NP jsou novodobé, zhotovené z plastových a dřevěných profilů. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 149 (staré číslo 238), staré st. p. č. 363 
1608/10 – první zmínka (Šimon Chmel, soukeník) 
2. listopadu 1643 koupil dům (před shořením) Blažej kožešník 
před rokem 1645 byl dům opět vystavěn 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s nepravidelným pětibokým půdorysem při 
ulici, směrem do dvora navazovalo kolmé křídlo s přístavbou 
1898/99 – stavební úpravy (mj. úprava střešní vazby), podle Stefana zcela přestavěn v roce 1893 
1922 – zřízení dílny ve dvoře 
1926 – stavebně upravován (nová omítka – rondokubistické členění, nové výkladce) 
přelom 20. a 21. století – osazení plastových okenních 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. 149. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 149. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 328 - 330.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek na přestavbu vazby po požáru na přístavbu domu pana J. Voltra v Turnově č. p. 149, Vincenz Šulc, 
Turnov 1898. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 605b, A-FT 818a+b, A-FT 820, A-FT 957b.  
 

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) plastové výplně oken a výkladců (velmi utilitární a rušivé pro celek domu)  
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 – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové 
výplně být provedeny ze dřeva, u hlavní vstupní dveří se preferuje oprava, případně výroba kopie přesně dle 
stávajícího konstrukčního řešení a členění, u oken je nutné provedení rekonstrukce původních historických 
výplní ze stavební etapy z roku 1926 (viz dobové fotografie). V případě obnovy fasády objektu je nutné 
zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických 
omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 149 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Náčrtek na přestavbu vazby po požáru na přístavbu z roku 1898, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 149 (část průčelí vlevo) před rokem 1932, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 605 b). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 149 v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 820). 

 
 
 

 
Dům č. p. 149, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2014. 

 
 
 



 
Dům č. p. 149, hlavní jihozápadní průčelí, foto IP 2014. 

 

 
Dům č. p. 149, hlavní jihozápadní průčelí, detail střední části fasády, foto IP 2014. 



 
Dům č. p. 149, část dvorního traktu, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0150 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 150 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 452 

 
lokalizace 

 
Palackého ulice, při nároží s ulicí 
Trávnice 

GPS: 50°35'12.586"N, 15°9'17.053"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Alena Hušková, Přepeřská 1803, 511 
01 Turnov; Hana Prausová, U Kostela 
3865/3, Mšeno nad Nisou, 466 04 
Jablonec nad Nisou 

 
popis 

Pozemek je situován v nároží ulic Palackého a Trávnice, kde se terén mírně svažuje západním směrem od 
náměstí k Jizeře.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je orientována okapovou stranou do ulice. Objekt kryje sedlová 
střecha s azbestocementovými šablonami. V uliční části ze střešního pláště vystupují dva sedlové vikýře, 
jejichž čela člení plechové šablony ve tvaru skládaných šupin. Střecha dvorní části domu byla v nedávné 
době navýšena o jednopodlažní nástavbu krytou plechem a lepenkovými pásy šedozeleného odstínu a 
osazenou podélnými okny. V horní části této střešní roviny je umístěno jedno střešní a dvě výlezová okna. 
Vstupní průčelí horizontálně člení kordonová a korunní římsa se zubořezem. V patře se dochovalo 
novorenesanční architektonické řešení fasády s okenními šambránami lemovanými návojovými a 
podokenními římsami.  Levá okenní osa mírně předstupuje a lemuje ji dvojice pilastrů s figurálně zdobenými 
hlavicemi. Lze předpokládat, že obdobně stylově pojat byl také parter domu, který ovšem prošel pozdějšími 
stavebními úpravami a jeho současné řešení je provedeno pouze v hladké omítce. V pravé části parteru je 
prolomen vstup do domu rámovaný profilovaným pravoúhlým pískovcovým portálem. Fasádu kryjí vápenné 
omítky, v ploše uličního průčelí druhotně překryté hrubozrnným nástřikem.  
Okna, dveře a výkladce uliční fasády jsou osazeny novodobými dřevěnými výplněmi. Okna jsou jednoduchá 
s hladkým poutcem a dolním a horním otevíravým a zároveň výklopným křídlem. Každé z křídel je dále 
členěno střední svislou příčlí. Dispozice přízemí je založena na rozměrově dominantním, obchodně 
využívaném prostoru, dále dvorní obslužné části a úzké chodbě v pravé části půdorysu, z níž vede schodiště 
do patra a východ na zahradu. Konstrukce stavby kombinuje cihlové zdivo a tesané kamenné kvádry. 
Přízemní obchodní prostor doplňuje stropní traverza vynášená litinovým sloupem s profilovanou hlavicí.  
Dvůr byl průběžně zastavován drobnějšími přízemními kůlnami, které byly posléze spojeny ve více 
méně souvislou patrovou zástavbu s pultovými střechami stojící podél stěny vedlejšího č. p. 149.   
 
 
 
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 150 (staré číslo 239), staré st. p. č. 364  
1608 – první zmínka (Pavel Valter, švec) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen ve stávající půdorysné stopě ovšem bez pozdějších 
dvorních přístaveb, zakreslen jako nespalný s mírně lichoběžníkovým půdorysem orientovaným kratší 
stranou do ulice 
1908 – přízemní skladiště ve dvoře (PD Antonín Bernat, Turnov, pro V. Šimka) 
1929 – úprava průčelí: rozšíření výkladců, variantní řešení střechy s dvojicí vikýřů nebo se zděnou atikou (PD 
Karel Salač, Turnov, pro J. Novotného) 
1937 – patrová nástavba dvorního traktu (PD Karel Salač, Turnov, pro J. Novotného) 
1966 – úprava přízemí – parter a dispoziční změny (prodejna Klenoty) 
2003 – oprava fasády, výměna oken 
2009 – výměna výkladců 
 

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. 150. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 150. 
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. 254, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 330-331.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrtek na postavení skladiště při domě p. V. Šimka maj. č. p. 150 v Turnově, Antonín Bernat, Turnov 1908.   
Návrh adaptace domu č. pop. 150 p. J. Novotného v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1929. 
Úprava oken v podkroví domu č. p. 150 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1929. 
Nástavba dvor. traktu domu p. Novotného. Turnov, Nádražní ul. č. p. 150, Ing. Karel Salač, Turnov 1937. 
Stavební úpravy prodejny v Turnově. Klenoty Brno, OSP Semily 1966. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A - FT 597, A - FT 580 a, b.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a dům na něm stojící představuje důležitý doklad 
tradiční patrové zástavby této části MPZ. Historický objekt prošel řadou pozdějších úprav, jeho stávající 
podoba je ovšem stále významnou součástí organicky rostlé architektonické struktury. Pro celek MPZ je 
důležité zejména hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu. Zásadní význam má rozsah zastavění 
parcely, dále veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled exteriéru, především pak 
novorenesanční uliční fasáda (v patře s dochovaným dekorem).  
Předmětem ochrany je také stávající podlažnost a typ střechy. Přirozenou součástí domu jako stylového 
celku jsou i uměleckořemeslné prvky dochované v interiérech, jako např. dekorativní dlažba přízemního 
obchodního prostoru nebo středový litinový sloup tamtéž. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


závady 

1) dožívající střešní krytina v uliční části s výraznými vrstvami mechů 
2) hrubozrný fasádní nástřik plasticky znejasňující původní štukový dekor 
3) novodobé okenní a dveřní výplně z lepených profilů na vstupním průčelí (nepovedený vzhled a celkové 
řešení výplní) 
 

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 – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu. V případě budoucí výměny oken by mělo dojít k osazení dřevěných výplní se 
subtilnější šířkou a profily rámů, křídel a poutců tak, aby bylo navázáno na historické vzory. Ty by měly být 
respektovány i ve smyslu funkčního otevírání oken, tzn. dvě křídla pod poutcem a dvě křídla nad poutcem (v 
současnosti je klapačka pouze naznačená svislou příčlí na spodním a vrchním křídle). V případě obnovy 
fasády objektu je nutné zachování stávajícího (2. NP) a případné obnovení chybějícího (1. NP) 
architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 
novodobé omítkové směsi apod.). Vhodné by bylo především citlivé odstranění stříkané omítky a odborné 
doplnění původního štukového dekoru.  
 

zpracoval: T. Kesner, A. Řičánková, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 150 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Náčrtek na postavení skladiště z roku 1908, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Návrh adaptace domu z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
Úprava oken v podkroví na plánu z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Nástavba dvor. traktu domu z roku 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
 
 

 
Stavební úpravy prodejny, Klenoty Brno, OSP Semily 1966, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 150 (část štítového průčelí zcela vzadu) v roce 1902, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 579). 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 150, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 150, hlavní západní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 150, hlavní západní průčelí, detail patra a střechy, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 150, část dvorního traktu, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0151 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 151 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 451  

 
lokalizace 

ulice Trávnice, při nároží s Palackého 
ulicí 

GPS: 50°35'12.920"N, 15°9'17.079"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek je situován při nároží ulic Palackého a Trávnice, kde se terén mírně svažuje západním směrem od 
náměstí k Jizeře.  
Stavba o dvou nadzemních podlažích je orientována okapovou stranou do ulice Trávnice. Objekt kryje 
sedlová střecha s azbestocementovými šablonami. V uliční i dvorní části ze střešního pláště vystupují vždy 
dva sedlové vikýře. Vstupní průčelí horizontálně člení korunní římsa vynášená pravidelnou řadou konzol. 
Jedná se o jeden z mála zbytků původního řešení uliční fasády. Patro člení čtyři asymetrické okenní osy, 
přízemí dvě podélná okna v místech původního výkladce a dva vstupy (střední vstup ústí do klenuté chodby, 
pravý vstup do širšího prostoru se schodištěm do patra). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze 
smíšeného (1. NP) a cihelného zdiva (2. NP). Vnější omítky jsou zde řešeny jako hladké vápenocementové (1. 
NP, uliční průčelí), vápenocementové s hrubozrnným nástřikem (2. NP, uliční průčelí) a vápenné hrubě 
nahozené (boční průčelí). Veškeré okenní a dveřní výplně vstupní fasády jsou dřevěné, novodobé. Okna 
v patře jsou jednoduchá dvoukřídlá, okna v přízemí bez členění, neotvíravá, dvojice dveří prosklená se 
střední svislou příčlí. Sokl je kryt novodobým kabřincem. Dvorní fasáda je opatřena hrubě nahozenou 
omítkou, prolomena jedním oknem v patře a dvojící oken a vstupem na zahradu v přízemí. Veškeré výplně 
jsou novodobé, okna s poutcem a spodní dvoukřídlou výplní. Boční fasáda je kryta hrubým nástřikem s 
patrnými stopami odstraněném vedle stojícím objektu č. p. 152.    
Dispozice přízemí je založena na rozměrově dominantních prostorách bývalých krámů po obou stranách 
půdorysu (z pravého vede schodiště do patra), na středu se pak nachází klenutá chodba. Oba rozsáhlejší 
prostory jsou zaklenuté valenými klenbami s lunetami a koutovými výsečemi (17. století).  
Na konci dvora stojí drobná hospodářská stavba s pultovou střechou krytou lepenkou.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 151 (staré číslo 240), staré st. p. č. 365 
1608 – první zmínka (Václav Slanina) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen ve stávající půdorysné stopě, zakreslen jako nespalný 



s mírně lichoběžníkovým půdorysem orientovaným kratší stranou do ulice, ve dvoře situován menší objekt 
obdélného půdorysu 
30. léta 20. století – fasáda zbavena dekoru, celkové zjednodušení a hladké provedení průčelí, původní 
klasicistní podoba je patrná na historických fotografiích z přelomu 19. a 20. století (kromě korunní římsy se 
na fasádě uplatňovala také římsa kordonová, v přízemí se nacházely dva dřevěné výkladce zároveň se vstupy 
do obchodů, přibližně ve středu fasády pak vstup lemovaný segmentově uzavřeným kamenným portálem 
s vrcholovým klenákem, patro se čtyřmi okenními osami a podélnými parapetními výplněmi, čtyřkřídlá okna 
v líci, na střeše dvojice sedlových vikýřů) 
1994 – úprava parteru pro obchodní účely 
 
 

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. 472. 
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. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 331 – 333. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 579, A-FT 580 a+b, A-FT 696.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a dům na něm stojící představuje důležitý doklad 
tradiční patrové zástavby této části MPZ. Historický objekt prošel řadou pozdějších úprav, jeho stávající 
podoba je ovšem stále významnou součástí organicky rostlé architektonické struktury. Pro celek MPZ je 
důležité zejména hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu. Zásadní význam má rozsah zastavění 
parcely, dále veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled exteriéru a interiéru, především pak 
rozsáhlé, intaktně dochované klenuté přízemní prostory bývalých krámů.  
Předmětem ochrany je také stávající podlažnost a typ střechy. Případné další hodnotné konstrukce a prvky 
je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pod novodobou úpravou uliční 
fasády lze např. přepokládat zbytky původního kamenného portálu (před rokem 1800).   
 
