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Úvodní komentář

Třetí etapa programu regenerace MPZ byla zpracována v podobném duchu jako
etapa druhá, ovšem s tím, že základní pozornost byla upnuta na realizační záměry a
současně vyhodnocení realizací provedených, teoretické úvahy byly minimalizovány.
Byly provedeny vizuální průzkumy jak jednotlivých nemovitostí, tak stavu MPZ jako
celku. Dále byly prověřeny změny jak ve stavu, tak majetkové struktuře jednotlivých
nemovitých kulturních památek, u kterých došlo v minulém období ke stavebním
aktivitám, nebo jsou tyto plánovány do období dalšího.
Do elaborátu jsou zahrnuty jednotlivé přehledy financování a jejich zdrojů a to jak
z etapy předešlé tak celkový přehled za dobu trvání programu regenerace.
Vyskytnou-li se v elaborátu určité názory či postřehy, které se již v minulých etapách
objevily, znamená to jednak, že určité teze jsou stále platné a aktuální, a hlavně, že
v řadě případů stále nejsou naplňovány.

Použité podklady

Územně plánovací dokumentace
ÚPNSÚ Turnov – návrh - A+R SYSTÉM Praha – 1996
Návrh regulačního plánu centra města Turnova- SAUL s.r.o. Liberec – 2002
Strategického plánu města Turnova – část 3 – Akční plán - Monitoring stavu
jednotlivých projektů – listopad 2007 – koncept
Průzkumy a rozbory provedené zpracovatelem programu regenerace
Vizuální prohlídka stavebně-technického stavu a provedených stavebních úprav
vybraných objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek v rámci
MPZ nebo blízkém okolí.
Vizuální průzkum stavu MPZ z hlediska stavebních aktivit.
Průzkum záměrů majitelů památkově chráněných objektů, kteří byli ochotni
spolupracovat, z hlediska stavebních aktivit v horizontu následných pěti let.
Konzultace a spolupráce - Bc. Brož a p. Růžičková – Odbor školství, kultury a sportu
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Literatura

Ing.arch. Karel Kuča – Atlas památek – BASET 2002
Ing.arch. Karel Kuča – Města a Města a městečka v Čechách – LIBRI 2000
Umělecké památky Čech – Academia 1980
V souvislosti s literaturou a tématem bych velice rád zdůraznil existenci knihy
Turnovsko z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka 2007 od Michala Babíka a
Miroslava Cogana. Kniha, která zahrnuje jednak textovou část o historii Turnovska,
tak množství dobových fotografií, je velice cenou publikací z hlediska studia v rámci
památkové péče. Oba dva autoři jsou dokonale obeznámeni s tématem / odborní
pracovníci Muzea Českého ráje v Turnově / a kniha je napsána stylem, který je
přístupný nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti, která se o historii regionu zajímá.

Autoři programu regenerace

Vedoucí projektant – Ing.Pavel Procházka
Ing.Luboš Rejman
Kateřina Procházková
Konzultace -

Ing. Václav Jandáček
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Aktualizovaný přehled nemovitých kulturních památek
/ uvedeny pouze památky v MPZ nebo blízkém okolí/
Číslo rejstříku

uz Název okresu Část obce čp. Památka

Ulice,nám./umístění

22658 / 6-2815 S Semily

Turnov

kostel P. Marie

hřbitov

37175 / 6-2817 S Semily

Turnov

kostel sv. Františka z Assisi

nám. Pracujících

19273 / 6-2818 S Semily

Turnov

kostel sv. Mikuláše

Děkanská

12577 / 6-5983 P Semily

Turnov

synagoga

Krajířova

39861 / 6-2822 S Semily

Turnov

hřbitov, z toho jen: pomník
Fortunata Durycha

46702 / 6-2824 S Semily

Turnov

hřbitov, z toho jen: náhrobek
J. V. Šimáka

51125 / 6-6224 P Semily

Turnov

hřbitov, z toho jen: hrobka
rodiny Boháčkovy,

městský hřbitov u kostela
P. Marie

18267 / 6-2833 S Semily

Turnov

židovský hřbitov

Sobotecká

101046

P Semily

Turnov

smuteční síň s márnicí

nová část městského
hřbitova

27046 / 6-2829 S Semily

Turnov

socha sv. Jana Nepomuckého ul.Hluboká

100627

P Semily

Turnov

socha sv. Jana Nepomuckého

33276 / 6-2832 S Semily

Turnov

sousoší sv. Václava, sv. Jana Československé
Nepomuckého a sv. Antonína armády/Skálova, při čp.
Paduánského
70

23901 / 6-2825 S Semily

Turnov

12359 / 6-5581 P Semily

Turnov

Mariánské náměstí, u
kostela Panny Marie

pomník J. V. Šimáka

čp.1

radnice

nám.

