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Vztah k rozpočtu města: výdaj roku 2018 - projekty 2 mil.Kč bez DPH,  

dále dle rozhodnutí nového ZM - výdaj roku 2019-2020 - předpokládaná realizace 

40-67 mil.Kč vč. DPH 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

usnesení RM č. 567/2016 z 5.10.2016  

RM bere na vědomí a souhlasí  

s dalším postupem projektové přípravy akce Přístavba městského divadla v Turnově s architektonickými ateliéry 

pana Pleskota a Lábuse.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

29.6.2017 - usnesení ZM č. 256/2017  

ZM projednalo  

předložené studie na Dostavbu Městského divadla v Turnově od ateliéru pana Ing. Arch. Josefa Pleskota a pana 

prof. Ing. Arch. Ladislava Lábuse a schvaluje k dalšímu rozpracování projektové dokumentace studii Ing. Arch. 

Josefa Pleskota, s dopracováním návrhu dle připomínek, které vzešly z projednávání v komisích RM, hodnotící 

komisi a na zastupitelstvu města.  

ZM ukládá odboru správy majetku upravený projekt ve stupni pro územní řízení, který vzejde z dialogu nad 

prvotním návrhem mezi autory a zástupci města, předložit k opětovnému projednání zastupitelstvu města.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 

 

usnesení ZM č. 358/2017 z 30.11.2017 

ZM projednalo  

upravenou architektonickou studii na Přístavbu turnovského divadla.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

Na základě schválených investičních priorit města v letech 2015-2019 (6. místo pro akce nad 10 mil.Kč a na 

předešlých akcích se průběžně pracuje) byly zpracovány v roce 2016-2017 dvě architektonické studie na 

dostavbu divadla v Turnově. Jedna od pana architekta Pleskota, druhá do pana profesora Lábuse. 

Po projednání v komisích, RM si zastupitelé k dalšímu rozpracování vybrali studii pana architekta Pleskota.  

 

Na konci srpna 2017 jsem se sešel s panem architektem Pleskotem, tlumočil usnesení zastupitelstva a 

prezentoval okruh výše uvedených poznámek. Vzájemně jsme se dohodli na úpravě stávající studie, v které se 

pan architekt se svým teamem pokusí maximum vyřešit.  



10. října 2017 jsem navštívil společně s panem Peškem ateliér pana Pleskota. Diskutovali jsme navržené úpravy 

a dohodli se na prezentaci upravené architektonické studie na zastupitelstvu města 30.11.2017. 

 

V rámci upravené studie byly vyřešeny následující okruhy takto: 

- Řešení samotné ocelové konstrukce a skleněných výplní s ohledem na budoucí údržbu a stárnutí materiálů 

(mytí oken, holuby, lezení po fasádě) – ochrana proti holubům a lezení bude řešena jehličkami 

- Akcentace vstupu do divadla – pan architekt se nedomnívá, že je nutné vchod zvýrazňovat, bude patrný 

uspořádáním dlažby, osvětlením, vynechání nosné ocelové konstrukce 

- Řešení veřejného prostoru před divadlem s ohledem na intenzitu dopravy ve všedních dnech – stále trvá 

představa na jednoúrovňové řešení prostoru (bez chodníků, prostor pro předzahrádky a chodce bude 

oddělen sloupky 

- Zázemí občerstvení v úrovni divadelního sálu – došlo k dispoziční úpravě 

- Zvážení umístění pokladny, zádveří, nové organizace prostoru – stále je uvažováno o provozování kavárny 

v městské hale buď stávajícím nájemcem cukrárny nebo soukromým subjektem, případně nouze pak KCT, 

zádveří bude řešeno tepelnou clonou, pokladna bude umístěna hned za vstupem jako pultík či stolek 

- Řešení střešní roviny přístavby s ohledem na zástavbu v ulici Trávnice, včetně odvodu dešťových vod - pan 

architekt se nedomnívá, že je nutné měnit tvar hmoty přístavby, srážkové vody budou odváděny vnitřními 

svody 

- Zvážení prostoru, jako místa pro vítání občánků – je možné využít alternativní scény, jinak spíše radnice 

- Řešení bezbariérového vstupu – předpisově z Petrnouškovy ulice jinak možno hlavním vstupem 

- Architektonické dořešení zadní přístavby šaten divadla s vyřešením stěhování kulis – vzhledem k návrhu na 

ponechání stávajícího fundusu, nově stávajícího divadelního baru a přilehlé chodby se zdají prostory 

dostatečné, stávající přístavbu upravit ve formě fasády, nového vstupu pro stěhování kulis …. 