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (okenní šambrány, parapetní výplně, kordonová římsa, kamenný 
portál – viz dobové fotografie) 
2) hrubozrně stříkané a nahazované části fasády 
3) hrubozrný nástřik levého klenutého přízemního prostoru  
3) novodobé okenní a dveřní výplně 
4) vzhled reklamních zařízení 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu. V případě budoucí výměny oken by mělo dojít k osazení dřevěných výplní se 
subtilnější šířkou a profily rámů, křídel a poutců tak, aby bylo navázáno na historické vzory. V případě 
obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického 
členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové 
směsi apod.). Vhodné by bylo především citlivé odstranění stříkaných fasádních omítek a odborné doplnění 
původního štukového dekoru, případné odhalení původního kamenného portálu (pokud je pod nástřikem 
zachován). Zásadní je pak zachování historických klenutých konstrukcí interiéru a odstranění nevhodných 
omítkových nástřiků.  
 

zpracoval: T. Kesner, A. Řičánková, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 151 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 151 (druhý zleva) před rokem 1902, kresba K. Kinský,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 580 a). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 151 (druhý zleva) v roce 1902, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 579). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 151, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 151, hlavní západní průčelí, detail přízemí a patra, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 151, hlavní západní průčelí, detail patra a střechy, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 151, severní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 151, část zadního průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

   
Dům č. p. 151, klenba středního a levého traktu, foto AŘ 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0152 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 152 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 450  

 
lokalizace 

ulice Trávnice – nároží do ulice 
Ladislava Petrnouška 

GPS: 50°35'13.126"N, 15°9'16.878"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází v nároží ulic Trávnice a ulice Ladislava Petrnouška, ve východní frontě zástavby podél 
ulice Trávnice.  
Na pozemku je provedena parková úprava – vzrostlé jehličnany, keřové patro, trávník, vymezení od 
chodníků odstupňovanou zídkou z betonových KB bloků. 
   

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 152 (staré číslo 241), staré st. p. č. 366 
1608 – první zmínka (Magdaléna Tomáška) 
1644 – žid Marek Lebl „s vědomím JVHr Ex. vrchnosti dům na gruntu městském po nebohé Kateřině 
Shejbalové, vdově, po shoření většího dílu města, v letu 1644, o kterýž dva jiní sousedé stáli a jej koupiti 
chtěli, však on jej penězi nadvejšil a je odstrčil a maje svůj předešle od křesťanův koupený, který mu shořel, 
stavěti, to učiniti pominul“ 
do roku 1672 byl dům znovu postaven, kolem poloviny 18. století a kolem roku 1800 přestavován 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný nárožní dům lichoběžníkového půdorysu, kratší 
stranou je orientován do ulice 
1902 – dům vyhořel, později demolice (dle dobové fotodokumentace zděný patrový ze smíšeného zdiva, 
hladká nečleněná fasáda, v přízemí v krajní pravé ose vstupní portál se segmentovým záklenkem, ve střední 
ose pravoúhlý portál krámského vstupu s okovanými dveřnicemi) 
 
 

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. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 333 - 334.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 579, A-FT 580a+b.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

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

závady 

1) zaniklá stavba domu, využití pozemku pro zeleň 
2) opěrná zídka z betonových KB bloků  
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely domem v rozsahu a 
hmotovém řešení obvyklém v dané ulici (maximálně dvoupodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou 
střechou okapovou orientací do ulice). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u 
střešní krytiny (nejlépe vláknocementové 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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 152 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 152 (první zleva) před rokem 1902, kresba K. Kinský,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 580 a). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 152 (první zleva) v roce 1902 po vyhoření, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 579). 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 152 (zaniklý), proluka mezi domy s jehličnany, foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0153 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 153 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 385/1, 385/11  

 
lokalizace 

ulice Trávnice, při nároží s ul. Ladislava 
Petrnouška 

GPS: 50°35'14.106"N, 15°9'17.298"E 

výčet 
objektů 

 
dům, doplňková stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jiří Matějec, Bezručova 1380, 511 01 
Turnov; SJM Jiří Matějec, Bezručova 
1380, 511 01 Turnov a Marcela 
Matějcová, Trávnice 153, 511 01 
Turnov; Luboš Trucka, Boženy 
Němcové 1646, 511 01 Turnov 

 
popis 

Obytný dům s komerčně využívaným přízemím stojí při úpatí terénního zlomu svažujícího se směrem od 
hlavního náměstí k Jizeře. Okapovou stranou se obrací do ulice Trávnice. Objekt vznikal postupným 
rozšiřováním původního obdélného patrového domu směrem na jih a směrem do dvorní části. Z jihu 
navázala patrová přístavba, jejíž fasáda vytváří mírný zlom v uliční čáře v místě provázání s původním 
severním objektem. Na sedlové střeše obou částí je patrný výškový rozdíl v místě jejich stavebního napojení. 
Střecha je kryta dožilými plechovými a azbestocementovými šablonami. Ve střeše jsou osazena na dvorní 
straně 2 střešní a 1 výlezové okno. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. Fasáda severní, starší 
části, zůstala po novodobých stavebních úpravách bez původního plastického členění. V přízemí je 
prolomena dvojicí dřevěných výkladců, v pravé ose pak vstupními dveřmi do objektu s předsazenými 
kamennými stupni. Patro člení pět oken osazených bílými plastovými výplněmi. Na fasádě jižního objektu je 
patrná dekorativní úprava pocházející z 20. – 30. let 20. století (rámování dvojice výkladců, okenní 
šambrány, lizénové rámce a dekorativní pás pod korunní římsou s proškrabovaným florálním ornamentem, 
který může odkazovat k dobovému využití objetu jako restauračního zařízení). V pravé ose vstupního průčelí 
jsou prolomeny dveře s dřevěnou výplní. V patře jsou dochovány starší okenní výplně – špaletové, čtyřkřídlé 
s vnějšími okny v líci fasády. Okosené nároží a zadní fasáda do ulice L. Petrnouška mají v patře částečně 
dochované meziválečné architektonické členění, které je ovšem překryto novodobým hrubým fasádním 
nástřikem. Dvorní fasády jsou hladké bez členění, střechy přístavků pultové, kryté plechem a lepenkou. 
Odskok v jižní části vyplňuje v patře bedněná pavlač. V přízemí jsou zachovány starší dvoukřídlé rámové 
dveře. I zde jsou osazena bílá plastová okna s falešným dělením. Jediné starší jsou zachovány na jižním 
průčelí – jsou dřevěné dvojité dvoukřídlé s dělením křídel v horní třetině (nátěr bílý). 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 153 (staré číslo 242), staré st. p. č. 367, 368 
1629 – první zmínka (podle údajů ze čtyřicátých let 20. století byl z nejstarší stavby zachován velký sklep)  
1643 – vyhořel 
1654 – obnoven 
kolem 1750 - přestavba 



1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší 
stranou do ulice, k objektu patřila ještě severovýchodně stojící obdélná nespalná hospodářská budova 
1883 – přestavba, rozšíření domu 
1903 – objekt zachycen v rozšířeném půdorysu shodném se stávající půdorysnou stopou 
1927 – adaptace 
přelom 20. a 21. století – utilitární úpravy, osazení plastových oken 
 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 153. 
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. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 16. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 397 - 398.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přestavěný díl domu a nové hospodářské stavení pana Václava Vorla čís. 153 v Turnově, Jan 
Šourek 1883.  
Plán na provedení adaptace konírny v dílnu a podkrovní byt pro P.T. p. Emila Vorla restauratéra a majitele 
realit v Turnově (Trávnice), Václav Soukup, Turnov 1927. 
Nákres na stavbu verandy při hostinci čp. 153 v Turnově paní Růženy Jeřábkové v Turnově, Václav Soukup, 
Turnov 1938. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 688, A-FT 699.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a dům na něm stojící představuje důležitý doklad 
tradiční patrové zástavby této části MPZ. Historický objekt prošel řadou pozdějších úprav a půdorysným a 
hmotovým rozšířením. Jeho stávající podoba je ovšem stále významnou součástí organicky rostlé 
architektonické struktury. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové, konstrukční a materiálové řešení 
objektu. Zásadní význam má rozsah zastavění parcely, dále veškeré historické nosné konstrukce a původní 
vzhled exteriéru (v patře jižní části s dochovaným meziválečným dekorem).  
Předmětem ochrany je také stávající podlažnost a typ střechy. Případné další hodnotné konstrukce a prvky 
je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). 
 

závady 

1) chybějící architektonické členění na fasádě severní části objektu a v přízemí jižní části objektu 
2) plastová okna – velmi utilitární vzhled, falešné členění, pro celek domu velmi degradující 
3) vzlínající vlhkost patrná v úrovni soklu 
4) dožilá střešní krytina z plechových šablon 
5) reklamní plachta zakrývající téměř celé severní štítové průčelí 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ 
velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu, případně přírodní břidlici. V případě budoucí výměny oken by mělo dojít 
k náhradě plastových oken dřevěnými výplněmi, které budou svým členěním odpovídat dochovaným 
historickým vzorům, tzn. dvě křídla pod poutcem a dvě křídla nad poutcem. V případě obnovy fasády 
objektu je nutné zachování stávajícího (2. NP) a případné obnovení chybějícího (1. NP) architektonického 
členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové 
směsi apod.). Vhodné by bylo především citlivé odstranění stříkané omítky a odborné doplnění původního 
štukového a proškrabovaného dekoru. 
 

zpracoval: T. Kesner, A. Řičánková, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 153 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Nákres na přestavěný díl domu a nové hospodářské stavení z roku 1883,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Plán na provedení adaptace konírny v dílnu a podkrovní byt z roku 1927,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 



 
 
 

 
Nákres na stavbu verandy při hostinci č. p. 153 z roku 1938, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 153 (nároží zcela vpravo) před rokem 1931, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 699). 

 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 153, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 153, pravá část západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 153, pravá část západní průčelí, detail otvorů v přízemí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 153, pravá část západní průčelí, detail fasády v patře, foto IP 2014. 

 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 153, severní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 153, severní štítové průčelí, detail reliktů omítky, foto IP 2014. 



 

 
Dům č. p. 153, jihozápadní nároží domu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 153, jižní štítové průčelí domu, foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0154 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 154 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 383 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – Kozí plácek 

GPS: 50°35'14.340"N, 15°9'17.009"E 

výčet 
objektů 

 
zaniklý dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt se nacházel v ploše dnešní ulice Trávnice severozápadně od domu č. p. 153. Dům ze severovýchodní 
strany uzavíral tzv. Kozí plácek. Dnes je zde dlážděná plocha komunikace a chodníku ulice Trávnice. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 154 (staré číslo 243), staré st. p. č. 409 
1585/97 – první zmínka (Anna Dunková) 
27. března 1645 ujal Václav Truhlář „pusté místo na Trávnicích, kdež předešle Jeronýma Ležky chalupa 
bývala, vedle domce Anny Aucknechtovy a proti domci Kateřiny Beranky, přes cestu jdoucí, od purkmistra a 
pánů směnou za své spáleniště na gruntu pod rathouzem“ (k roku 1653 již opět stál) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako menší nespalný dům s obdélným půdorysem 
orientovaným kratší stranou do tzv. Kozího plácku 
dům byl po roce 1858 zbořen, č. p. 154 převedeno na novostavbu na pozemku domu č. p. 156 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Turnov 2003, s. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 398 – 399.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a prostoru někdejšího předměstí. Poloha domu 
zajímavým způsobem dokládala starší urbanistické řešení s tzv. Kozím pláckem.  

závady 

Nejsou známy. 
 

doporučení/regulativy 

Obnovení stavby na daném místě není vzhledem k stavebním úpravám a provozu komunikace v trase ulice 
Trávnice možné. 
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Zaniklý dům č. p. 154 stál před domem č. p. 153 v prostoru dnešní ulice, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0154 

název 
objektu 

 

průmyslový objekt 

 

č. p./č. e. 154 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 396, 397 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'16.297"N, 15°9'19.504"E 

výčet 
objektů 

 
průmyslový objekt 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Štěpánka Šťastná a Petr Šťastný, 
oba Trávnice 156, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice, v dvorní části za domem č. p. 156, ke 
kterému původně objekt náležel. 
Jedná se o průmyslovou stavbu o dvou podlažích (suterén částečně zapuštěný do terénu) a obdélném 
půdorysu. Střecha je pultová krytá patrně profilovanými velkoformátovými plechovými šablonami. 
K západnímu průčelí přilehá nízká přízemní vstupní přístavba s pultovou střechou. Komínové těleso je 
omítané. Obvodové stěny jsou z cihelného zdiva. Fasáda je opatřena tvrdou vápennocementovou omítkou 
s břízolitovým nástřikem. Fasáda je nečleněná, výjimkou je fabionová korunní římsa. Velké okenní otvory 
obdélného tvaru na výšku mají novodobé dřevěné výplně (tzv. školní okna s výklopnými křídly). Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé rámové s hladkými kazetami (červený nátěr).  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 154 (č. p. bylo převzato ze zaniklého domu – viz vlastní karta), staré p. p. č. 326 – původně náleželo 
k č. p. 156 
1905 – výstavba kamenářské dílny ve dvoře za domem č. p. 156 (PD Vincenc Šulc)  
2. polovina 20. století – utilitární úpravy fasády (břízolitový nástřik, úprava okenních otvorů – osazení tzv. 
školních 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. 156. 
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. 17. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přístavbu nové kamnářské dílny u domu pana Josefa Šafáře v Turnově č. 156, Vincenz Šulc, 
Turnov 1905.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Jedná se o zajímavý doklad drobnější průmyslové stavby – kamenářské dílny (objekt byl ale 
vzhledově narušen). Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické 
situace dané části města. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (viz dobové plány), břízolitový nástřik fasády 
2) výplně oken (tzv. školní okna)  
3) profilovaná velkoformátová plechová střešní krytina 
 

