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A. Identifikační údaje 

A.1. Název zakázky 

Stavební úpravy ulice Antonína Dvořáka, Turnov 
Architektonické řešení 
Stupeň: technická pomoc  
Datum: únor 2023 

A.2. Objednatel 

Město Turnov 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

A.3. Zpracovatel 

PROFES PROJEKT spol. s. r. o. 
Vejrichova 272, 511 01 Turnov 
IČO: 46506942 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Müller, tel.: 736 790 666, email: petr.muller@profesprojekt.cz 

A.4. Pozemek a katastrální území 

Jedná se o architektonické řešení stavebních úprav ulice Antonína Dvořáka v Turnově 
Všechny pozemky jsou v k.ú. Turnov 
 
Číslo pozemku   druh    vlastník 
 
476/11   ostatní plocha    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a  

Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 
 

476/2    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

58/1    ostatní plocha    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a  
Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 
 

58/2    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

58/4    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

 

11    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

 
12    zastavěná plocha a nádvoří  Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 
14/1    zastavěná plocha a nádvoří  Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

14/2    zastavěná plocha a nádvoří  Lékárna pod Radnicí s.r.o.  
U Nádraží 1295, 511 01 Turnov 
 

14/5    ostatní plocha    Lékárna pod Radnicí s.r.o.  
U Nádraží 1295, 511 01 Turnov 
 

16    zastavěná plocha a nádvoří  Hlaváčková Marie,  
Jana Želivského 1816/25, Žižkov 
130 00 Praha 3 
 

58/3    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

97    ostatní plocha    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a  
Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 
 

96    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

98    ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

26    zastavěná plocha a nádvoří  1/3 Brunclík Vladimír 
         1/3 SJM Brunclík V. a Brunclíková D. 
         1/3 Brunclíková Dana 
         Žlábek 33, 512 63 Tatobity 

 
3880/1   ostatní plocha    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a  

Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 
 
3880/2   ostatní plocha    Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

3880/8   ostatní plocha    Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
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B. Popis území 

B.1. Charakteristika území 

Záměrem je stavební úprava ulice Antonína Dvořáka, která je vyvolána rekonstrukcí inženýrských sítí – 
vodovodu a kanalizace. Ulice se nachází v památkové zóně města Turnov a spojuje náměstí Českého ráje 
s náměstím B. J. Horáčka. 

B.2. Limity území 

B.2.a. Územní plán 

Stávající využití všech pozemku se nezmění. Pozemky jsou umístěny v regulativu Plochy silniční dopravy 
nebo Bydlení smíšeného. 

 

C. Popis stavby 

Cílem stavebních úprav je vytvoření nového standardu úprav ulic v městské památkové zóně města 
současně se zachováním aktuálních požadavků na parkování, průjezdnost a kvalitu menších veřejných a 
poloveřejných prostor v ulici.  

C.1. Architektonické řešení jednotlivých prostor  

Řešení vychází z aktuálního stavu a nových potřeb v ulici. Jedná se konkrétně o nové ztvárnění prostoru 
před radnicí, správou CHKO, prostoru u bývalé lékárny, před miniškolkou Spirálka a spodní dvorek u čp. 
303-305. Členění jednotlivých ploch je znázorněno v jednotlivých situacích na dalších stranách a také 
v projektu ke stavebnímu povolení ve výkresu C.3 – Koordinační situace. 

C.1.a. Prostor před radnicí, čp. 335 

Místo je řešeno s ohledem na hlavní vstup do budovy radnice. Stávající parkovací plochy před radnicí 
budou zachovány a usměrněny tak, aby bylo co nejvíce omezeno parkování na plochách k tomu 
neurčených.  
Vstup do radnice bude vyčleněn ze standardní vějířovité dlažby chodníku. V šíři nového portálu je 
navržena dlažba v řádkovém kladu na vazbu. Plocha před vchodem je navržena z kostek 5/7 světlé šedé 
barvy (jako chodníky) a je oddělena od chodníku stejně velkými kostkami v tmavě šedé barvě v pruzích 
šíře cca 300 mm, na okrajích portálu.  
 