- Zastínění interiéru z hlediska pasivních teplotních zisků - řešit ve formě zasklením vzduchotechnikou 

prostoru 

- Zvýšení výtahu tak, aby ústil i do úrovně prvního balkonu, zvážení zastřešení divadelní terasy s návazností 

na dům čp.151 – bylo provedeno včetně možné etapovité výstavby alternativní scény 

- Pokusit se propojit galerii a balkon s přízemím divadla dalším schodištěm – bylo vyřešeno dispoziční 

změnou, novým schodištěm a prodloužením výtahu a zastřešením původní venkovní terasy ve vnitrobloku 

v úrovni balkonu 

 

Navíc bylo řešeno a vyšlo z diskuze nad návrhem: 

- řešení alternativní scény – možno řešit jako samostatnou etapu v rámci úpravy podkroví čp.151 

s výhodným napojením na vstupní halu, prostory divadelních kluboven v 2.NP domu čp.151 (rozsah 

divadelních kluboven je jistě ještě na zvážení) 

- historická opona - bylo zapracováno umístění historické opony turnovského divadla do městské haly 

 

Předpokládané náklady: 

Původní odhad: 

Celková kubatura novostavby činí asi 3.560,-m3. Jde o dost dutý prostor, proto jsme cenu za jeden kubický metr 

určili z nároků na pořízení speciální ocelové konstrukce, zasklení a dalších povrchů i předpokládaného 

technického vybavení. Dospěli jsme k agregované ceně okolo 8.000,-Kč/m3. Celková cena stavby by se tak 

mohla pohybovat v hodnotě okolo 28,5 mil. Kč (bez DPH). 

 

Po úpravě studie: 

Dále po společné rozvaze s p. Pleskotem posílám odhad navýšení ceny realizace: 

 Obestavěný prostor foyeru zvětšený o 760 m3 – odhad navýšení ceny o 3,8 - 5,5 mil.Kč  

 Obestavěný prostor rekonstruovaného objektu č.p.151 – cca 1350 m3 

 Obest.prostor nástavby alternativní scény (černá kostka) na č.p.151 – cca 1500 m3 

 Odhad ceny rekonstrukce a nástavby č.p.151: 19 – 23 mil. Kč 

 

Rekapitulace: 

Přístavba divadla cca 33 mil.Kč bez DPH (40,0 mil.Kč vč.DPH) 

Rekonstrukce čp.151 bez alternativní scény cca 5 mil.Kč bez DPH (6 mil.Kč vč.DPH) 



Přístavba divadla včetně alternativní scény a rekonstrukce čp.151 cca 55 mil.Kč (67 mil.Kč vč.DPH). 

 

30. listopadu 2017 si zastupitelé vyslechli prezentaci. O dalších krocích jsme pak 2x diskutovali v rámci porad 

zastupitelů. V této chvíli předkládám zastupitelstvu ke schválení další postup v projekční přípravě, který bude 

obsahovat jak projekci dostavby divadla, tak rekonstrukci čp.151 včetně sálu pro alternativní scénu, s tím, že 

tento sál bude vyčleněn v rámci projekčních prací a výkazu výměr jako samostatná etapa. 

 

S panem Pleskotem jsem řešil problematiku honoráře. Ze zákona jsme ohraničeni cenou 2 mil.Kč bez DPH. 

Původně bylo uvažovanou pouze s dostavbou divadla, aktuálně přibyla rekonstrukce čp.151 se sálem. 

Proto jsme v souladu se zákonem navrhli oddělit průzkumy, inženýrskou činnost a autorský dozor, abychom 

uvolnili finance na kompletní projekční činnost. 

 

Výsledný harmonogram a finanční kalkulace: 
- Vypracování dokumentace pro územní řízení (celek - vstup + č.p.151 se sálem), během té doby alespoň dvě schůzky v 

rozpracovanosti u vás ......termín 21.května 2018   .......cena 500.000,-Kč bez DPH 

- Inženýrská činnost pro územní řízení ............................   cena 100.000,-Kč bez DPH 

- Vypracování dokumentace pro stavební povolení (zvlášť vstup, zvlášť č.p.151 se sálem) ......termín 17.září 2018 (za 

předpokladu, že signály pro vydání ÚR, souhlasu, budou pozitivní) ......cena 900.000,- Kč bez DPH 

- Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení .................................... cena 120.000,-Kč bez DPH 

- Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ......termín do konce roku 2018 ......cena 600.000,-Kč bez DPH 

- Autorský dozor při provádění dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ................. 200.000,-Kč bez DPH 
- Autorský dozor během provádění stavby ........................................................................ 360.000,-Kč bez DPH 

 

Tučné řádky dávají součet ceny 2.000.000,-Kč bez DPH 

 

Ještě diskutujeme nad položkou autorský dozor při provádění dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a 

provádění stavby – zvažujeme hodinovou sazbu. Výslednou smlouvu od dílo bude schvalovat RM. 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM projednalo 

postup v rámci projekční přípravy stavby Přístavbu turnovského divadla. ZM souhlasí se zadáním projektu ve 

všech projekčních stupních, který bude obsahovat jak projekci dostavby divadla, tak rekonstrukci čp.151 včetně 

sálu pro alternativní scénu, s tím, že tento sál bude vyčleněn v rámci projekčních prací a výkazu výměr jako 

samostatná eta-pa. 