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 – v daném případě nejlépe šedočernou 
pásovou lepenku. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva, u 
oken dle původního řešení (viz dobové plány). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování 
obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 154 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Nákres na přístavbu nové kamnářské dílny u domu č. p. 156 z roku 1905, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 154, přední část jižního průčelí, foto P. Šternová 2008, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 



 
Dům č. p. 154, zadní část jižního průčelí (vlevo), foto P. Šternová 2008, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 154, celkový pohled na jižní průčelí (vpravo), foto P. Šternová 2008, 

archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0155 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 155 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 391, 392  

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'15.962"N, 15°9'18.237"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Koutský a Olga Koutská, oba 
Trávnice 155, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, 
okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta jednoduše skládanými azbestocementovými šablonami. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině orientované do ulice je umístěno 1 
střešní a 1 výlezové okno, v dvorní části rozměrný pultový vikýř. Komínová hlava je vyzděna z režných 
vápenopískových cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou 
zde řešeny jako vápenocementové – škrábané (novodobý břízolit). Stěnový sokl je z vnější strany opatřen 
kamennou přizdívkou (pískovcové kvádry). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na dvě 
otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu, umístěné na pravém bočním průčelí, jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé – palubkové. 
Na dvorní průčelí navazuje terasa. Na pozemku p. č. 392 je umístěn bazén. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 155 (staré číslo 244), staré st. p. č. 405 
1585/97 – první zmínka (Mikoláš Labský) 
11. listopadu 1647 koupil Jeremiáš Zvoníků dům na Trávnicích na obci u kalu 
stavební úpravy v první polovině 18. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným 
kratší stranou do ulice 



1932 – pravděpodobně celková přestavba (PD Josef Hlavatý, Radimovice), nerealizovaná PD Františka Edela 
z Kostelce nad Labem počítala s částečným zachováním staršího objektu 
1995 – přístavba terasy 
 

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. 155. 
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. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 400 - 401.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán na přestavbu domu č. p. 155 p. J. Roubíčka v Turnově, František Edel, Kostelec n. Labem 1931. 
Plán na přestavbu domu čp. 155, patřící panu Josefu Roubíčkovi v Turnově, Josef Hlavatý, Radimovice 1932. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 685b, A-FT 977a+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. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (okenní šambrány, římsy a další prvky – viz dobové fotografie) 
2) rušivé tvary okenních otvorů a jejich výplně  
3) „palisádový“ typ plotu při ulici a jeho předimenzovaná výška 
 

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 – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové výplně být provedeny 
ze dřeva dle staršího konstrukčního řešení a členění (viz dobové fotografie a plány). V případě obnovy 
fasády objektu je nutné obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez 
jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 155 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Plán na přestavbu domu č. p. 155 z roku 1931, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán na přestavbu domu čp. 155 z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově 

 
 
 



 
Dům č. p. 155 (pátý zleva – zčásti znatelné průčelí) v roce 1944,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 685 b). 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 155, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2014. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 155, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0156 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 156 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 393, 394, 395 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'16.364"N, 15°9'18.575"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jan Havlíček, Štěpánka Šťastná a Petr 
Šťastný, všichni Trávnice 156, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice.  
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu (s 
osově umístěným dvorním rizalitem) a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s mohutným 
sedlově zastřešeným vikýřem v uličním průčelí. Střecha je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské 
prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Komínová hlavy jsou vyzděné z režných pálených cihel (3 ks). Ve 
střešní rovině je umístěno 7 výlezových oken.  
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou v hlavním průčelí řešeny 
jako vápenné, hladké, velmi bohatě členěné štukovou výzdobou pojednanou v novorenesančním tvarosloví 
/1: prvky tažené v omítce – diamantová a pásová bosáž v 1. NP, šambrány v 1. a 2. NP, římsy/, /2: prvky 
odlévané – klenáky v 1. NP, terče v římse mezi 1. a 2. NP, parapetní výplně ve 2. NP, konzoly a pilastry u 
oken ve 2. NP a v průčelí vikýře, konzolová korunní římsa, terče s iniciály „S“ a „S“ ve 2. NP/. V bočních a 
zadním průčelí jsou vnější omítky řešeny jako vápenné, hrubě nahozené. Stěnový sokl je z vnější strany 
opatřen kamenným kvádrovým obkladem (pískovec). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní 
výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná 
vždy na čtyři otvíravá křídla (bohatě vyřezávané poutce, červený nátěr). Aktuálně byla v levé části hlavního 
průčelí okna vyměněna za dřevěná jednoduchá okna s dvojitým zasklením, kopírující poměrně zdařile 
původní výplně (až na detaily, jako např. okapnice). V zadním průčelí jsou osazena novodobá dřevěná 
dvojitá okna (2 až 4 křídlá). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
dvoukřídlé, kazetové, s vrchním nadsvětlíkem. Výplň je osazena do kamenného ostění. Nad vstupem je 
zachována kovová markýza s prosklením. Předložené schodiště je opatřeno novodobým keramickým 



obkladem. 
Dle fotodokumentace z roku 2008 – v interiéru jsou zachovány prvky z původní výstavby domu – zdobné 
litinové zábradlí centrálního schodiště, štuková výzdoba fabionových stropů (vstupní hala), nebo výplně 
vstupních otvorů. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 156 (staré číslo 245), staré st. p. č. 404 
1585 – první zmínka (Jakub Šmejkalův, tkadlec) 
přestavba kolem poloviny 18. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s téměř čtvercovým půdorysem 
orientovaným kratší stranou do ulice 
1895 – novorenesanční novostavba, oproti starší stavbě půdorysně výrazně zvětšena 
1905 – výstavba kamenářské dílny ve dvoře (PD Vincenc Šulc) – dnešní č. p. 154 
2006 – výměna střešní krytiny za vláknocementové šablony 
2015 – výměna levé části oken hlavního 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. 156. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 156. 
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. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 402 - 404.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nástin na přístavbu prádelny a kůlny při novostavbě domu p. Jos. Šafáře v Turnově, J. Svoboda, Turnov 
1894.  
Nákres na přístavbu nové kamnářské dílny u domu pana Josefa Šafáře v Turnově č. 156, Vincenz Šulc, 
Turnov 1905. – týká se dnešního č. p. 154 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 685b, A-FT 977a+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. Dům náleží mezi nejcennější novorenesanční stavby na území MPZ, v naprosto intaktní stavu je 
zachována fasáda s náročným řešením architektonického členění a výzdoby, pravděpodobně také dispoziční 
řešení a řada cenných konstrukcí a prvků v interiéru a původní výplně vstupních a okenních otvorů. 
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, původní vzhled fasády s velmi cenným architektonickým členěním a výzdobou, dispozice 
interiéru, veškeré umělecko-řemeslné prvky v exteriéru i interiéru (štuková výzdoba, zábradlí, markýza, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


výplně vstupů a oken). Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým 
průzkumem stavby (fasáda i interiér). V případě doložení intaktního zachování výše předpokládaných 
stavebních konstrukcí, historického dispozičního řešení a cenných konstrukcí a detailů z doby výstavby 
novorenesančního objektu (1895) je vhodné zpracovat návrh na kulturní památku.  
 

závady 

1) keramický obklad schodů hlavního vstupu 
2) detaily (zejména hliníkové okapnice) vyměněných oken v hlavním průčelí 
 

doporučení/regulativy 

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

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 156 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 



 
Nástin na přístavbu prádelny a kůlny při novostavbě domu z roku 1894,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Nákres na přístavbu nové kamnářské dílny z roku 1905,  

týká se dnešního č. p. 154 ve dvoře, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 



 
Dům č. p. 156 (čtvrtý zleva) v roce 1944, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 685 b). 
 
 
 

 
Dům č. p. 156, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2014. 

 
 



 
Dům č. p. 156, hlavní západní průčelí, střední část, foto IP 2014. 

 

 
Dům č. p. 156, hlavní západní průčelí, střední část – detail vstupu, foto IP 2014. 

 



 
 
 

 
Dům č. p. 156, hlavní západní průčelí, detail zděného vikýře, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 156, hlavní západní průčelí, levá část – detail fasády v patře, foto IP 2014. 

 
 



 
 

 
Dům č. p. 156, hlavní západní průčelí, pravá část – detail fasády a oken v patře, foto IP 2014. 

 
 
 
 

     
Dům č. p. 156, vstupní chodba a detail schodiště, foto P. Šternová 2008, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0157 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 157 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 398/1 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'16.682"N, 15°9'19.841"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Rudolf Štěpán a Stanislav Štěpán, oba 
Trávnice 158, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice ve dvorní části za domem č. p. 158. 
Patrová zděný objekt je založen na půdoryse písmene L a zastřešen pultovými střechami. Střešní krytina je 
z falcovaných svitků plechu. Komínové těleso je omítané. Fasáda je hladká vápenocementová bez 
jakéhokoliv členění. Okenní otvory jsou obdélné na šířku. Výplně oken a dveří jsou plastové (hnědožlutá).  
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 157 (staré číslo 246), staré st. p. č. 403 
17. března 1606 ujal dům na gruntu při Trávnici řešetář Jan Neuman 
14. dubna 1681 koupil sešlý dům Samuel Soukal 
novostavba ve druhé polovině 18. století (Oldřich Stefan píše o pozoruhodné srubové chalupě s 
podsklepením) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným 
kratší stranou směrem k ulici 
1924 – výstavba truhlářské dílny ve dvoře (PD Václav Soukup, Turnov) 
1932 – nahrazení části roubení zdivem 
Původní č. p. 157 bylo v nezjištěné době zbořeno (v poslední čtvrtině 20. století) a na stejném místě byla 
postavena pekárna bez č. p. (v odlišné půdorysné poloze). Při její dostavbě v roce 2008 pak bylo objektu 
opět přiděleno číslo 157. 
 

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. 157. 
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. 253, 366. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 406 - 407.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na vystavění truhlářské dílny pro pana Jindřicha Kvapila při domě čís. pop. 157 v Turnově, Václav 
Soukup, Turnov 1924. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, fotodokumentace původního roubeného domu před demolicí. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Současný objekt představuje utilitární stavbu, 
která však vzhledem ke svému umístění nenarušuje prostředí MPZ (zbořený roubený dům patřil mezi 
poslední stavby tohoto typu na území MPZ, obdobné řešení má patrně dům č. p. 106, u domu č. p. 157 byla 
roubená konstrukce a podpůrná koza v podélném průčelí lépe zachována). Zastavění pozemku je pro celek 
MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
 

závady 

1) celkové provedení budovy nekoresponduje s prostředím MPZ – rušivé hmotové řešení, typ střechy 
2) plastová okna utilitárního vzhledu 
 

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, nemělo by však být dále 
rozšiřováno. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy 
krytin – v daném případě opětovně falcovaný plech. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové 
výplně být provedeny ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 27. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Stavba za domem č. p. 158 na místě zaniklého č. p. 157, 

 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 
 
 
 
 
 



 
Nákres na vystavění truhlářské dílny z roku 1924, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 

 
Staré č. p. 157, před demolicí v poslední čtvrtině 20. století,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Staré č. p. 157, před demolicí v poslední čtvrtině 20. století,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Staré č. p. 157, před demolicí v poslední čtvrtině 20. století,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 



 
Staré č. p. 157, před demolicí v poslední čtvrtině 20. století,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 

 
Pohled na dvorní trakt za č. p. 158 nahrazující staré č. p. 157 (vlevo), foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0158 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 158 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 399 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'17.040"N, 15°9'19.021"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Rudolf Štěpán a Stanislav Štěpán, oba 
Trávnice 158, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice.  
Zděná částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta novodobými betonovými taškami 
(alpská taška). Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou omítaná. 
Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové škrábané (novodobý břízolit). Stěnový sokl je z vnější strany opatřen novodobým 
keramickým obkladem (kabřinec). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou 
zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na tři 
nebo na čtyři otvíravá křídla. Vstupní dveře jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
dvoukřídlé, kazetové s částečným prosklením (jedná se o výplň ve velmi pěkném secesním tvarosloví). Před 
vstupem je zřízeno krátké kamenné schodiště. V uličním průčelí domu jsou zřízena garážová vrata s 
plechovou zatahovací roletou. Zadní část domu je doplněná přístavbami s pultovými střechami a terasou. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 158 (staré číslo 247), staré st. p. č. 402 
28. května 1607 koupil dům na Trávnici řezník Jan Jahoda 
přestavěn na konci 18. nebo na počátku 19. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným 
kratší stranou do ulice 
1907 – novostavba 
1939 – výstavba garáže 
1957 – výměna oken a nová fasáda 
 

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. 158. 
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. 251, 368. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 404 - 406.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres výměnný pro pana E. Koláře v Turnově č. 158, Vincenz Šulc, Turnov 1906. 
Plán 1:100 na výměnu oken a úpravu fasády domu č. p. 158, Turnov, ul. Sokolovo (Trávnice), OSP Turnov, 
Turnov 1957. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 685b, A-FT 977a+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. Původně cenný secesní objekt z roku 1907 byl bohužel výrazně pohledově narušen mladšími 
úpravami. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané 
části města. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) chybějící architektonické členění fasády (viz dobové fotografie a plány), břízolitový nástřik fasády 
2) atypický tvar okenních otvorů a jejich výplně   
3) nevhodný typ velkoformátových betonových tašek 
 

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 – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu, alternativně lze použít maloformátové betonové nebo pálené tašky 
drážkovaného typu. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva, 
žádoucí je úprava okenních otvorů do původních obdélných tvarů na výšku (viz dobové fotografie a plány). 
V případě obnovy fasády objektu je žádoucí obnovení alespoň části původního architektonického členění 
(při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi 
apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 158 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nákres výměnný z roku 1906, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán na výměnu oken a úpravu fasády domu z roku 1957, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
Plán na výměnu oken a úpravu fasády domu z roku 1957, původní stav, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 158 (třetí zleva) v roce 1944, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 685 b). 