41759 / 6-2816 S Semily

Turnov

čp.65

klášter františkánský Československé armády

34344 / 6-2820 S Semily

Turnov

čp.70

měšťanský dům

Československé armády

26939 / 6-4520 S Semily

Turnov

čp.71

muzeum

Československé armády

50907 / 6-6177 P Semily

Turnov

čp.80

měšťanský dům

Na Sboře 1

20512 / 6-2819 S Semily

Turnov

čp.87

děkanství

25151 / 6-2821 S Semily

Turnov

čp.89

měšťanský dům

31649 / 6-4711 S Semily

Turnov

čp.94

spořitelna

11943 / 6-5559 P Semily

Turnov

čp.245

měšťanský dům

Sobotecká

12596 / 6-5993 P Semily

Turnov

čp.271

měšťanský dům

Tázlerova

49800 / 6-6080 P Semily

Turnov

čp.331

měšťanský dům

Dvořákova

Československé armády

12206 / 6-5617 P Semily

Turnov

čp.373

střední škola
Skálova
uměleckoprůmyslová

41790 / 6-4497 S Semily

Turnov

čp.618

vila

49768 / 6-6075 P Semily

Turnov

čp.1294 měšťanský dům

21904 / 6-4555 S Semily

Turnov

čp.?

divadlo

36443 / 6-2834 S Semily

Turnov

čp.?

sklárna Pacltova
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28. října
U nádraží
při sokolovně

SITUACE – POLOHA NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH PAMÁTEK

6

Celkový přehled
regenerace MPZ

financování

za

dobu

realizace

Programu

Přehled nákladů na opravy objektů z Programu regenerace MPZ Turnov
v letech 1995-2008
rok

Program

objekty

celkem

Podíl Město

Podíl vlastník

celkem

dotace z
OkÚ

150.000

Vypracování vl.
Programu

150.000

x

x

150.000

x

780.000

SUPŠ čp.373

580.000

665.000

X

1.245.000

X

k. sv.Františka

200.000

60.000

40.000

300.000

200.000

k. sv.Františka

640.000

260.000

260.000

1.160.000

x

27.000

5.500

80.000

112.500

60.000

městské divadlo

853.000

x

4.755.000

5.608.000

x

k. sv.Františka

322.000

92.000

46.000

460.000

220.000

židov. Hřbitov

252.000

88.000

100.000

440.000

40.000

městské divadlo

306.000

120.000

x

426.000

x

k. Panny Marie

200.000

550.000

100.000

850.000

150.000

židov. hřbitov

230.000

150 000

150.000

530.000

45.000

k. Panny Marie

780.000

760.000

740.000

2.280.000

177.691

židov. hřbitov

200.000

200.000

126.575

526.575

x

40.000

40.000

169.456

249.456

x

k. Panny Marie

700.000

214.000

110.158

1.069.158

45.000

kubistický dům

270.000

x

1.126.895

1.396.895

x

seces. vila 618

100.000

49.200

132.800

332.000

50.000

kub. dům 1294

218.000

X

898.000

1.116.000

X

k. Panny Marie

380.000

260.000

78.314

718.314

x

židov. hřbitov

40.000

40.000

37.600

117.600

x

k. sv.Františka

82.000

52.000

26.000

260.000

100.000

1995

1996
1.520.000

sklářská huť
1997
880.000

1998
430.000
1999
1.020.000

dům čp.331

2000
1.070.000

2001
2002

PodílProgram

720.000

2003

480.000

k. Panny Marie

480.000

400.000

200.000

1.080.000

X

2004

870.000

k. Panny Marie

870.000

287.000

130.183

1.287.183

X

2005

430.000

městské divadlo

260.000

X

260.000

520.000

X

k. Panny Marie

170.000

72.000

114.000

356.000

X

radnice čp.1

900.000

X

900.000

1.800.000

X

k. Panny Marie

250.000

60.915

390.915

X

2006 1.150.000

80.000
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rok

Program

objekty

PodílProgram

městské divadlo

472.000

k. Panny Marie

346.000

celkem
2007 1.225.000

žid. hřbitov

407.000

Podíl Město
X
100.000

Podíl vlastník

celkem

dotace z
OkÚ

473.000

945.000

X

50.000

496.000

X

59.000

583.000

X

700.000

1.400.000

X

25.000

250.000

X

11.948.896

28.455.596

892.691

117.000
2008

875.000

SUPŠ čp.373

700.000

k. Panny Marie

175.000

X
50.000

souče 11.600.000
t

11.600.000
4.711.700

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že bylo v rámci tohoto Programu proinvestováno v Turnově
na obnovu kulturních památek na území městské památkové zóny v letech 1995-2008 celkem
28.455.596 Kč.