C.1.b. Prostor před pasáží 

V místě před branou do pasáže bude do chodníku vystupovat řešení dlažby z pasáže až k hmatovým 
prvkům u obrubníku. Jedná se o středový pás 3 řad žulových kostek 9/11 a 1 řada z vnějších stran 
vymezující šířku pasáže. Mezi těmito řadami kostek bude vějířovité kladení kostek 5/7 jako je v pasáži a 
stejné jako na zbytku chodníku v ulici A. Dvořáka. 

C.1.c. Prostor před Správou CHKO 

Ulice je historicky rozšířena před budovami čp. 293 a 294. V budově čp. 294 sídlí AOPK ČR Správa CHKO 
Český ráj. V současné době do prostoru zasahuje historické pískovcové schodiště domu čp. 293 a také 
výškové srovnání prostoru před vstupem do čp. 294. Pískovcové schodiště bude pro jeho historickou 
hodnotu ponecháno v původním stavu. Zbytek plochy je v návrhu přeřešen. 
 
Hlavním prvkem vneseným do návrhu jsou stromy a umělecké dílo. Prvky jsou rozmístěny 
v rovnoměrných vzájemných vzdálenostech. Místa pro stromy jsou vymezena žulovými obrubníky 
zapuštěnými do roviny s chodníkem. Prostor pro umělecké dílo je vymezeno rovněž žulovými obrubníky, 
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které přímo navazují na dvoustupňové schodiště vymezující vstupní předprostor. Tento vyvýšený prvek 
může rovněž sloužit jako drobné posezení.  
 
Vnitřní prostor mezi obrubami u stromů bude vydlážděn zasakovací žulovou dlažbou případně vyplněn 
kačírkem. Je nutné vytvořit dostatečně hlubokou vrstvu substrátu pro stromy ideálně v kombinaci 
s podzemními nádobami na dešťovou vodu v místě kořenů stromů. 
 
Prostor před vstupem do budovy CHKO bude jako u ostatních vstupů vydlážděn řádkovou dlažbou 5/7 
v světle šedé barvě. Olemování této plochy bude vzhledem k navrženým schodům z žulových obrubníků 
řešeno rovněž žulovým obrubníkem 

C.1.d. Prostor před bývalou lékárnou, kontejnerové místo 

Vjezd do ulice na Uličkách a na plochu před čp. 329/330 je v návrhu jasně rozčleněn na plochy pro 
automobily a pro pěší. Místo pro kontejnery je vymezeno v rámci chodníku. Kontejnery budou oploceny 
konstrukcí do výšky cca 1,8 m s výplní z tahokovu. Nosnou konstrukcí budou ocelové pozinkované 
profily. Celá konstrukce bude natřena kovářskou černí (stejná barva jako lampy a městský mobiliář). 
 
Plocha před čp. 329 a 330 bude vydlážděna kostkou 9/11 světle šedé barvy ve vějířovitém kladu. 
Olemování bude provedeno žulovými krajníky do betonového lože, které zároveň mezi ulicí V Uličkách a 
vjezdem do dvora tvoří přirozenou vodící linii. 

C.1.e. Předprostor miniškolky Spirálka 

Zásadním prvkem před touto budovou jsou parkovací místa. 2 parkovací místa budou označeny formou 
K+R pro rodiče dětí z miniškolky, kteří v současně době v hojné míře parkují na chodníku před budovou 
při příchodu/odchodu dětí z miniškolky. Zbytek parkovacích míst bude uvažováno pro rezidenty.  
Je nutné poznamenat, že pro správné fungování parkoviště K+R je nutná součinnost městské policie 
minimálně v prvních dnech až týdnech provozu. 
 
Vchod do budovy je zvýrazněn obdobně jako u radnice řádkovou dlažbou. Střední široký pruh navazuje 
na vstupní dveře a v celé šíře závětří pokračuje až k obrubníku u parkovacích stání. Tento pruh bude 
z vnějších stran olemován pruhem šířky cca 300 mm tmavě šedou dlažbou 5/7.  

C.1.f. Dvorek mezi čp. 303, 304 a 305 

V současné době je dvorek zpevněn několika vrstvami asfaltu, vstupy do ordinací jsou kombinací různých 
dlažeb a materiálů. V jižní částí před domem čp. 304 se nachází drobná zeleň. 
 