 
Dům č. p. 158, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 158, hlavní západní průčelí, detail vstupu, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0160 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 160 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 406/1, 406/2 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'19.094"N, 15°9'21.467"E 

výčet 
objektů 

 
dům, garáž 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Lenka Halušková, Pavel Kozák, oba 
Trávnice 160, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice ve svahu za objekty č. p. 2217, 2218.  
Zděná patrová stavba je založena obdélném půdorysu (p. p. č. 406/1) a na severní straně je doplněna 
obdélnou stavbou garáže (p. p. č. 406/2). Dům je opatřen pultovou střechou krytou falcovaným plechem, 
garáž má plochou střechu krytou červenými lepenkovými pásy (zde umístěny fotovoltaické panely). 
Komínové těleso je z režných pálených cihel. Fasáda je hladce omítaná. Na garáži je nastavěné patro 
s dřevěnou nosnou konstrukcí. Dvůr je vydlážděn betonovou dlažbou.  
 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 160 (dříve součást objektu, který náležel k č. p. 184), staré p. p. č. 334  
1843 – na mapách stabilního katastru není daná plocha zastavěna – zahrada náležela k č. p. 184(?) 
č. p. 160 bylo v roce 1936 přeneseno na objekt tzv. Okresní stodoly (zbořen 1932, stojící jižně – dnes č. p. 
902) a později patřilo všem objektům v areálu 
1935 – na místě dnešního domu stálo skladiště, náležící k obecní stodole (dnes č. p. 2217) 
4. čtvrtina 20. století – výstavba dnešního objektu 
 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 160. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 160. 
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. 17. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh úpravy garáže ve stodole na parc. čkat. 398 v Turnově, Turnov 1935.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Současný objekt představuje utilitární stavbu, 
která však vzhledem ke svému umístění zásadněji nenarušuje prostředí MPZ.  
 

závady 

1) celkové provedení budovy příliš nekoresponduje s prostředím MPZ 
 

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 by nemělo být dále 
rozšiřováno. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy 
krytin – v daném případě opětovně falcovaný plech a lepenkové pásy šedočerného odstínu. V případě dožití 
stávajících oken a dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 160 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 



 
Návrh úpravy garáže ve stodole z roku 1935, objekt 2 stál v místech dnešního č. p. 160. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 160, pultová střecha za stromem, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0162 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 162 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 408/1, 407/2 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'20.265"N, 15°9'20.953"E 

výčet 
objektů 

 
dům, doplňková stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Pavel Kočvara, Trávnice 162, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice. 
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysu písmene L a zastřešená dvojicí na sebe 
kolmých sedlových střech (hlavní střecha okapově orientovaná). Střecha je kryta novodobými betonovými 
taškami čivného odstínu a pozinkovým plechem. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze 
smíšeného a cihelného zdiva. Fasáda objektu je tvořená kontaktním zateplením a omítkou. Okenní a dveřní 
výplně jsou novodobé, zhotovené z lepených dřevěných profilů. 
Ve dvorní části stojí přízemní otevřená pergoly dřevěné konstrukce se sedlovou střechou krytou betonovými 
taškami. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 162 (staré číslo 289), staré st. p. č. 396 
21. listopadu 1786 koupil Václav Hložek kus zahrady pro vystavění domku 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen obdélný nespalný dům orientovaný kratší stranou do 
ulice, ve svahu nad domem stála další obdélná nespalná stavba 
přestavba v sedmdesátých letech 19. století 
1927 – dům adaptován 
1930 – přístavba dílny (PD Václav Soukup, Turnov) 
1970/75 – výměna oken a nová omítka (dům přízemní, okenní otvory původně segmentové) 
1988 – nástavba dílny 
2003 – rekonstrukce střechy a fasáda (provedení zateplení, celkově řešení v rozporu se závazným 
stanoviskem) 
2011 – výměna oken a 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. 162. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 162. 
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, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 413 - 414.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přístavbu dílny při domě č. p. 162 pro p. V. Náhlovského v Turnově, Václav Soukup, Turnov 1929. 
Plán k úpravě oken, 1970?. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Objekt byl přestavěn zásadním způsobem do podoby, která vzhledově nerespektuje prostředí MPZ. 
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.  
 

závady 

1) celkový vzhled objektu byl významně narušen zvýšením původní hmoty přízemního domu o jedno 
podlaží, novodobým typem omítky se zateplením (projevuje se zejména u štítů a okapu), atypickými 
okenními otvory na šířku  
2) střešní krytina z velkoformátových betonových tašek 
3) velmi nepovedené výplně oken a dveří  
 

doporučení/regulativy 

Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno neměnit stávající hmotové řešení objektu. 
Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků 
apod. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – 
nejlépe vláknocementové šablony čtvercového formátu a šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících 
oken a dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva (vzhled by měl oproti stávajícímu stavu vylepšen, 
vhodnější profilace, barevnost a doplňky).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 162 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 



 
Nákres na přístavbu dílny z roku 1929, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Plán k úpravě oken, 1970?, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
Plán k úpravě oken, 1970?, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 162, jižní štítové a západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0163 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 163 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 410, 409, 414/2 

 
lokalizace 

ulice Trávnice – východní fronta, 
nároží s Jiráskovou ulicí 

GPS: 50°35'20.497"N, 15°9'21.430"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Ing. Jana Huková, Trávnice 163, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice, při nároží s ulicí Jiráskovou. 
Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a 
zastřešená sedlovou a rozměrnou pultovou střechou. Střechy objektu jsou kryty azbestocementovými 
šablonami a svitkovým pozinkovým plechem se zeleným nátěrem. Střecha orientovaná do ulice Trávnice má 
na severní straně polovalbu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z 
režných pálených cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky 
jsou zde řešeny jako vápenocementové, škrábané. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní 
výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená 
vždy na tři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu (ve zděném závětří) jsou jednokřídlé, palubkové. 
K severnímu průčelí přiléhá přístavba zádveří s terasou v patře. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 163 (staré číslo 250), staré st. p. č. 393 
8. září 1608 - koupil Václav Buřič dům se sladovnou 
3. září 1610 - urozený pán Jan starší Hartman z Hartnštejna koupil dům pod kostelem se sladovnou a 
zahrádkou 
1707 - zničen požárem a do roku 1711 znovu vystavěn 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům lichoběžníkovitého půdorysu 
1892 – zbořen 
1923 – zřízení výkladce 
1925 – provizorní stavba  
1927 – výstavba lednice ve dvoře (PD Václav Soukup, Turnov) 
1930 – výstavba cukrářské dílny ve dvoře (PD Vladimír Krýš, Turnov) 
1959/61 – nástavba patra, nová omítka 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 163. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, 
Turnov 2003, s. 253, 367. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 411 – 413, příloha II.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na postavení vrchní lednice při domě č. pop. 163 ve dvoře pro pana Jindřicha Höndla, cukráře 
v Turnově, Václav Soukup, Turnov 1927.  
Plán dílny s příslušenstvím pro živnost cukrářskou, na poz. č. k. 336, ve dvoře domu č. p. 163 pí Zdeňky 
Händlové v Turnově, arch. Vladimír Krýš, Turnov 1930. 
Plán na zřízení výkladu v domě č. p. 163 v Turnově, Ing. Karel Salač, Turnov 1923. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 1226. 
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Objekt byl přestavěn zásadním způsobem do podoby, která vzhledově příliš nerespektuje prostředí 
MPZ. 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.  
 

závady 

1) břízolitová fasáda, chybějící architektonické členění 
2) atypické tvary oken na šířku a jejich výplně  
3) zádveří s terasou v severním průčelí 
4) nevhodný typ plotu (plný bez spár mezi plaňkami, předimenzovaná výška) 
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v nároží ulic Trávnice a Jiráskova. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu (nikoliv velkoformátové plechové šablony). 
Žádoucí je případné obnovení původního architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně 
oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 163 ve výřezu leteckého snímku (vlevo), foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 



 
Nákres na postavení vrchní lednice z roku 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Plán dílny s příslušenstvím pro živnost cukrářskou z roku 1930,  

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 



 
Plán na zřízení výkladu z roku 1923, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Dům č. p. 163, starý dům se zbytky renesanční omítky a ideální rekonstrukcí štítu, 

 (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1226). 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 163, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 163, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0173 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 173 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 369, 368 

 
lokalizace 

ulice Trávnice při křížení s Krajířovou 
ulicí 

GPS: 50°35'15.376"N, 15°9'17.318"E 

výčet 
objektů 

 
zaniklý dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt se nacházel v ploše dnešních ulic Trávnice a Krajířova a budovy kina č. p. 488. Dům ze severní strany 
uzavíral tzv. Kozí plácek. Dnes je zde vedle kina dlážděná plocha komunikace a chodníku. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 173 (staré číslo 245), staré st. p. č. 408 
1585/1597 – první zmínka (Martin kožešník) 
14. dubna 1674 Marek žid, syn Beneše bakovského koupil zahrádku na zbořeništi „kdež někdy domek 
Křečkovský sloul“ 
před rokem 1683 znovu postaven (Marek syn Jelena žida koupil dům) 
12. listopadu 1778 „koupil a ujal domec či barevnu s kouskem zahrady“ František Grubner 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako rozsáhlý nespalný objekt s obdélným půdorysem 
rozšířeným o podlouhlou přístavbu směrem do Krajířovy ulice a orientovaným kratší stranou do tzv. Kozího 
plácku 
1895 – dům kvůli rozšiřování ulice zbořen (podle dobových fotografií se jednalo o přízemní zděnou 
omítanou stavbu se sedlovou střechou s poměrně střídmým členěním (lizénové rámce, římsy, okenní 
šambrány) 
1999 – č. p. 173 přiděleno novostavbě v severní části ulice Trávnice (na místě zaniklého č. p. 161) 
 

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. 253, 366. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 18. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 427 - 428.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 701, A-FT 1085.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a prostoru někdejšího předměstí. Poloha domu 
zajímavým způsobem dokládala starší urbanistické řešení s tzv. Kozím pláckem.  

závady 

Nejsou známy. 
 

doporučení/regulativy 

Obnovení stavby na daném místě není vzhledem k stavebním úpravám a provozu komunikace v trase ulice 
Trávnice možné. 
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
Přílohy: 

 

 
 

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 



 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 



 
Dům č. p. 173 před rokem 1900, kresba K. Kinský, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 701). 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 173 před rokem 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1085). 