Zpracoval: Bc. René Brož 4. 2008
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Rekapitulace prací na objektech zapsaných v seznamu nemovitých
kulturních památek od roku 2004 do r. 2008
/ jedná se pouze o výčet, bližší popis + fotodokumentace viz. pojednání u jednotlivých NKP/

Rok

Objekt

Popis prací

k. Panny Marie
městské divadlo

Oprava pláště a restaurování interiéru
Oprava interiéru

k. Panny Marie
radnice čp.1

Oprava pláště a restaurování interiéru
Oprava fasády

k. Panny Marie
radnice čp.1

Restaurování interiéru
Oprava fasády

k. Panny Marie
městské divadlo

Restaurování interiéru
Oprav vstupní části

žid. hřbitov

Oprava zdi a restaurování náhrobků

k. Panny Marie
SUPŠ čp.373

Restaurování interiéru
Výměna oken historické budovy

2004

2005

2006

2007

2008

rok

Program
celkem

objekty

PodílProgram

Podíl Město

Podíl vlastník

celkem

2004

870.000

k. Panny Marie

870.000

287.000

130.183

1.287.183

2005

430.000

městské divadlo

260.000

X

260.000

520.000

k. Panny Marie

170.000

72.000

114.000

356.000

radnice čp.1

900.000

X

900.000

1.800.000

k. Panny Marie

250.000

80.000

60.915

390.915

městské divadlo

472.000

X

473.000

945.000

k. Panny Marie

346.000

100.000

50.000

496.000

žid. hřbitov

407.000

117.000

59.000

583.000

SUPŠ čp.373

700.000

X

700.000

1.400.000

k. Panny Marie

175.000

50.000

25.000

250.000

2006 1.150.000

2007 1.225.000

2008

875.000

9

GRAFY FINANCOVÁNÍ
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Stavební aktivity v MPZ v období 2004-2008
Realizované velké stavby v MPZ v období 2004-2008
V křížení ulic Markova s Dvořákovou v místě zvaném "U raka" byl na místě
původního kulturního domu, který byl snesen v roce 2001, vybudován nový Kulturní
dům – Střelnice. Stavba je koncipovaná s jedním hlavním sálem, restaurací,
menšími zkušebnami a technickým zázemím. Komentář k architektonické koncepci
stavby není součástí tohoto elaborátu. Zvláštní se jeví pouze materiálová a v jistých
aspektech i architektonická spřízněnost stavby s blízkou stavbou smuteční síně.
Stavba není v době zpracování programu regenerace ještě dokončena. Nástupní
prostor by měla doplnit plastika od Davida Černého. Stavba umístěná ve svažitém
terénu na okraji památkové zóny nijak nenarušuje panoramatické pohledy na město.
Z hlediska památkové péče lze stavbě vytknout snad jen napojení na vedlejší objekt
č.p. 514. Zeď měla být citlivěji začleněna, respektive skryta.

Architektonicky nezvládnuté napojení
novostavba na stávající objekt 514.
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Obytná stavba v ulici Ladislava Petrnouška

Z hlediska památkové péče nevhodný objekt do MPZ a to jak z hlediska hmotového
řešení, tak z hlediska volby materiálu, který není rozhodně pro region příznačný. Jedná
se o předměstskou architekturu, která do centra města nepatří.
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Rekonstrukce a oprava Sobotecké ulice
Provedení rekonstrukce části Sobotecké ul. od křižovatky U Baťovny ke křižovatce u
restaurace. Na obou koncích jsou realizovány kruhové objezdy. Součástí rekonstrukce
je přeřešení uliční komunikace i přilehlých chodníků, položení nových inženýrských sítí
a provedení povrchů. V rámci akce je realizováno parkoviště pro cca. 30 automobilů.
Rekonstrukce Palackého ulice v úseku od kruhové křižovatky u hodin až po velký most
je hotová.