 





















 

 

 

Stanovisko jednatele KCT k finální verzi architektonické studie 
dostavby Městského divadla Turnov od AP atelier 

 
 
Finální verze architektonické studie AP atelier reflektuje všechny postřehy KCT a aktivních 

divadelníků k divadelnímu provozu Městského divadla Turnov. Za zásadní považuji zapojení budovy 

č.p. 151 do prostoru divadla. Využití objektu navrhovaným způsobem saturuje potřeby divadelníků a 

divadla 21. století. Alternativní scéna pro až 150 diváků umožňuje zásadním způsobem rozšíření 

kulturních a společenských aktivit města a v neposlední řadě zvýší jeho celkovou prestiž, neboť měst 

s takovým kulturním prostorem v širokém okolí mnoho není.  

Prostor by mohl být využíván pro akce, které by se díky němu v budoucnu do Turnova mohly 

přestěhovat. Dlouho nevyhovující jsou v tuto chvíli totiž podmínky na některých krajských 

přehlídkách - např. krajská přehlídka Dětského divadla se koná v Jablonci nad Nisou v nevyhovujících 

prostorách kina Vesmír, krajská kola Wolkerova Prostějova v kategorii divadel poezie se aktuálně 

konají v Liberci v knihkupectví Frič a kině Varšava (oba prostory jsou též nevyhovující) a krajská kola 

recitátorů téže celorepublikové soutěže se v současné době konají v Experimentálním studiu                

v Liberci, což je sice krásný prostor, ale není zde dostatečné zázemí pro účinkující. Tyto akce jsou 

pořádány Ministerstvem kultury ČR a střediskem pro neprofesionální umělecké aktivity NIPOS-

ARTAMA, které často vypisují další pobídky na pořadatelství různých kulturních akcí. A málokde 

mohou nabídnout více prostoru v jedné budově, než by tomu bylo u nás.  

Obecně je potřeba říci, že intimní a variabilní divadelní a taneční sál zde v tuto chvíli chybí a 

pro další rozvoj divadla a divadelnictví bude velmi brzy v podstatě nutností. Tento nový alternativní 

prostor by mohl nahradit byvší malý sál Střelnice, který pro tyto účely původně vznikl, ale dnes je zde 

kino Sféra. Je to prostor, kde by bylo dostatečné zázemí pro některé akce, které se už v Turnově 

konají, jako např. divadelní přehlídky dětských divadel Mateřinka (přehlídka dětský souborů z MŠ), 

Turnovský štěk (oblastní přehlídka dětského divadla pro děti ze ZŠ) či Modrý kocour (přehlídka mimo 

jiné středoškolského divadla). Tímto prostorem by se vyřešily organizační problémy jako nedostatek 

šaten, prostor pro účinkující, možnost přecházet z jedné scény na druhou v rámci budovy. Některá 

představení vyžadují intimní prostor s variabilní scénou a Střelnice sice nabízí variabilitu, ale ne 

intimitu prostoru.  

Díky novému prostoru bychom mohli do Turnova začít zvát také další divadelní formáty, jako 

např. moderní taneční a pohybové divadlo a v budoucnu by zde mohl vzniknout třeba i samostatný 

obor takové umělecké činnosti např. v rámci zdejší ZUŠ. Dále se prostor nabízí pro pořady typu stand-

up comedy či některé typy přednášek pro veřejnost, za nimiž dnes turnovští jezdí do jiných měst. 

V celém kraji chybí divadlo, které by mělo dostatečné zázemí a variabilitu scén. V Liberci sice 

taková divadla jsou, ale jsou obsazená stálými soubory a program je tak naplněný, že najít zde volný 

termín na pronájem je velmi obtížné. Turnov by tak mohl tyto prostory nabízet i všem dalším 

subjektům, které se s takovými starostmi potýkají. 