 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0173 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 173 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 407/1, 408/3, 417 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'19.723"N, 15°9'21.297"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Josef Kněbort a Ivana Kněbortová, 
oba Trávnice 173, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L, 
zastřešená sedlovou okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta novodobými betonovými taškami. 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Ve střešní rovině jsou umístěny tři velké sedlové 
vikýře a dvě střešní okna. Komínové těleso je omítané. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z 
pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, hladké. Výplně všech otvorů jsou 
zhotoveny z plastových profilů. Směrem do ulice je provedeno v patře balkónové těleso a pod ním garáž.  
Za domem je situována druhá část domu s terasou.  
Pozemek od ulice odděluje vysoký plot („palisáda“ – plaňky na sraz) a omítaná zeď. 
 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 173 (dříve součást č. p. 161 - staré číslo 249), staré st. p. č. 397  
dům č. p. 161 – uváděn poprvé 1618, 1644 pustý, přízemní zděná chalupa z poloviny 19. století, adaptace 
1904, číslo popisné převzal objekt na protější straně ulice – viz vlastní karta 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen v daném prostoru nespalný dům č. p. 161 s obdélným 
půdorysem orientovaným kratší stranou do ulice 
1998 – novostavba (PD Jan Hobelant, Turnov) 
prosinec 1999 - novostavbě přiděleno číslo 173 (náležející původně objektu na křižovatce ulic Trávnice, 
Krajířova u Kozího plácku – zbořen 1895 – viz vlastní karta). 
 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 17, 18. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 410 - 411.  
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Nejsou známy. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Současný objekt představuje stavbu, která svým 
umístěním nekoresponduje s urbanistickou situací dané části města a svým vzhledem a materiálovým 
řešením značně narušuje prostředí MPZ.  
 

závady 

1) umístění a celkové provedení domu značně narušuje prostředí MPZ (původní objekt v daném prostoru 
stál při uliční čáře, hmota stavby a řešení s balkonem v pohledově exponovaném průčelí jsou v příkrém 
rozporu s historickou zástavbou města, velmi rušivé tvary a celkové provedení sedlových vikýřů) 
2) materiálové řešení domu nekoresponduje s prostředím MPZ – střešní krytina z velkoformátových 
betonových tašek, plastové výplně oken a dveří 
3) vzhled oplocení při ulici – zcela předimenzovaná výška zděné i dřevěné části, „palisádový“ vzhled – plaňky 
na sraz 
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno neměnit stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je 
alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod. 
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly nové 
výplně být provedeny ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 173 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 173, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
2178 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 2178 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 387/2, 387/1, 385/2 

 
lokalizace 

 
ulice Ladislava Petrnouška 

GPS: 50°35'14.467"N, 15°9'19.260"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Miroslav Eichler a Marie 
Eichlerová, oba Za Sokolovnou 1650, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Novostavba bytového domu stojí ve svažitém terénu původní historické zahrady náležící k č. p. 153 v úzké 
ulici L. Petrnouška, která se prudce zdvihá směrem na východ od ulice Trávnice. Terénní zlom je jasně patrný 
v řešení objektu, který je do ulice pojat jako přízemní a směrem do dvora jako dvoupodlažní. Hmota domu 
na půdorysu široce rozevřeného písmene V je dále členěna na tři terasovitě stupňované, stavebně 
propojené jednotky, které kryjí ploché střechy lemované vysazenými přímými atikami. Fasáda je řešena 
jako kombinace hladkých omítek a převažujících obkladových lícových pásů typu Klinker, imitujících režné 
cihelné zdivo. Okenní a dveřní výplně jsou dřevěné a na objektu se uplatňuje hned několik velikostí 
jednoduchých, dovnitř otevíravých a zároveň výklopných okenních výplní (podélná horizontální okna bez 
členění, jednokřídlá okna s vrchním horizontálním příčníkem, atd ). Strohou kubickou formu stavby doplňují 
drobnější prvky skleněných konzol nad vstupy nebo jednoduché kovové zábradlí teras. Dvůr je částečně 
užíván k parkování a částečně jako zahrada.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 2178 (staré číslo není), staré p. p. č. 319 náležící k č. p. 153 
1843 – na mapách stabilního katastru je parcela bez zástavby, zakreslena jako zahrada náležící k č. p. 153  
1903 – podélná přízemní stavba (kůlna/skladovací prostor)  
2006 – novostavba (PD Jiří Hradil, Paseky nad Jizerou) 
 

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 

Novostavba je situována na pozemku historicky doložené zahrady, náležící k objektu čp. 153, který stojí 
v ulici Trávnice. Původní terénní konfigurace zůstává zachována. Bytový dům je novou součástí 
urbanistického městského celku. Svou půdorysnou rozlohou a podlažností nenarušuje výraznějším 
způsobem okolní zástavbu a její historické dominanty. 
 

závady 

Nejsou známy. Novostavba v udržovaném stavu.  
 

doporučení/regulativy 

Zachování stávající půdorysné stopy. Zachovat bez dalšího navyšování objektu.  
 

zpracoval: T. Kesner, A. Řičánková, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 2178 ve výřezu leteckého snímku (dole), foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 



 
Dům č. p. 2178, jihovýchodní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 2178, východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
2217 

název 
objektu 

 

obecní stodola 

 

č. p./č. e. 2217 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 406/3 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'19.374"N, 15°9'20.710"E 

výčet 
objektů 

 
obecní stodola 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jindřich Kalvach, Blatec 12, 512 63 
Rovensko pod Troskami  

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice.  
Přízemní zděná stavba někdejší obecní stodoly je založena na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou 
střechou, která je na jižní straně rozšířená pultovou nástavbou. Objekt orientován štítově do ulice. Střešní 
krytina je z falcovaného pozinkového plechu. Klempířské prvky jsou z pozinku. V severní střešní rovině jsou 
osazena tři drobná výlezová okna. Komínová tělesa jsou z režného cihelného zdiva. Obvodové konstrukce 
jsou provedeny z pečlivě přisekaných pískovcových kvádrů. Fasáda je tvořena režným zdivem, doplněným u 
otvorů pálenými cihlami (boční strany a zejména segmentové záklenky). Zdivo tvoří zároveň architektonické 
členění fasády (kvádry přisekány do příslušného dekoru). To sestává z lizénových rámců, soklu a korunní 
římsy. Nejvýraznější je čelní štít, orámovaný na bocích a ve vrcholu pilíři s jehlancovou stříškou a po obvodu 
vysokým novogotickým obloučkovým vlysem. Okenní výplně jsou luxferové, u čelního štítu dřevěné 
jednoduché dvoukřídlé s dělením na šest tabulek, na bočních průčelích vícetabulkové ocelové. Vrata jsou 
dvoukřídlá palubková s tmavě hnědým nátěrem, vstupní dveře mají obdobné řešení.    
K severovýchodnímu nároží přiléhá čtvercová stavba stání s plochou střechou krytou zelenou lepenkou. 
Pozemek je vydlážděn betonovou dlažbou a uzavřen vysokým plotem s dřevěnou vjezdovou branou. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 2217 (dříve zde stál dům náležící k č. p. 184?), staré st. p. č. 398 a p. p. č. 334 
1843 – na mapách stabilního katastru je na st. p. č. 398 umístěn nespalný dům č. p. 184 s obdélným 
půdorysem orientovaným delší stranou do ulice 
3. čtvrtina 19. století – výstavba obecní stodoly v historizujícím novogotickém stylu  
1903 – úprava stodoly na třídírnu hadrů 
1934/35 – vestavba garáže 
1936 - na stodolu bylo přeneseno číslo popisné 160 po zbořeném domě situovaném jižně od stodoly – dnes 
č. p. 902 
1966 – úpravy v interiéru (Okresní správa silnic) 
1968 – boční přístavba (dnešní č. p. 2218) 
č. p. 2217 bylo v roce 2009 přiděleno jednomu z objektů v areálu č. p. 160 
 

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. 160. 
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. 17. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Návrh úpravy garáže ve stodole na parc. čkat. 398 v Turnově, Turnov 1935. 
Návrh stavebních úprav, OSP Semily 1966. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 693.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Jedná se o velmi hodnotnou a v rámci území MPZ výjimečnou hospodářskou stavbu (obecní 
stodolu) s cenným konstrukčním řešením a vzhledem v novogotickém stylu. Zastavění pozemku je pro celek 
MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné 
konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně 
historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). V případě doložení intaktního zachování stavebních 
konstrukcí, historického dispozičního řešení v interiéru a cenných konstrukcí a detailů v interiéru je vhodné 
zpracovat návrh na kulturní památku.  
 

závady 

1) oplocení – jeho výška a provedení ruší celkový vzhled stavby  
2) částečně rušivé jsou luxferové výplně oken v čelním průčelí 
3) částečně rušivé jsou palubkové konstrukce vrat a dveří 
 

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 – v daném případě nejlépe vláknocementové 
šablony šedočerného odstínu, vzhledem k hospodářskému charakteru objektu je přijatelné i použití 
falcovaných svitků plechu (pozinkové a titanzinkové). V případě dožití stávajících oken, dveří a vrat by měly 
nové výplně být provedeny ze dřeva v lepším řemeslném provedení (u dveří a vrat širší prkna, nutno ověřit 
původní vzhled, patrně svlaková konstrukce). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování 
stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění. Zdivo nelze jakkoliv brousit a 
mechanicky upravovat, fasádu nelze opatřit omítkou, zateplením či jiným materiálem. Případné nutné 
doplňky zdiva je nutno řešit plombami z pískovce obdobné struktury a barevnosti, u menších ploch umělým 
kamenem. Spárování kvádrů musí být provedeno vápennou maltou hrubě strženou do líce kamene.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 2217 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh úpravy garáže ve stodole z roku 1935, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Návrh stavebních úprav, OSP Semily 1966, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 



 
Část průčelí č. p. 2217 (vpravo) na nedatovaném snímku,  

(foto sbírka MČR, inv. č. A-FT 693). 
 
 
 

 
Dům č. p. 2117, západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



 
Dům č. p. 2117, západní průčelí, detail štítu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 2117, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
2218 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 2218 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 406/4 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'19.192"N, 15°9'20.301"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Lenka Halušková, Pavel Kozák, oba 
Trávnice 160, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice.  
Patrová zděná stavba úzkého obdélného půdorysu je umístěna mezi objekty č. p. 902 a 2217. Střecha je 
pultová krytá pásovou lepenkou červeného odstínu (?). Obvodové stěnové konstrukce jsou patrně 
z cihelného zdiva. Patro je opatřeno zateplením a omítkou. V čelním průčelí jsou plechová dvoukřídlá vrata. 
Okna jsou obdélná na výšku, výplně dřevěné jednoduché dvoukřídlé s izolačním dvojsklem. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 2218 (staré číslo není), staré p. p. č. 334  
1843 – na mapách stabilního katastru není dané plocha zastavěna – zahrada náležela k č. p. 184(?) 
1968 – výstavba dnešního objektu (přístavba pro sousední objekt č. p. 2217), číslo popisné 2218 bylo v roce 
2009 přiděleno jednomu z objektů v areálu č. p. 160. 
 

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. 160. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Přístavba soc. zařízení OSS, Sokolovo č. 166 – Turnov, Okresní správa silnic, Česká Lípa 1968.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Objekt svým umístěním nerespektuje 
urbanistickou situaci MPZ. Jedná se o utilitární stavbu. 

závady 

1) jedná se celkově o utilitární stavbu, která nezapadá do prostředí MPZ 
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno neměnit stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je 
alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod. 
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
falcované tabule plechu. V případě dožití stávajících oken, dveří a vrat by měly nové výplně být provedeny 
ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 2218 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 



 
Přístavba soc. zařízení OSS, Sokolovo z roku 1968, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 2218 (druhý zleva), foto IP 2014. 

 
 
 



 
Dům č. p. 2218, hlavní západní průčelí přístavby, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 2218, plochá střecha a zadní východní průčelí (vlevo), foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0234 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 234 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 415 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'19.989"N, 15°9'22.649"E 

výčet 
objektů 

 
dům, dvorní přístavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Ladislav Bjaček a Dana Bjačková, 
Jiráskova 234, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu, které se skládá ze staršího obdélného jádra při 
ulici a dvorní přístavby. Jádro domu je zastřešené sedlovou střechou s okapovou orientací do ulice a krytou 
azbestocementovými čtvercovými šablonami a plechovými šablonami (Alukryt). Střecha je vymezena 
oplechovanou atikou. Přístavba má pultovou střechu krytou falcovaným plechem. Komínové těleso nad 
přístavbou je omítané (u jádra domu chybí). Ve střešní rovině jsou umístěna dvě střešní okna. Zdivo domu je 
patrně smíšené a je opatřeno tvrdou škrábanou vápennocementovou omítkou (novodobý břízolit). 
Architektonické členění není dochováno (možné torzo staršího prvku je skryto v korunní římse). Sokl je 
keramickými dlaždicemi. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze 
dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na dvě a tři otvíravá 
křídla (nátěr hnědý). Hlavní vstup tvoří pískovcový portál s hranolovými patkami, profilovanou lištou po 
obvodu se zubořezem a segmentovým překladem s klenákem na vrcholu (členěn štítkem). Portál je opatřen 
šedobílým nátěrem. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé jednokřídlé rámové s prosklenou horní částí 
(hnědý nátěr).  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 234 (staré číslo není), staré st. p. č. 384  
15. května 1816 František Chlumecký s chotí Johanou prodali Matěji Bártovi polovinu své zahrady – 
pozemek původně patřil ke gruntu č. p. 121 
před rokem 1819 – výstavba domu (4. srpna 1819 Jan Šourek koupil nový dům) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaného delší 
stranou do ulice 
1890 – adaptace 
1978 – stavební úpravy, mj. odstranění/zakrytí starší fasády, změna tvarosloví okenních otvorů a vybourání 
průlezného komínu 



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. 234. 
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. 25. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 192 - 193.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Rekonstrukce domu čp. 234, Turnov 1978. 
 