Kvalitně provedená rekonstrukce komunikace s použitím kombinace dlažeb a hlavního
asfaltovaného pásu , doplněno poměrně dobře zvoleným městským mobiliářem včetně
stojanů osvětlení.
Pro další postup oprav jednotlivých komunikací by bylo dobré sjednotit postup při
zadávání projektů.
Doporučujeme vypracovat studii povrchů a městského mobiliáře pro MPZ. Nejde snad
o to, aby všechny části MPZ byly řešeny uniformě, ale o to, aby celá MPZ byla
rozdělena na jednotlivé oblasti, které budou řešeny podle charakteru, doby výstavby
apod. a současně budou jednotlivé oblasti sladěny do korespondujícího celku.
Zadáváním projektů jednotlivých částí bez celkové koncepce dojde k tomu, že každý
navrhovatel bude postupovat podle svého estetického názoru a celek pak dopadne
špatně.
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Stavební úpravy objektů v MPZ v období 2004 - 2008
• Popis stavebním úprav nemovitých kulturních památek a jejich posouzení je
součástí popisu jednotlivých objektů – viz. samostatná kapitola.
• U ostatních objektů zóny se nejedná o výčet, ale pouze o příklady, které slouží
jako podklad k obecnému komentáři.

Komentář je proveden v tomto členění:
§ Zastřešení
§ Fasády a úpravy průčelí
§ Výplně otvorů

Střechy

Ukázka několika nově realizovaných
střech v MPZ.
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Fasády a úpravy průčelí
Oprava fasády domu č.p. 514

Kvalitně započatá oprava fasády – velmi zajímavé podokenní a nadokenní římsy
z pálené hlíny.

Oprava fasády restaurace U belgického krále a přilehlého obchodu – nárožní objekt na
náměstí Českého ráje.
Použití výplní z euro profilů je přijatelné. Naopak použití bílých keramických obkladů ve
formátu, který není pro třicátá léta příznačný, a jeho nedotažení k patrové římse,
nepůsobí dobře.
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Příklady poměrně vkusně provedených fasád v MPZ.

V některých částech MPZ dochází v části parteru k totálnímu překrytí fasády
nevkusnými názvy obchodů, respektive upoutávkami. Možnost a potřeba prezentace
zboží ze strany obchodníků je nám pochopitelná, ale totální devastace vzhledu fasády
výkladcem, příkladně takové finančně silné firmy jako O2 na náměstí Českého ráje, je
nepřijatelná.
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Výplně otvorů

Výměny oken ve fasádách z dvacátých a třicátých let minulého století je obvykle řešena
z tzv. euro profilů. Realizace je vcelku přijatelným kompromisem mezi kvalitou
/ technická vyspělost řešení, přijatelná cena/ a vzhledem, který sice neodpovídá
původní profilaci ani barvě, ale v řadě případů je akceptovatelný.
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Problematické
použití
novodobých
napodobenin ve fasádě z druhé poloviny
devatenáctého století a to jak z hlediska
tvaru a profilace, tak hlavně z hlediska
ovládání – výklopná.

Poměrně
kvalitní
profilace
nově
provedeného zakázkového okna. Problém
však
spočívá
v tom,
že
okno
nekoresponduje s původními výplněmi.

Zachycení původních dvojitých oken
devatenáctého století na jedné doposud
neopravované fasádě v ulici Jiráskově,
které by mohli sloužit jako vzor profilace,
dělení a způsobu otevírání.
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V každé z minulých etap programu regenerace jsme se věnovali kamenným portálům a
dveřím v MPZ, tedy několik poznámek k jejich stavu.

Ukázka několika výplní z různých časových období. V minulých etapách jsme
doporučovali provést alespoň základní pasport těchto v MPZ Turnov relativně hojných
vstupů. Toto doporučení stále trvá a to hlavně z toho důvodu, že jak je patrné z dalších
ukázek, dochází k nenávratnému mizení starých výplní a jejich náhrada novými.