Hlavním principem návrhu tohoto poloveřejného prostoru je jeho zjednodušení, zpřehlednění a jasné 
vymezení. Od ulice je proto navrženo oddělení prostoru dvěma stromy, které z ulice odcloní prostor a 
zároveň prostor vymezí z poslední čtvrté strany.  
 
Celý prostor, který je pojížděný bude nově vydlážděn žulovými kostkami 9/11 ve vějířích. V rámci 
prostoru budou vymezena dvě parkovací místa.  
 
Prostor je od hlavní asfaltové plochy oddělen kromě jiného matierálu i výškovým řešením. Vjezd je 
nadvýšen na úroveň chodníku a dále snížen až k domům. 
 
Nově jsou v prostoru navrženy 2 opěrné stěny z pískovcových bloků. Chodníky v prostoru jsou jako 
ostatní pochozí plochy v ulici z žulových kostek 5/7 kladených ve vějířích. Schodišťové stupně jsou stejně 
jako před budovou CHKO navrženy z žulových obrubníků. 

C.2. Materiálové řešení 

V ulici je použita série materiálů k odlišení jednotlivých funkcí, jak z pohledu chodce, tak řidiče. Celkově je 
však pristoupeno k maximu použití prvků z žuly.  

C.2.a. Obrubníky a hmatové prvky 

Obrubníky jsou navrženy s ohledem na stávající stav. Předpokladem je maximální využití stávajících 
obrubníků. Vzhledem k tomu, že je navrženo více obrub, než ve stávající ulici bude přistoupeno doplnění 
novými obrubníky. Nové obrubníky budou vybrány po předložení vzorků, aby byla zajištěna co 
nejpodobnější barva obrub. 
 
Z žulových obrubníků budou vytvořeny i některé doplňkové prvky – schodiště před čp. 294 a 303, dále 
ohraničení stromů a uměleckého díla před čp. 294 
 
Hmatové prvky jsou navrženy v podobě varovných pásů u přechodu přes napojení okolních ulic, 
ukončení chodníků a vjezdů přes chodníky. Jsou navrženy jako kombinace pruhu šířky 400 mm ze světle 
šedých žulových reliéfních dlaždic. Dlaždice 200x200 mm budou kladeny na vazbu, hlavně u řešení 
varovných pásu s poloměrem. Ohraničení tohoto reliéfního pruhu bude ze tří řad tmavě šedých 
štípaných kostek 5/7, které budou rovněž kladeny na vazbu. (šířka tohoto kontrastního pruhu bude cca 
250 mm) 
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C.2.b. Pojížděné plochy, vjezdy do ulic a parkovací stání (a jejich vymezení) 

Hlavní pojížděná plocha ulice je navržena z asfaltu. Ohraničení asfaltové plochy je navrženo z velké 
kostky 15/17 světle šedé, kladené do betonu. 
 
Vjezdy do ulice V Uličkách, na dvorek před domem čp. 329, 330, vjezd z ulice Vejrichova a vjezd do 
dvorku mezi domy čp. 303-305 je navržen z šedých kostek 9/11 ve vějířovitém uspořádání ve směru jízdy.  
 
Parkovací stání podél hlavní pojížděné asfaltové plochy jsou navrženy stejně jako vjezdy ze světle šedých 
žulových kostek 9/11 s vějíři ve směru jízdy.  
 
Oddělení jednotlivých stání a další piktogramy v dlažbě bude řešeno tmavě šedými žulovými kostky 
kladenými do světle šedé dlažba. Jednotlivá stání budou oddělena přerušovanou čárou z kostek. Zákaz 
parkování před vjezdy do domů bude proveden rovněž „přerušovanou“ čárou symbolem X na celou 
šířku vjezdu. Značení vyhrazeného místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace bude 
vyznačeno symbolem vozíčkáře vyskládaného z tmavých kostek. 
 
Celoplošně z tmavě šedých kostek 9/11 ve vějířích je vymezenou pouze místo pro zásobování před čp. 
323.  