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. Původně klasicistní objekt byl přestavěn do podoby, která vzhledově příliš nerespektuje prostředí 
MPZ. Zachován zůstal velmi cenný portál hlavního vstupu s původní povrchovou úpravou (nátěr). Zastavění 
pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

závady 

1) střešní krytina z plechových šablon s profilací (Alukryt) na uliční části střechy 
2) břízolitová fasáda, chybějící architektonické členění 
3) atypické tvary oken na šířku a jejich výplně  
 

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 – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí je 
obnovení původního architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – 
nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití zateplení). V případě další 
obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně oken, i vstupů musí být 
provedeny ze dřeva. Výjimečným a velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u kterého musí být 
zachována původní povrchová úprava (nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených partií kamene) 
musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 234 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Rekonstrukce domu čp. 234 na plánech z roku 1978, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Rekonstrukce domu čp. 234 na plánech z roku 1978, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 



 
 

 
Dům č. p. 234, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 234, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0363 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 363 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 416 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'19.693"N, 15°9'22.759"E 

výčet 
objektů 

dům, dvorní přístavba, doplňková 
stavba 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Patrik Kněbort, Trávnice 173, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná patrová stavba je založená na nepravidelném půdorysu, které se skládá ze staršího obdélného jádra 
při ulici a dvorní přístavby na půdorysu písmene L. Jádro domu je zastřešené sedlovou střechou s okapovou 
orientací do ulice a krytou azbestocementovými čtvercovými šablonami. Přístavba má pultové střechy 
kryté falcovaným plechem. Komínová tělesa jsou z režných pálených cihel. Ve střešní rovině je umístěno 
historické segmentové výlezové okno. Zdivo domu je patrně smíšené a je opatřeno tvrdou škrábanou 
vápennocementovou omítkou (novodobý břízolit). Architektonické členění není dochováno (možné torzo 
staršího prvku je skryto v korunní římse). Sokl tvoří pískovcové desky (v režném provedení). Okenní otvory 
mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako 
jednoduchá plastová okna s izolačním dvojsklem (dělení na dvě asymetrická křídla, tmavě hnědý odstín). Ve 
dvorním průčelí jsou bílá plastová okna. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé dřevěné jednokřídlé s 
prosklenými částmi (prefabrikovaný výrobek).  
Ve dvoře stojí lichoběžníková doplňková stavba s pultovou střechou krytou šedými pásy asfaltové lepenky. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 363 (staré číslo není), staré st. p. č. 383  
1822 – Josef Blažek s manželkou Kateřinou prodali dům (vystavěný před rokem 1810) Janu Kloboučníkovi – 
pozemek původně patřil ke gruntu č. p. 121 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům lichoběžníkovitého půdorysu, 
orientovaného delší stranou do ulice 



1883 – výstavba hrnčířské dílny ve dvoře (plán Jan Šourek)  
1898 – stavba stodoly, umístění není jasné (plán Karel Knop) 
1949 – nová fasáda (k roku 1944 je uváděn ještě přízemní dům s dochovaným portálem) 
1957 – nástavba patra, změna tvarosloví okenních otvorů, nové výplně 
1959/60 – stavba kůlny ve dvoře 
2011 – výměna 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. 363. 
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. 37. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 193 - 193.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na vystavění hrnčířské pece Pana Jos. Žáka zde, Jan Šourek, Turnov 1883. 
Nákres ku stavbě stodoly na čís. parc. 581 patřící panu Mikuláši Žákovi v Turnově, Karel Knop, Turnov 1898. 
Přístavba a nástavba domku čp. 363 p. Františka Krejčíka, Turnov 1956. 
  

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. Původně klasicistní objekt byl zásadně přestavěn do podoby, která vzhledově nerespektuje 
prostředí MPZ. Hmotově byl poničen nástavbou patra, díky čemuž je narušena řada přízemních domů v této 
frontě ulice. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace 
dané části města. 
Předmětem ochrany je historické (starší) hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, původní 
rozsah zastavění parcely, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. 
Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby 
(fasáda i interiér).  
 

závady 

1) zásadně narušená původní hmota a podlažnost domu (nástavba patra, rozšíření o dvorní přístavby) 
2) břízolitová fasáda, chybějící architektonické členění 
3) atypické tvary oken na šířku a jejich plastové výplně (velmi nepovedený vzhled, barevnost a detaily) 
4) prefabrikované vstupní dveře velmi nepovedeného vzhledu  
 

doporučení/regulativy 

Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno neměnit stávající hmotové řešení objektu. V 
případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe 
vláknocementové šablony šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné 
pásy lepenky. Žádoucí je alespoň částečná rekonstrukce staršího architektonického členění fasády (omítka 
v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


nevhodné je použití zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných 
tvarů na výšku, výplně oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 363 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Nákres na vystavění hrnčířské pece z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 

 
Nákres ke stavbě stodoly na čís. parc. 581 z roku 1898, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
 

Přístavba a nástavba domku čp. 363 z roku 1956, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 363, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 



 

 
Dům č. p. 363, severní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 363, zadní západní průčelí (první vyšší pultová přístavba), foto IP 2014. 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0390 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 390 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 412 

 
lokalizace 

západní fronta podél Jiráskovy ulice, 
křižovatka s ulicí Trávnice 

GPS: 50°35'20.399"N, 15°9'22.528"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Renáta Masopustová, Ploukonice 40, 
511 01 Všeň; Jiří Šolc, Bedřicha 
Smetany 1970, 511 01 Turnov  

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu, který je složen z původního obdélného jádra 
domu s okapovou orientací do ulice a dvorní přístavby. Jádro stavby je zastřešeno sedlovou střechou krytou 
vláknocementovými čtvercovými šablonami šedočerného odstínu. Dvojice pultových střech nad dvorními 
přístavbami je krytá falcovaným plechem (v úrovni patra) a lepenkovými pásy zeleného odstínu (nad 
přízemím). Komínová tělesa jsou omítaná i režná cihelná. Ve střešní rovině jsou umístěna dvě výlezová 
okna. Zdivo domu je patrně smíšené a je opatřeno tvrdou škrábanou vápennocementovou omítkou 
(novodobý břízolit). Architektonické členění není dochováno (možné torzo staršího prvku je skryto v korunní 
římse). Okenní, vstupní otvory a sokl člení keramické dlaždice (černé, drobná černobílá mozaika + pískově 
žlutá škrábaná omítka) a mají obdélný formát na výšku i na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a 
konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na dvě otvíravá křídla (rámy 
zelené, křídla bílá). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé jednokřídlé rámové s prosklením. Severní štít má 
v horní úrovni bedněnou lomenici (svisle kladená přelištovaná prkna v červenozelené barevnosti).  
Severozápadně od domu stojí zděná obdélná garáž s plochou střechou krytou lepenkovými pásy 
šedočerného odstínu. Vrata jsou palubková. 
   

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 390 (staré číslo není), staré st. p. č. 386  
24. dubna 1816 František Dunka prodal svému bratru Jáchymovi kus zahrady od svého gruntu číslo 121 k 
vystavění domu 



1821 – novostavba 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaného delší 
stranou do ulice 
2. polovina 20. století – úprava fasády, břízolit (původní členění hladkými lizénovými rámci a hrubou 
základní plochou dokládají dobové fotografie) 
2003 – výměna střešní krytiny (místo eternitu vláknocementové šablony) 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 39. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 191 - 192.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 526, A-FT 534a+b, A-FT 985a+b, A-FT 1506. 
 

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. Původně klasicistní objekt byl přestavěn do podoby, která vzhledově příliš nerespektuje prostředí 
MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

závady 

1) břízolitová fasáda, chybějící architektonické členění 
2) atypické tvary oken na šířku a jejich výplně  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v nároží ulic Jiráskova a Trávnice. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultových střech falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí je 
obnovení původního architektonického členění fasády (viz dobové fotografie, omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně 
oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva (viz dobové fotografie).    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 390 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 390 (vpravo) po roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 534 a). 

 
 

 
Dům č. p. 390 (první štít) v druhé polovině 20. století,  

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1506). 
 



 
Dům č. p. 390, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 

 
Dům č. p. 390, severní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0401 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 401 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 388  

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'15.407"N, 15°9'17.747"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Petr Němeček, Trávnice 401, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice.  
Starší severní část domu je řešena jako zděná stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném 
půdorysu, zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta plechovými šablonami 
Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Ve střešní rovině jsou osazena střešní okna 
(směrem do ulice 4 ks, směrem do dvora 1 ks + 1 výlezové okno). Komínová tělesa jsou z režných pálených 
cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako 
vápenocementové, hladké. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou novodobé, 
zhotovené z plastových profilů (v patře byla ještě v roce2014 okna ze dřeva, konstrukčně řešená jako dvojitá 
okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na tři otvíravá křídla). 
Novější jižní část domu je řešena jako zděná stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném 
půdorysu a zastřešená plochou střechou s terasou. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 401 (staré číslo není, dříve zahrada při č. p. 155), staré st. p. č. 407 
1806 – František Rejmon prodal Václavu Millerovi část zahrady k vystavění domu 
před rokem 1810 – výstavba domu 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným 
kratší stranou do ulice 
2. polovina 19. století – přestavba   
1939 – zřízení výkladce v hlavním průčelí (PD Ladislav Slavík, Turnov) 
1956/60 – adaptace (PD Pozemní stavby Liberec) 
1965 – nová fasáda 
1995 – přízemní přístavba 
2004 – přístavba doplněna o 2. NP 
2015 – výměna oken za plastová 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 401. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 401. 

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. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 40. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 401 - 402.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Náčrt na zřízení výkladů v domě č. p. 401 p. Fr. Janků v Turnově, arch. Ladislav Slavík, Turnov 1939. 
Plán na provedení adaptační prací spojených se zajištěním porušeného zdiva štítu a zřízením příslušenství v 
domě č. p. 401 pana Václava Bernata Turnov Trávnice, Pozemní stavby, n. p. Liberec, Hrubá Skála 1956. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 698a+b, A-FT 699.  
 

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, vše vyjma jižní přístavby. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je 
nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

1) Hmotové řešení a vzhled jižní přístavby domu 
2) chybějící architektonické členění fasády (okenní šambrány a další prvky – viz dobové fotografie) 
2) atypické tvary oken (na šířku) 
3) plastové výplně oken, vstupů a výkladců  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy, vše vyjma 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 – v daném 
případě nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a dveří by 
měly nové výplně být provedeny ze dřeva, u oken je žádoucí návrat k původním tvarům (obdélný na výšku – 
viz dobové fotografie a plány). V případě obnovy fasády objektu je nutné zachování stávajícího a případné 
obnovení chybějícího architektonického členění (při použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých 
doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 401 ve výřezu leteckého snímku (dole uprostřed), foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Náčrt na zřízení výkladů z roku 1939, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 

 
Plán na provedení adaptační prací z roku 1956, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 



 
 

 
Dům č. p. 401 (první dům vpravo za kapličkou) před rokem 1931, 

(foto sbírka MČR, inv. č. A-FT 698 a). 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 401, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Dům č. p. 401, jižní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 401, severní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0414 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 414 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 413, 414/1  

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'20.199"N, 15°9'22.653"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jana Novotná, Jiráskova 414, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou střechou s okapovou 
orientací do ulice. Krytina je z plechových šablon Alukryt (v uliční části) a z azbestocementových čtvercových 
šablon (dvorní část). Směrem do dvora navazuje přízemní přístavba s pultovou střechou krytou falcovaným 
plechem. Komínové těleso nad přístavbou je omítané (u jádra domu chybí). Ve střešní rovině jsou umístěna 
dvě výlezová okna. Zdivo domu je patrně smíšené a je opatřeno tvrdou škrábanou vápennocementovou 
omítkou (novodobý břízolit). Architektonické členění není dochováno (možné torzo staršího prvku je skryto 
v korunní římse). Sokl je keramickými dlaždicemi. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní 
výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená 
vždy na dvě otvíravá křídla (zelené rámy, bílá křídla). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé jednokřídlé 
palubkové s prosklením, nad nimi je nadsvětlík.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 414 (staré číslo není), staré st. p. č. 385  
14. července 1815 - František Dunka prodal Františku Chlumeckému grunt pod svatým Mikulášem (obdobně 
prodej pozemku v roce 1819 – pozemek původně patřil ke gruntu č. p. 121 
novostavba domu ve dvacátých letech 19. století 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaného kratší 
stranou do ulice 
1890 – přestavba, nový krov, nástavba koruny zdiva (PD Karel Knop, Turnov) 



1945 – výměna oken, následně nová břízolitová fasáda, odstranění původního členění fasády, ještě v roce 
1944 je uváděn dochovaný vstupní portál 
 

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. 414. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 41. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 192.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres k znovuzřízení vazby a vnitřní přestavbě v domě paní A. Petrákové v Turnově, Karel Knop, Turnov 
1890. 
 