Ukázka nově provedených výplní – dveří, které se sice snaží navodit zdání
památkového řešení, ale jejich profilace a hlavně mimoosé dělení je nevyhovující.
Některé případy by bylo možné řešit mimoosým otevíráním a současně osovým
dělením.
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Shrnutí
Oprava obvodového pláště, do kteréžto kategorie výše nastíněné kapitoly patří, je
jedním ze základních aspektů památkové péče a tituly vybírané pro dotace
z programu regenerace jsou obvykle z této kategorie. Jeho řešením se zabývá řada
odborné literatury a studií. Celkový rozbor uvedené problematiky v úrovni stávajícího
poznání není úkolem této práce, tak že pouze heslovitě.
Používané střešní krytiny a vůbec architektonické řešení střech se v MPZ kvalitativně
zlepšuje. Z minulého období programu zpracovatelé nezaznamenali žádná podstatná
pochybení. Z jednání s pracovníky, kteří jsou pověřeny památkovou péčí na
městském úřadě tak z jednání se zástupcem NPÚ je patrné, že této problematice
věnují velkou pozornost. Zvláště je dbáno na vyloučení použití napodobenin
skládané krytiny.
Materiálové řešení obnovy fasád se zlepšuje. Cementové omítky a nástřiky jsou snad
již z velké části eliminovány. Stále přetrvává používání sanačních omítek, které se
prezentují jako dokonalý lék na odstranění vlhkosti, i když na řadu památkových
konstrukcí působí negativně až destruktivně a jejich návrh a použití by měl být velmi
dobře uváženy.
Ve velké míře jsou bohužel též stále používány difúzně nepropustné a tím i naprosto
nevhodných nátěry a to ne jen na památkové objekty, ale na starší konstrukce vůbec.
Dalším problémem, se kterým se v současnosti setkáváme je dodatečné venkovní
zateplení fasád. Obecně lze konstatovat, že u objektů zapsaných v seznamu
nemovitých kulturních památek by toto řešení nemělo být povoleno. U ostatních
objektů v zóně je pak nutné postupovat případ od případu
Velkým problémem je barevné řešení fasád. Když odhlédneme od toho, že se stále
nevžilo provedení průzkumů, na jehož základě by byla barevnost odborně nastavena
a stále přežívají představy, které nemají s historickou realitou nic společného /
příkladně eklektické fasády okolo roku 1900 byly řešeny jako monochromní což bývá
v současnosti minimálně ctěno/ Současně se začínají v zóně respektive v jejím
blízkém okolí objevovat barvy, které do historického centra rozhodně nepatří –
citronově žlutá, svítivě zelená apod.
Není sporu o tom, že historické objekty a zvláště pak v jistých vývojových etapách
byly barevné, ale jednalo se o barvy v lomených tónech a nikoliv v signálním
provedení.
Nešťastný je také dlouhodobě zažitý zlozvyk obnažování kamenných prvků.
V minulosti byly tyto obvykle natírány, čímž bylo zajištěno jejich vkomponování do
celkového vzhledu fasády, nehledě na to, že byla daleko lépe chráněny proti korozi.
Samostatnou kapitolou zůstává povrchová úprava dřeva. Na povrchovou úpravu
dřeva historických výplní se používá – krycí- propustný nátěr, fermež, mořidlo a
voskování. Lazurovací barva na obdobné konstrukce nepatří.
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Závěr
Při rozhodování jak provést opravu, rekonstrukci nebo restaurování obvodového
pláště, je podstatná důsledná snaha o zachování autentických prvků a výplní –
jejich oprava a repase.
Kopie, ať je jakkoliv věrná, snižuje historickou výpověď objektu.
Z hlediska památkové ochrany v MPZ doporučujeme:
Prohloubit spolupráci stavebního úřadu s odpovědnými pracovníky památkové péče
města.
Jakýkoliv návrh zásahu do vzhledu objektu v chráněném území MPZ – úprava a
nátěr fasády, reklama, výměna oken, portály , střecha – bude výše uvedeným
pracovníkům památkové péče předán k posouzení. Při složitějším problému bude
posouzení zpracováno společně s odbornými pracovníky NPÚ.
Pro schválení reklamy vždy k posouzení předložit grafický návrh. Reklamu
neposuzovat pouze podle popisu.
Barevné řešení fasády zásadně posuzovat na vzorcích provedených stavebníkem na
určeném místě fasády.
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STÁVAJÍCÍ STAV JEDNOTLIVÝCH
NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
ZÁMĚRY VLASTNÍKŮ NKP 2009 - 2013
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22658 / 6-2815