C.2.c. Nadvýšené plochy, vymezovací plochy 

V rámci ulice jsou navrženy ostrůvky nadvýšených ploch. Tyto plochy slouží k jasnému vymezení 
ostatních ploch a nejsou určeny ke stání. Plochy omezují stání v nebezpečných místech ulice, vymezují 
prostor pro rozhledové poměry, určují poloměry otáčení ve vjezdech, apod.  
 
Tato místa jsou navržena s nadvýšením o 30 mm oproti pojížděným plochám. Obruba je tvořena velkou 
kostkou 15/17 osazenou na betonového lože. Výplň vymezujících ploch je tvořena tmavě šedými 
kostkami 9/11 ve vějířích. 
 
Takto vymezená místa jsou:  
- při vjezdu z náměstí, kde tvoří náběh pro parkování před radnicí 
- u vjezdu do ulice V Uličkách a vjezd do dvora u čp. 329 a 330 
- výjezd u ulice Vejrichova 
- náběh před čp. 298 a 299 
- náběh před čp. 305 
- náběh před čp. 835 
 
Plocha před vjezdy na parcely p.č.st. 101 a 102/2 budou rovněž vydlážděny tmavou kostkou 9/11 bez 
nadvýšení. 

C.2.d. Chodníky, vyznačení vstupů a vjezdy přes chodník 

Chodníky v ulici jsou v současné době tvořeny žulovými kostkami se zvýrazněním všech vstupů 
červenými kostkami. Uplatňují se zde další členění, která v konečném důsledku jsou až zmatečná a 
překombinovaná.  
 
Nové chodníky budou výrazně zjednodušeny, očištěny do různých směrů a zvýraznění. Jsou navrženy 
v jednoduché žulové kostce 5/7 světle šedé barvy ve vějířovitém kladu. Tento chodník bude narušen 
jiným typem kladení pouze u vchodů do významných veřejných budov. Jedná se o budovy radnice, 
správy CHKO a miniškolky. Zvláštní případ je vstup do pasáže pod radnicí, kde do chodníku ulice A. 
Dvořáka vbíhá chodník pasáže. 
 
Zvýraznění je tvořeno bočními pruhy kolmo na chodník, které ohraničují středovou plochu před 
samotným vchodem. Středová plocha před vchody je tvořena světle šedou žulovou kostkou 5/7 (stejná 
jako v ploše chodníků) ale kladenou v řádkovém vazbovém kladu. Olemování bude tvořeno pruhy šířky 
300 mm ze stejně velké kostky (5/7) v tmavě šedé kostce, rovněž v řádkovém a vazbovitém kladu. 
Jednotlivá řešení vstupů jsou popsána v odstavcích C.1.a,b,c,e. 
 
Vjezdy do průjezdů a garáží v domech v ulici jsou navrženy ze světle šedé kostky 9/11 kladené v řádcích 
na vazbu. Takto řešené vjezdy jsou navrženy do objektů čp. 287, 288, 328, 298, 301, 305, 322, 319 a na 
parcely p.č.st. 101, 102/2 a 1741.  

C.2.e. Ostatní prvky – stěny, zábradlí 

V místě dvorku mezi čp. 303-305 a před domy čp. 324 a 325 jsou navrženy nové opěrné stěny. Operné 
stěny jsou navrženy z pískovcových kvádrů, případně v kombinaci se železobetonem. Na těchto 
opřených stěnách (a na stávající opěrné stěně) bude instalováno nové zábradlí z pozinkovaných profilů. 
Zábradlí bude tvořeno trubkami průměru 48 mm, a bude kotveno do přímo do železobetonu. Svislé tyče 
zábradlí budou mít objímky na osazení horního madla a středové horizontální tyče. Volně stojící 
zakončení zábradlí (např. na konci schodiště, nikoli v návaznosti na stěnu budovy) budou mít poslední 
segment madla zaoblen v poloměru 300 mm s plynulým přechodem do svislého sloupku. Všechny prvky 
zábradlí budou po pozinkování natřeny kovářskou černou (dle AD) 
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PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost situace - významné budovy 07stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003