Jelikož je prostor alternativní scény oddělen od hlavní budovy, bude daleko snazší realizovat 

zde též zkoušky jednotlivých turnovských divadelních souborů, často vysoce ceněných, které dnes 

zkouší po sklepech či bytech jejich členů. První patro č.p. 151 nabízí navíc několik samostatných 

místností. Tyto prostory mohou být využívány nejen turnovskými divadelníky včetně mládeže, ale  

jako zkušebna mohou sloužit také zdejším pěveckým sborům ad. V podstatě žádné větší umělecké 

uskupení zde dnes nemá adekvátní prostory pro své zkoušky! Z důvodu možného využití č.p. 151 pro 



 

 

zkoušky je ovšem třeba myslet na to, aby byl objekt provozně nezávislý na hlavní budově divadla 

(topení atp.). 

V roce 2017 se konalo průměrně 14 akcí na Střelnici a 12 akcí v divadle měsíčně. V případě 

dostavby divadla o novou vstupní halu a alternativní scénu v podkroví č.p. 151 nedojde k úbytku akcí 

pořádaných nyní v KC Střelnice, resp. k jejich přesunu do divadla, neboť všechny již na Střelnici mají 

své místo. Nadále zde samozřejmě zůstanou plesy, taneční, koncerty velké i menší, hudební festivaly 

(Funkin´ Turnov, Básníci ticha, Kulturnov, Neformální jazzový festival ap.), pořad O literatuře, 

Kavárenský kvíz, Cestovatelský klub. Je dost pravděpodobné, že dokonce ani Modrý kocour by se ze 

Střelnice nepřesunul, protože maximální kapacita alternativního sálu v divadle nedostačuje potřebám 

diváků tohoto festivalu (přesto by alternativní scénu festival jistě využil!). Je-li dnes na Střelnici 

realizováno divadelní představení, je to vždy požadavek externího pořadatele. KCT, s.r.o. zde žádná 

„vlastní“ divadelní představení nepořádá. Z existujících hudebních pořadů by na alternativní scéně 

své ideální místo nejspíš konečně našly „jen“ Písničky Napříč, které svůj komorní prostor dosud 

nenašly (původně tyto akce byly na dnes již neexistujícím malém sále Střelnice, dále se pořádaly také 

v kavárně č. 8 v ulici 5. května, na velkém sále Střelnice za oponou, ve foyer v patře před velkým 

sálem, na velkém sále na forbíně, naposledy v kavárně KUS). Nový alternativní sál bude tudíž využíván 

především pro akce nové, popsané výše. 

Před nedávnem nakoupená elevace je dnes využívána při celé řadě příležitostí nejen na 

velkém sále Střelnice při plesech a tanečních, ale také při koncertech (Neformální jazzový festival, 

Básníci ticha ad.) a při dalších akcích zde pořádaných, jako je vyhlášení sportovce roku, šachové 

turnaje atd. Též ji využíváme při pořadech v restauraci KUS (koncerty, O literatuře). Její využití na 

alternativní scéně divadla bude maximální, bez ní by zde v podstatě nebylo možné nic realizovat. 

Vstupní halu divadla vnímám stále zejména jako nástupní prostor pro diváky, jako klasické 

foyer divadla s pokladnou, barem, šatnami a toaletami. Je zde konečně adekvátní prostor pro 

pobývání nejen při přestávce divadelního představení, ale také mezi jednotlivými divadly např. při 

pořádání divadelních festivalů. Lze zde realizovat důstojné rauty a recepce pro slavnostní příležitosti, 

což lze nabízet též firmám, pro něž je forma divadelního představení a následného rautu zajímavou 

alternativou např. pro setkání s významnými obchodními partnery. Prostor nabízí též možnost 

oslavovat zde premiéry (nejen) turnovských divadelních souborů. 

Náklady na energie lze jen těžko odhadovat dopředu. Bude jistě třeba přijmout dalšího 

údržbáře a uklízečku na hlavní pracovní poměr (aktuální výše mezd těchto profesí naznačuje roční 

náklady v celkové výši 660 tisíc Kč na obě pracovní síly dohromady) a vzhledem k velikosti prostoru 

též ještě jednu uvaděčku na DPČ či DPP (roční náklady cca 35 tisíc Kč). 

V neposlední řadě je třeba zmínit problém, jehož řešení budeme muset při přestavbě divadla 

pravděpodobně též řešit, a to je parkování pro divadelní soubory. Majitelka nemovitosti v Hluboké 

č.p. 154 se totiž domnívá, že v horizontu několika let bude celou plochu dvora nad divadlem 

potřebovat trvale pro parkování nájemníků.  

 

 
 
 
V Turnově dne 3. 1. 2018                                                                                            Mgr. David Pešek 

                                                                                                                               jednatel společnosti 
                                                                                                                Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 