kostel P. Marie

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Objekt je v současnosti ve velice dobrém stavebně technickém stavu, již několik let
probíhá jeho úspěšná oprava. Dokončen je obvodový plášť – nová střešní krytina,
oprava krovu, vyspravení a doplnění fasády.
V interiéru byly dokončeny opravy výmalby, byly restaurovány malby presbytáře,
probíhá restaurování dolního pásu oken s kružbami a vitrajemi.
Provedené restaurátorské práce a výmalba obnovily a zvýraznily původní
architektonickou koncepci celého prostoru chrámu, zvláště pak presbyteria.
Poměrně značně převýšená, štíhlá, síťová klenba presbyteria spolu s nástěnnými
malbami a neogotickým oltářem vyvolává velice působivý dojem. Podle názoru
zpracovatelů tohoto elaborátu se jedná o jednu z nejinvenčnějších
architektonických kompozic v rámci neogotických realizací na našem území.
V dobrém stavu je i pískovcová kazatelna s dřevěnými plastikami a varhany
s barokní skříní z 18. století
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Kostel Narození Panny Č.výk.
Marie
R.č.
22658 / 6-2815

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Přespárování soklu okolo kostela
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování 2 ks vitrají oken
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování 2 ks vitrají oken
Odhad nákladů :

1

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:
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30 000,-

Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování 2 ks vitrají oken
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Rok 2013
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování 1 ks vitraj okna
Odhad nákladů :

150 000,-

Z toho vlastní zdroje:

15 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Do budoucna by bylo dobré provést
restaurátorský průzkum barevnosti všech vstupních dveří a v rámci jejich
restaurování je uvést do původního stavu.
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37175 / 6-2817 kostel sv. Františka z Assisi
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Jedná se o jednolodní raně barokní chrám, dnešní podoba je výsledkem přestavby
po požáru na počátku devatenáctého století.
Základní nosná konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva, klenby vyzděny z cihel.
Svislé nosné konstrukce nevykazují známky statických poruch. Objekt je částečně
poškozen vzlínáním zemní vlhkosti. Objekt byl v průběhu druhé poloviny 90.let
celkově zrekonstruován a je v dobrém stavebně technickém stavu. Interiér kostela
– výmalby, prvky mobiliáře, umělecká výzdoba, varhany – je v dobrém,
udržovaném stavu. V minulém období byla zrestaurována vitraj v hlavním průčelí.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Č.výk.

Název objektu

Kostel sv.Františka z Assisi

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.
37175 / 6-2817
Náměstí Českého Ráje
Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády v průčelí kostela
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování 2 ks vitrají oken v lodi kostela
Odhad nákladů :

250 000,-

Z toho vlastní zdroje:

25 000,-

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování 2 ks vitrají oken v presbytáři kostela
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:
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30 000,-

2

Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava vnitřních omítek kostela
Odhad nákladů :

400 000,-

Z toho vlastní zdroje:

40 000,-

Rok 2013
Druh a stručný popis obnovy:

Výmalba kostela po opravě omítek
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

10 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Do budoucna by bylo dobré provést restaurátorský
průzkum barevnosti vstupních dveří a v rámci jejich restaurování je uvést do
původního stavu.
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19273 / 6-2818

kostel sv. Mikuláše

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Současná podoba kostela je jednolodní stavba s věží, která je součástí nejstarší části
stavby Vnější vzhled kostela je barokní přestavbou z první poloviny osmnáctého století.
Vnitřní výmalby a inventář udržovány ve velmi dobrém stavu.
Do budoucna je plánováno snížení vlhkosti objektu a celková oprava fasády a zast řešení.
Stávající systém pro snížení vlhkosti je málo účinný, dochází k odpadávání omítky
fasády. Na obnovenou fasádu důsledně použít vápennou omítku a vápenný nátěr.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Č.výk.

Název objektu

Kostel sv.Mikuláše

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.
19273 / 6-2818
Mikulášské náměstí
Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády kostela 1 etapa
Odhad nákladů :

800 000,-

Z toho vlastní zdroje:

80 000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády kostela 2 etapa
Odhad nákladů :

800 000,-

Z toho vlastní zdroje:

80 000,-

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády kostela
Odhad nákladů :

700 000,-

Z toho vlastní zdroje:
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70 000,-

5

Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava krovu kostela
Odhad nákladů :