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. Původně klasicistní objekt byl přestavěn do podoby, která vzhledově příliš nerespektuje prostředí 
MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

závady 

1) střešní krytina z plechových šablon s profilací (Alukryt) na uliční části střechy 
2) břízolitová fasáda, chybějící architektonické členění 
3) atypické tvary oken na šířku a jejich výplně  
 

doporučení/regulativy 

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové 
řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu exponované polohy v nároží ulic Jiráskova a Trávnice. V případě obnovy střešního pláště 
je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí je 
obnovení původního architektonického členění fasády (viz dobové plány, omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně 
oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva (viz dobové plány).    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 414 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nákres k znovuzřízení vazby a vnitřní přestavbě z roku 1890, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 

 
Dům č. p. 414, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 



 
Dům č. p. 414, hlavní východní průčelí, detail části fasády, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 414 (druhý zleva) první střecha s komínem na pultové přístavbě, 

 pohled do dvorků, foto IP 2014. 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0425 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 425 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 418, 419 

 
lokalizace 

 
západní fronta podél Jiráskovy ulice 

GPS: 50°35'19.331"N, 15°9'22.868"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Michael Prudič, Jiráskova 425, 511 01 
Turnov  

 
popis 

Pozemek je součástí západní fronty zástavby podél Jiráskovy ulice. 
Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu, které se skládá ze staršího obdélného jádra při 
ulici a dvorní přístavby. Dům je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou s okapovou orientací do ulice a 
krytou vláknocementovými čtvercovými šablonami a falcovaným plechem. Komínové těleso je omítané. Ve 
střešní rovině jsou umístěna směrem do ulice 3 střešní okna a ve dvorní části výlezové okno. Zdivo domu je 
patrně smíšené a je opatřeno tvrdou škrábanou vápennocementovou omítkou (novodobý břízolit). Koruna 
zdiva je nadezděna z plynosilikátových tvárnic, někdejší výkladec a vstup do krámu v levé ose hlavního 
průčelí jsou dozděny keramickými tvárnicemi. Architektonické členění není dochováno, až na zakrytý sokl 
z pískovcových desek a vstupní portál. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou 
jednoduché plastové s izolačním dvojsklem a dělením na tři křídla. Hlavní vstup tvoří pískovcový portál 
s hranolovými patkami, profilovanou lištou po obvodu, pletencem a segmentovým překladem s klenákem 
na vrcholu. Portál je opatřen novodobým hnědým nátěrem (levá stojka byla od nátěru očištěna a 
zbroušena). Dveře jsou dvoukřídlé rámové kazetové s prosklenou horní částí.  
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 425 (staré číslo není), staré st. p. č. 382  
1607 – první zmínka (Jiří Vrchlabský, bednář) 
1837 – předmětem prodeje dům již po rozdělení původního č. p. 122 na dvě čísla 122 a 425 (stávající objekt 
byl dle vstupního portálu vystavěn v průběhu 1. třetiny 19. století) 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům obdélného půdorysu, orientovaného delší 
stranou do ulice, s drobnější přístavbou ve dvorním průčelí na jižní straně 
1900 – střešní nástavba 
1946/50 – výměna oken, utilitární úpravy fasády (dle dobových fotografií střecha krytá břidlicí, fasáda 
členěná konzolovitou římsou, okenními šambránami s profilovanými parapetními deskami – okna obdélná 
na výšku, vstupní portál měl světlý nátěr, kvalitní kazetové klasicistní dveře) 
1953 – přístavba prádelny ve dvoře (ke starší kolně) 
přelom 20. a 21. století – výměna střešní krytiny (včetně krovu? a nadezdění koruny zdiva) 
 

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. 425. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 
Praha 1944-1945, s. 42. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 193 – 195, příloha VI.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plánek 1:50 na přístavbu prádelny při domě č. p. 425 v Turnově pro p. Jos. Mazánka Turnov, Turnov 1953 
Nákres 1:100 na výměnu oken a zřízení příčky v domě č. p. 425 Jiráskova ul J. Mazánek, Sdružený komunální 
podnik, Turnov 1950. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 530, A-FT 694a, A-FT 984. 
 

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. Původně klasicistní objekt byl přestavěn do podoby, která vzhledově příliš nerespektuje prostředí 
MPZ. Zachován zůstal velmi cenný portál hlavního vstupu. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi 
důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, 
stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné 
další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 
interiér).  
 

závady 

1) narušení hmoty domu nadezděním koruny zdiva (patrně vyměněn i krov), dozdívky z tvárnic  
2) doplňky střešní krytiny (odvětrávací tašky, střešní okna)  
3) břízolitová fasáda, chybějící architektonické členění 
4) atypické tvary oken na šířku a jejich plastové výplně velmi nepovedeného vzhledu  
5) nevhodná úprava vstupního portálu (starší olejový nátěr, razantní očištění a zřejmě i zbroušení levé 
stojky) 
 

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 – nejlépe vláknocementové šablony 
šedočerného odstínu, u pultové střechy falcované tabule plechu či šedočerné pásy lepenky. Žádoucí je 
obnovení původního architektonického členění fasády (dle dobových fotografií, omítka v celém rozsahu 
jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, nevhodné je použití 
zateplení). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení původních obdélných tvarů na výšku, výplně 
oken, i vstupů musí být provedeny ze dřeva. Výjimečným a velmi hodnotným prvkem je vstupní portál, u 
kterého musí být zachována původní povrchová úprava (nátěr). Obnovu (případné vyspravení poškozených 
partií kamene) musí provádět výhradně osoba příslušným oprávnění Ministerstva kultury ČR.    
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 425 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Plánek na přístavbu prádelny z roku 1953, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Nákres na výměnu oken a zřízení příčky z roku 1950, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 



 
Dům č. p. 425 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 530). 

 
 
 

 
Dům č. p. 425 v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 694 b). 

 
 



 
Dům č. p. 425, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 425, hlavní východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 425, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0429 

název 
objektu 

 

zaniklý dům 

 

č. p./č. e. 429 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 389, 390  

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'15.585"N, 15°9'17.954"E 

výčet 
objektů 

 
zbořeniště 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Jiří Koutský a Olga Koutská, 
Trávnice 155, 511 01 Turnov 

 
popis 

Objekt se nacházel ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice mezi domy č. p. 401 a 155. Pozemek je 
dnes zatravněný. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 429 (staré číslo není), staré st. p. č. 406 
1. polovina 19. století – výstavba domu (dle mladšího popisu – zděný empírový objekt s konzolovitou 
korunní římsou a hladkým vstupním portálem – podle dobových fotografií se segmentovým ukončením, 
střecha sedlová krytá břidlicí)  
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným 
kratší stranou do ulice 
1899 – nový zděný štít (plán Vincenc Šulc, Turnov) 
1948/49 – demolice 
 

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. 429. 
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, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 42. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 402.  
 

archivní plány a fotodokumentace 

Plán k vyzdění štítu, Vincenz Šulc, Turnov 1899. 
Bourací plán domu čp. 429 v Turnově na Trávnicích pro pí. Frant. Sigmundovou Praha – Záběhlice – 
Karafiátova 2418, autor nečitelný, Liberec 1948. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 685b, A-FT 977a+b.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ a 
urbanistickou koncepci někdejšího předměstí je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém 
řešení obvyklém v dané ulici a odpovídajícím zaniklé zástavbě (patrový dům obdélného půdorysu se 
sedlovou střechou a okapovou orientací do ulice).  
 

závady 

1) chybějící zástavba pozemku  
 

doporučení/regulativy 

Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité opětovné zastavění parcely domem v rozsahu a 
hmotovém řešení obvyklém v dané ulici (maximálně dvoupodlažní dům obdélného půdorysu se sedlovou 
střechou okapovou orientací do ulice). U novostavby je nutno dodržet místně obvyklé materiálové řešení u 
střešní krytiny (nejlépe vláknocementové 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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 429 (zaniklé – zelená plocha mezi domy) ve výřezu leteckého snímku, 

foto A. Kopecký 2014. 
 
 
 
 



 
 

 
Plán k vyzdění štítu z roku 1899, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 

 
Bourací plán domu čp. 429 z roku 1948, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 



 
 

 
Bourací plán domu čp. 429 z roku 1948, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0469 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 469 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 400, 401/2 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'17.520"N, 15°9'19.235"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

SJM Karel Kubát a Hana Kubátová, oba 
Trávnice 469, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysu písmene L a zastřešená pultovou 
okapově orientovanou střechou (druhá pultová střecha navazuje kolmo do dvora). Střecha je kryta 
svitkovým plechem (Pz?). Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Obvodové stěnové 
konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou řešeny jako vápenocementové 
(novodobý břízolit). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené z 
plastových profilů (hnědá odstín). Ve dvoře je umístěna v patře terasa zakrytá přesahem střechy.  
Na severní straně na dům navazuje přízemní zděná garáž s plochou střechou krytou pásy lepenky. Vrata jsou 
dvoukřídlá plechová s hnědým nátěrem. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 469 (dříve asi č. p. 182? - staré číslo není), staré st. p. č. 401 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen nespalný dům č. p. 182(?) s obdélným půdorysem 
orientovaným kratší stranou do ulice 
1883 – první zmínka (Jan a Kateřina Linkovi) - novostavba přízemního domu ve stávající půdorysné stopě, 
jednoduchá novorenesanční fasáda (plán Vincenc Šulc, Turnov) 
1885 – zřízení světnice v podkroví 
1948 – úprava tvarosloví okenních otvorů, nové výplně (dům byl přízemní, viz také fotodokumentace z roku 
1944) 
2010 – nepovolená výměna okenních výplní za plastové 
 

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. 469. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 469. 
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. 251, 368. 
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


Praha 1944-1945, s. 45. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na vystavění nového domku v Jizerní ulici na stav. prl. 401 a č. prl. 350 pro pana J. Linku v Turnově, 
Vincenz Šulc, Turnov 1883.  
Plán stavebních změn ve fasádě, vnitřních úprav a prodloužení kanalizace při domě č. p. 469 v Turnově na 
Trávnicích pro pana Ottu Nykodýma, arch. Ladislav Slavík, Turnov 1948. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 685a+b, A-FT 977a.  
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové 
(podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění 
parcely. Objekt byl přestavěn zásadním způsobem do podoby, která vzhledově nerespektuje prostředí MPZ. 
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) celkový vzhled objektu byl významně narušen zvýšením původní hmoty přízemního domu o jedno 
podlaží, novodobým typem omítky, atypickými okenními otvory na šířku  
2) plastové výplně oken  
 

doporučení/regulativy 

Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části 
města. Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno neměnit stávající hmotové řešení objektu. 
Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků 
apod. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – 
nejlépe falcované tabule plechu (nikoliv velkoformátové šablony). V případě dožití stávajících oken a dveří 
by měly nové výplně být provedeny ze dřeva.  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 469 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nákres na vystavění nového domku z roku 1883, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 

 
Plán stavebních změn ve fasádě, vnitřních úprav a prodloužení kanalizace z roku 1948, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 



 
Dům č. p. 469 (druhý zleva) v roce 1944, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 685 b). 
 
 

 
Dům č. p. 469, celkový pohled od severozápadu, foto IP 2014. 



 
Dům č. p. 469, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0670 

název 
objektu 

 

divadlo 

 

č. p./č. e. 670 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 449, 448, 458/2 

 
lokalizace 

 
ulice Ladislava Petrnouška 

GPS: 50°35'12.920"N, 15°9'17.079"E 

výčet 
objektů 

 
divadlo 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
21904/6-4555 

 
vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 
511 01 Turnov 

 
popis 

Budova Městského divadla je situována v prudce se svažujícím terénu při úzké ulici L. Petrnouška. 
Urbanistický kontext, ve kterém stavba divadla v 70. letech 19. století vznikala, se v mnohém liší od 
dnešního stavu. Objekt byl původně postaven ve dvorní části č. p. 146, přes jehož dvůr se také do divadla 
vcházelo. Při dnešní ulici L. Petrnouška je situována podélná a výškově dominantní budova sálu, původně 
zadní (nepohledová) strana divadla. Stávající hlavní vstup vede přes původně zastavěnou parcelu, která byla 
uvolněna a terasovitě upravena v 80. letech 20. století. K podélné hmotě divadelního sálu přiléhá na 
severovýchodě novodobá třípodlažní přístavba hereckých šaten a kruhová schodišťová věž. Na opačné, 
jihozápadní straně je situována nižší přístavba šaten pro diváky a technické zázemí. V dnešním dvoře, jsou 
patrné nejstarší části exteriéru stavby s původní neoslohovou výzdobou – původní hlavní vstup 
s dekorativním portálem nebo polygonální schodišťová věž, kterou se vstupuje na jednotlivé divadelní 
galerie.  Sedlová střecha nad divadelním sálem je kryta falcovanou mědí, střechy pozdějších přístaveb jsou 
ploché či pultové. Fasáda sálu je do ulice L. Petrnouška hladká, horizontálně členěná pásem se zdvojenými 
okny pod korunní římsou. Skladba dvorní (historicky hlavní vstupní) fasády je založena na různorodých 
hmotách teras a schodišť. Na polygonální věži se uplatňuje pásová bosáž, v prostoru vrchní galerie pak slepé 
arkády. Okenní a dveřní výplně pochází z různých časových období. Na stavbě se uplatňují okna různých 
rozměrů a funkčního členění, většina je dřevěná, avšak přístavbu šaten prosvětlují kovové okenní výplně. 
Dispoziční řešení interiéru odpovídá původnímu pojetí – hlavní sál s jevištěm, hledištěm, dvěma galeriemi, 
dále přízemní prostor foyer, šaten a baru, a v zadní, severovýchodní části prostory pro technické a provozní 
zázemí divadla.  
 



dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 670 (staré číslo není), staré p. p. č. 360 
1843 – na mapách stabilního katastru jsou na pozemku zachyceny dva spalné objekty podélného půdorysu 
1872 – 1874 – stavba tzv. Záloženského divadla ve dvorním traktu nové Turnovské záložny a půjčovny (č. p. 
146 v dnešní Palackého ulici), od 1882 název Městské divadlo 
1902 – elektrifikace 
1947 – rekonstrukce díky sbírce Turnov sobě 
1977 – přístavba osvětlovací kabiny 
1983 – 1985 – obnova jevištní techniky, elektroinstalace a vytápění 
1984 – nový hlavní vstup, terénní úpravy, vyrovnávací schodiště 
90. léta 20. století – oprava střechy, přístavba s šatnami pro herce a návštěvníky (PD Kamenoprojekt 
Turnov) 
2004 – oprava krovu, oprava sloupů prvního balkonu v hledišti (PD Profes Projekt, s.r.o.) 
2005 – výmalba interiéru 
2008 – oprava fasády, udržovací práce, částečná výměna okenních 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. 670. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
http://www.theatre-
architecture.eu/cs/db.html?filter%5Blabel%5D=&filter%5Bcity%5D=Turnov&filter%5Bstate_id%5D=0&filter
%5Bon_db%5D=1&filter%5Bon_map%5D=1&theatreId=85 
 

archivní plány a fotodokumentace 

NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – inv. č. 84869-84874, 85287, 85288, 114902 (Kolegar, 10, 11/1981, 
09/1987, NPÚ, ÚOP v Pardubicích), složka 070813ps.  
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 688, A-FT 855a+b+c+d, A-FT 1507.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a objekt divadla na něm stojící představuje 
důležitý doklad historizující veřejné budovy, která se zajímavým způsobem vymyká dobově tradiční 
představě o reprezentativním a honosném, často samostatně stojícím divadle. Historický objekt prošel 
pozdějšími úpravami, jeho stávající podoba je ovšem stále významnou součástí organicky rostlé 
architektonické struktury. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové, konstrukční a materiálové řešení 
objektu. Zásadní význam má rozsah zastavění parcely, dále veškeré historické nosné konstrukce a původní 
vzhled exteriéru a interiéru, především pak divadelní sál s dřevěnými konstrukcemi galerií. Předmětem 
ochrany je také stávající podlažnost a typ střechy. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno 
upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).  
 

závady 

Nejsou známy. Objekt prošel nedávnou rekonstrukcí a je pravidelně udržován. 
 
 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://www.theatre-architecture.eu/cs/db.html?filter%5Blabel%5D=&filter%5Bcity%5D=Turnov&filter%5Bstate_id%5D=0&filter%5Bon_db%5D=1&filter%5Bon_map%5D=1&theatreId=85
http://www.theatre-architecture.eu/cs/db.html?filter%5Blabel%5D=&filter%5Bcity%5D=Turnov&filter%5Bstate_id%5D=0&filter%5Bon_db%5D=1&filter%5Bon_map%5D=1&theatreId=85
http://www.theatre-architecture.eu/cs/db.html?filter%5Blabel%5D=&filter%5Bcity%5D=Turnov&filter%5Bstate_id%5D=0&filter%5Bon_db%5D=1&filter%5Bon_map%5D=1&theatreId=85


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. Exteriér objektu dokládá proměny, 
jimiž divadlo procházelo během své existence, proto je nutno ochránit stávající architektonické členění, 
jehož nejstarší část se uplatňuje především ve dvorním (původně vstupním) traktu. Dispoziční řešení 
interiéru je zachováno v historicky původní podobě, bez výraznějších modernizačních zásahů. Významný je 
především prostor hlediště s neorenesanční výzdobou, dojitou galerií vynášenou dřevěnou konstrukcí 
s antikizujícími sloupy a ornamentálními poli poprsnic zábradlí. Tento konstrukčně - dekorativní celek by měl 
být chráněn a udržen v současné podobě bez dalších úprav a zásahů. 
 

zpracoval: T. Kesner, A. Řičánková, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 



 
Dům č. p. 670 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 

 
Hlediště divadla roku 1873 (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1507). 

 
 
 
 



 
Divadlo č. p. 670 (vpravo) v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 688). 

 
 
 

 
Dům č. p. 670 v roce 1991, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 855 a). 

 
 



 
Dům č. p. 670, polygonální věž,  

foto P. Šternová 2007, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 
 

 
Dům č. p. 670, celkový pohled od západu, 

 foto P. Šternová 2007, archiv NPÚ ÚOP v Liberci. 
 



 
Dům č. p. 670, severní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 670, východní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0902 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 902 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 404, 402, 403, 405 

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'18.677"N, 15°9'20.154"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Josef Patočka, nám. prof. 
Drahoňovského 66, 512 63 Rovensko 
pod Troskami; Karel Patočka, Žižkova 
572, 512 63 Rovensko pod Troskami  

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby při ulici Trávnice.  
Zděná stavba o třech nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou 
okapově orientovanou střechou, vymezenou zděnými atikami. Střecha je kryta plechovými šablonami 
(Alukryt). Klempířské prvky jsou zhotoveny ze železného plechu. Komínové hlavy jsou omítnuté. Obvodové 
stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, 
škrábané, dodatečně překryté fasádním nátěrem. Stěnový sokl je z vnější strany opatřen omítkou z umělého 
kamene (bohužel také překrytou fasádním nátěrem). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku i na výšku. 
Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená 
vždy na dvě, tři nebo čtyři křídla (barva bílá). Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. 
Dveře bočního vstupu jsou původní, dřevěné, jednokřídlé, s částečným prosklením (nad vstupem je 
zachována původní zvoncovitá stříška). 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 902 (na místě zaniklých domů č. p. 159 a 160), staré st. p. č. 399, 400 a p. p. č. 332 a 333 
1843 – na mapách stabilního katastru je zachyceny domy č. p. 159 a 160 - nespalné s obdélným půdorysem 
orientovaným kratší stranou do ulice 
dům č. p. 159 zbořen po roce 1841, dům č. p. 160 zřejmě až v roce 1932, č. p. 160 bylo v roce 1936 
přeneseno na objekt tzv. Okresní stodoly 
po roce 1932 – postavena novostavba úředního 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. 902. 
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. 17. 
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 408 - 410.  

http://archivnimapy.cuzk.cz/


archivní plány a fotodokumentace 

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 685b, A-FT 977a+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. Umístění a hmotové řešení objektu nekoresponduje s urbanistickým celkem MPZ, celkově však 
nepůsobí rušivým dojmem.  
 

závady 

1) umístění objektu narušuje původní urbanistický koncept dané části MPZ 
2) objekt je oproti okolní zástavbě hmotově předimenzován 
 

doporučení/regulativy 

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat stávající hmotové řešení objektu. V případě 
obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě 
nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a dveří by měly 
nové výplně být provedeny ze dřeva dle stávajícího konstrukčního řešení a členění. V případě obnovy fasády 
objektu je nutné zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění (při 
použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi 
apod.).  
 

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 

 
Výřez císařského otisku Stabilního katastru 1843. 



 
Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843. 

 
 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 902 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 902 (část průčelí první zleva) v roce 1944, 

(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 685 b). 
 
 
 

 
Dům č. p. 902, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2014. 

 
 
 



 
Dům č. p. 902, jižní štítové průčelí, foto IP 2014. 

 

 
Dům č. p. 902, hlavní západní průčelí, foto IP 2014. 

 



 
Dům č. p. 902, hlavní západní průčelí, detail střední části, foto IP 2014. 

 
 
 

 
Dům č. p. 902, zadní východní průčelí, foto IP 2014. 

 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0911 

název 
objektu 

 

dům 

 

č. p./č. e. 911 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 470 

 
lokalizace 

západní fronta nám. Českého Ráje, za 
domem č. p. 136  

GPS: 50°35'14.643"N, 15°9'24.351"E 

výčet 
objektů 

 
dům 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Jana Ježková, Antonín Šrajer, bytem 
náměstí Českého Ráje 136, 511 01 
Turnov 

 
popis 

Pozemek je umístěn v západní frontě (severní části) náměstí Českého Ráje ve dvorní části původní parcely 
domu č. p. 136. 
V jihozápadní partii dvora je vystavěn přízemní objekt s dvojicí pultových střech krytých trapézovým 
plechem a asfaltovými pásy šedého odstínu. 
 

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 911 (původně součást pozemku domu č. p. 136)    
objekt byl vystavěn patrně 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 

Nejsou známy.  
 

průzkumy     

Nejsou známy.  
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Jedná se o zástavbu dvorní části pozemku. 
Z urbanistického hlediska není téměř kompletní zastavění původní parcely domu č. p. 136 vhodné. 
Z pohledového hlediska se ale utilitární novodobá stavba neuplatňuje. 
 

závady 

1) rozsah zastavění pozemku, původně náležejícím k domu č. p. 136 
2) celkový vzhled objektu 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 



 
 

 
Dům č. p. 911 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 



karta objektu  
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov 

 
Katalogové číslo 

 
0925 

název 
objektu 

 

obchod 

 

č. p./č. e. 925 

parcelní 
čísla           

 
p. p. č. 386/1, 386/5  

 
lokalizace 

 
ulice Trávnice – východní fronta 

GPS: 50°35'14.860"N, 15°9'17.736"E 

výčet 
objektů 

 
obchod 

rejstříkové 
číslo ÚSKP 

 
 

 
vlastník 

Železářství Praktik s. r. o., Trávnice 
925, 511 01 Turnov 

 
popis 

Pozemek se nachází ve východní frontě zástavby podél ulice Trávnice.  
Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na nepravidelném půdorysu a zastřešená plochou 
střechou. Střešní krytina je z asfaltových pásů šedočerného odstínu. Téměř celá plocha střechy je pokryta 
fotovoltaickými panely. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených dutinových cihel, 
obvodový plášť je opatřen zateplovacím systémem a omítkou (vyjma dvorních průčelí). Sokl je tvořen 
obkladem z režných pískovcových desek. Výplně (okna, dveře, výkladce) jsou zhotoveny z plastových profilů. 
  

dějiny objektu/stavební vývoj 

č. p. 925 (staré číslo není), staré st. p. č. 319 – náleželo k č. p. 153 
1843 – podle map stabilního katastru nebyl pozemek zastavěn 
1884 – plán ke stavbě hospodářské budovy (kolna, prádelna, záchody) – umístění není jasné 
1903 – na mapě města zakreslena na místě dnešního č. p. 925 obdélná budova, náležící k č. p. 153 (ve dvoře 
ještě drobná čtvercová stavba)  
1938 – zřízení hostinské verandy, náležící k č. p. 153 (PD Václav Soukup, Turnov) 
1973/74 – rekonstrukce, nástavba patra 
1998 – stavební úpravy, nástavba 
2002 – přístřešek ve dvoře 
 

použité prameny a literatura 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. 
Turnov. 
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 925. 
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 925. 
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo 
v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. 
 

archivní plány a fotodokumentace 

Nákres na přestavěný díl domu a nové hospodářské stavení pana Václava Vorla čís. d. 153 v Turnově, Jan 
Šourek, Turnov 1884. 
Nákres na stavbu verandy při hostinci č. p. 153 paní Růženy Jeřábkové v Turnově, Václav Soukup, Turnov 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


1938. 
Rekonstrukce a nástavba č. p. 925 v Turnově, 1973. 
 

průzkumy     

Nejsou známy. 
 

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany 

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Objekt byl novodobými úpravami natolik 
pozměněn, že v současné době svým hmotovým řešením a celkovým vzhledem působí zásadně rušivě 
v rámci celku MPZ. 
 

závady 

1) předimenzovaná hmota a zastavěná plocha, nerespektující prostředí MPZ  
2) celkový vzhled budovy, nerespektující prostředí MPZ 
3) umístění fotovoltaických panelů na téměř celé ploše střechy  
4) plastové výplně oken a vstupů 
 

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: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina datum: 28. 4. 2016 

 



Přílohy: 
 

 
Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014. 

 
 
 

 
Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843. 

 
 
 



 
Dům č. p. 925 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014. 

 
 
 
 
 

 
Nákres na přestavěný díl domu a nové hospodářské stavení u č. p. 153 z roku 1884, 

archiv Stavebního úřadu v Turnově. 
 
 



 
Nákres na stavbu verandy při hostinci č. p. 153 z roku 1938, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 

 
Rekonstrukce a nástavba č. p. 925 na plánu z roku 1973, archiv Stavebního úřadu v Turnově. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 425, celkový pohled od jihozápadu, foto IP 2014. 

 
 
 
 

 
Dům č. p. 425, západní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 
 



 
Dům č. p. 425, zadní část jižního průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 

 
Dům č. p. 425, severní průčelí, foto IP 2014. 

 
 
 
 
 