0 2 5 100 1 2 5

200 500

0 1 2 5

250

0 20 50 100

2200

0 100 200 500

15220

0 02 0,25 0,510 1

300

0 1 2 5

150

50

10

ŘEZ MALÝ DOPLNĚK ŘEZ VELKÝ DOPLNĚK

0 50 100 2500 2 5

0 0,5 1

0 5 10

2

20

100

1000

0 1 2 5

200 - 80 %

0 1 2 5

200 - 105 % cca 1:190

0 2 5 10

500 - 70 %

miniškolka spirálka (čp. 2243)
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radnice (čp. 335)

správa chko (čp. 294)
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PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost situace - podrobně řešená místa 08stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003
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předprostor chko (strana 10)

dvorek čp. 303 - 305 (strana 11)

předprostor radnice (strana 09)
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náměstí českého ráje

PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 09předprostor radnicestavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003

vymezení parkovacích stání - kostka 9/11 štípaná tmavá šedá - přerušovaná čára

obrubníky/schodiště/lemování - řezané žulové obrubníky

materiály

lemování asfaltové plochy - kostka velká 15/17

dláždění parkovacích stání - kostka 9/11 štípaná světlá šedá - vějířová vazba

dláždění parkovacích stání - kostka 9/11 štípaná světlá šedá - řádková vazba

dláždění chodníků - kostka 5/7 štípaná světlá šedá - vějířová vazba

předvchodová plocha - kostka 5/7 štípaná světlá šedá - řádková vazba

lemování předvchodových ploch - kostka 5/7 štípaná tmavě šedá - řádková vazba

čp. 335
radnice čp. 334

čp. 228
čp. 227

čp. 333
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PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost předprostor chko 10stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003
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pískovcový monolit před vchodem

nové stromy ( javor,...)

oplocení kontejnerového místa

rozsah řešeného území

stávající pískovcové schodiště

lemování asfaltové plochy - kostka velká 15/17

hmatové prvky - reliéfní žulové dlaždice + kostka 5/7 tmavá šedá - řádky na vazbu

prvky

materiály

dláždění vjezdů a parkovacích stání - kostka 9/11 štípaná světlá šedá - vějířová vazba

dláždění chodníků - kostka 5/7 štípaná světlá šedá - vějířová vazba

obrubníky/schodiště/lemování - řezané žulové obrubníky

dláždění nadvýšených ploch (+30 mm) - kostka 9/11 štípaná tmavá šedá - vějířová vazba

lemování předvchodové plochy CHKO - řezaný zapuštěný obrubník

čp
. 2
94

sp
rá
va

ch
ko

čp
. 2
93

ulice vejrichova

ulice v uličkách

čp. 292

předvchodová plocha - kostka 5/7 štípaná světlá šedá - řádková vazba



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 11dvorek čp. 303 - 305stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003

lemování asfaltové plochy - kostka velká 15/17

materiály

dláždění vjezdů a parkovacích stání - kostka 9/11 štípaná světlá šedá - vějířová vazba

dláždění chodníků - kostka 5/7 štípaná světlá šedá - vějířová vazba

obrubníky/schodiště/lemování - řezané žulové obrubníky

dláždění nadvýšených ploch (+30 mm) - kostka 9/11 štípaná tmavá šedá - vějířová vazba

hmatové prvky - reliéfní žulové dlaždice + kostka 5/7 tmavá šedá - řádky na vazbu

vymezení parkovacích stání - kostka 9/11 štípaná tmavá šedá - přerušovaná čára

nové stromy ( javor,...)

nové pískovcové opěrné stěny + zábradlí

rozsah řešeného území

prvky

čp. 305
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PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost situace - pohledy vizualizací 12stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003
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předprostor chko (strana 17)

pohled na dvorek (strana 19)

kontejnerové místo (strana 15)

pohled od náměstí (strana 13)
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PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 13pohled od náměstí - nový stavstavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 14pohled od náměstí - stávající stavstavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 15kontejnerové místo - nový stavstavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 16stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003

kontejnerové místo - stávající stav



předprostor chko - nový stavstavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 18předprostor chko - stávající stavstavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 19pohled na dvorek - nový stavstavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003



PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost 20stavební úpravy ulice antonína dvořáka

z.č. 23003

pohled na dvorek - stávající stav