500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50 000,-

Rok 2013
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava žlabů a svodů kostela
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit s tím, že stávající novodobé nátěry fasády budou
odstraněny a na obnovenou fasádu bude důsledně použita vápenná omítka a
vápenný nátěr.
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12577 / 6-5983

synagoga

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Původní stavba pravděpodobně z roku 1719, dnešní podoba je stavbou z druhé
poloviny 19. století. Základní prostor je obdélného tvaru s připojenou emporou pro
ženy.
V současnosti objekt včetně interiéru prodělal generální rekonstrukci, která byla
financována z tzv. norských fondů.
Rekonstrukce je provedena ve vysoké kvalitě včetně restaurátorských prací a
uměleckého řemesla. Zvlášť se jedná o provedení omítek, ornamentální výzdoby,
umělecké kovářství a pasířskou práci.
Jediné sporné řešení je povrchová úprava dřevěných prvků, to je ale v současnosti
obecný problém, který památková péče řeší.
Objekt je ve výborném stavu a do budoucna bude prováděna pouze jeho údržba.
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Záměry vlastníků na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

2199

Synagoga

Č.výk.

R.č.

12577 / 6-5983

Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Pouze práce údržby
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6

12359 / 6-5581 čp.1

radnice

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Stávající vzhled radnice je úpravou v neorenezačním duchu z roku 1894.
Do současnosti je zachovaný městský znak dat. r. 1526, na radnici je bysta P. Ant.
Marka od J.Maliny. Radnice byla rekonstruována na počátku 90. let 20. století.
Došlo k částečným úpravám dispozice, v přízemí do náměstí je v současnosti
umístěna pobočka ČSOB. V době II etapy programu regenerace MPZ byla
provedena oprava fasády včetně sjednocujícího nátěru.
Celý objekt je v dobrém stavebně technickém stavu a nevykazuje statické poruchy.
Pohled na opravenou fasádu
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

Radnice
1

Č.výk.

R.č.
5581/12359
nám. Českého ráje 1
Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Pouze práce údržby
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41759 / 6-2816 čp.65 klášter františkánský
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Stavebně technický stav objektu je dobrý. Komentář a doporučení z druhé etapy
programu regenerace je stále v platnosti.

Záměry vlastníků na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

65

Pošta – bývalý klášter
Č.výk.
Františkánů
R.č.
41759 / 6-2816
Skálova čp. 65

25

Česká Pošta, s.p.

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 -2013.
Objekt nebyl zařazen do třetí etapy programu regenerace MPZ.
Při zohlednění finanční síly majitele lze předpokládat, že údržba objektu bude
zajištěna.
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34344 / 6-2820 čp.70 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Stavebně technický stav se od doby posledního průzkumu při zpracování II etapy
programu regenerace podstatně nezměnil. Z hlediska stavebně technického je
objekt v průměrném stavebně technickém stavu.

Zobrazený vnitřní prostor bude rekonstruován na návštěvnické centrum
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Muzeum
70

Č.výk.

26

R.č.
34344 / 6-2820
Skálova 70
Příspěvková organizace kraje
Liberecký kraj – U Jezu 642/2a Liberec

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Rekonstrukce návštěvnického centra, výměna oken, odvlhčení budovy, sanace
omítek, odstranění novodobých příček, oprava kleneb.
Odhad nákladů :

4 000 000,-

Z toho vlastní zdroje:

1 500 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. V rámci přípravy provést podrobný stavebně
technický a stavebně historický průzkum rekonstruovaných prostor. Do budoucna
platí doporučení z druhé etapy – snažit se napravit neodborné stavení zásahy
v objektu, v co největší míře zachovat zbylé architektonické detaily.
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26939 / 6-4520 čp.71 muzeum
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Jedná se o čtyřpodlažní objekt jehož poslední podlaží je v hlavním průčelí
zakomponováno do mansardové střechy. Dům je ve své dnešní podobě
novostavbou z roku 1873 konce minulého století , zvýšenou o patro pro muzejní
účely v roce 1934 našeho století. Dnes s podkrovní vestavbou.
Fasáda zdobena jednoduchými neorenesačními prvky.
Stávající stav se od provedení průzkumu při provádění druhé etapy regenerace
MPZ nezměnil. Nově byly provedeny pouze vstupní dveře.

Kvalitně provedené nové vstupní dveře
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Záměry vlastníků na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Zřizovatel

Č.výk.

Muzeum
71

27

R.č.
26939 / 6-4520
Skálova 71
Příspěvková organizace kraje
Liberecký kraj – U Jezu 642/2a Liberec

Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Úprava interiéru, oken a vnitřních omítek v souvislosti s reinstalací expozic
Odhad nákladů :

500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

200 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. V blízké budoucnosti by bylo dobré provést opravu
obvodového pláště s tím, že bude prověřena možnost záchrany stávajících oken, aby
nebylo nutné tyto měnit za novotvary.
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50907 / 6-6177 čp.80 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Obvodový plášť objektu je v dobrém stavebně technickém stavu. V nedávné době
prodělal generální rekonstrukci.
Vlastník objektu nereagoval na výzvy zpracovatelů programu regenerace MPZ
v rámci zpracování druhé ani třetí etapy, objekt nebyl nikdy zpřístupněn. Z tohoto
důvodu nejsou známy vnitřní úpravy v jádře renesačního domu.

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013

Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům Č.výk.
č.p.80
R.č.
50907 / 6-6177
Na Sboře 1
Ochranovský sbor při Československé církvi
evangelické
Na Sboře 1
51101, Turnov
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80

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 - 2013.
Objekt nebyl zařazen do třetí etapy programu regenerace MPZ.

Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008 vylučuje objekt
z udělení státního příspěvku v rámci programu regenerace.
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20512 / 6-2819 čp.87 děkanství
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Dvoupodlažní objekt zakrytý mansardovou střechou. Stávající podoba po citlivé
úpravě ve čtyřicátých letech minulého století.
V přízemí velmi zajímavé a působivé klášterní klenby s rohovými lunetami.
Stavebně technický stav se od doby posledního průzkumu při zpracování druhé
etapy programu regenerace podstatně nezměnil. Provedením opravy odvodu
srážkové vody bylo docíleno částečné snížení vlhkosti.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Areál Děkanství Č.výk.

Název objektu
Č.p.
Adresa

87

Majitel
Správce

29

R.č.
20512 / 6-2819
Děkanská 87
511 01 Turnov
Církev římskokatolická
Římskokatolická farnost – děkanství - Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava oken a dveří v budově 1. etapa
Odhad nákladů :

200 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava oken a dveří v budově 2. etapa
Odhad nákladů :

200 000,-

Z toho vlastní zdroje:

20 000,-

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava krovu budovy děkanství
Odhad nákladů :

100 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50

10 000,-

Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava vnitřních omítek budovy děkanství 1. etapa
Odhad nákladů :

500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

50 000,-

Rok 2013
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava vnitřních omítek budovy děkanství 1. etapa
Odhad nákladů :

300 000,-

Z toho vlastní zdroje:

30 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Do vzdálenější budoucnosti je uvažováno s dalším
pokračováním opravy obvodového pláště – střecha, odvlhčení, fasáda.
Před prováděním oprav výplní otvorů provést restaurátorský průzkum.
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25151 / 6-2821 čp.89 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Stavebně technický stav se od doby posledního průzkumu při zpracování druhé
etapy programu regenerace podstatně nezměnil. Plánované práce druhé etapy
nebyly provedeny – oprava fasády do ulice.

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 - 2013.
Objekt nebyl zařazen do třetí etapy programu regenerace MPZ.

Poznámka:
Navrhujeme, aby příslušný odbor Městského úřadu vstoupil s majitelem objektu do
jednání s tím, aby byla provedena nejen oprava fasády, která je v současnosti již
potřebná, aby nedocházelo k dalšímu poškození architektonických prvků, ale i
výměna nevhodné střešní krytiny přinejmenším do ulice.
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31649 / 6-4711

čp.94 spořitelna

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Objekt je v dobrém udržovaném stavu.

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Spořitelma
94

Č.výk.

31

R.č.
31649 / 6-4711
nám. Českého ráje 94
Česká spořitelna a.s.
Olbrachtova 1929/62
Praha – Krč, 140 00

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 - 2013.
Objekt nebyl zařazen do třetí etapy programu regenerace MPZ.
Při zohlednění finanční síly majitele lze předpokládat, že údržba objektu bude
zajištěna.

53

11943 / 6-5559 čp.245 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Špatný stavebně technický stav částí objektu trvá. Majitel objekt při průzkumech
v rámci zpracování třetí etapy programu regenerace nezpřístupnil.
Hlavní průčelí objektu bylo ještě dále doplněno nevhodnými poutači a stříškami.
Z vizuální prohlídky exteriéru domu je patrné, že zastřešení je velmi špatném stavu
a patro objektu vypadá nevyužívané.
Fasáda opatřená architektonicky
nevhodným označením

Zanedbaná dvorní fasáda
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům
245

Č.výk.

33

R.č.
11943 / 6-5559
Sobotecká č.p.245
Zlatko Ganibegovič
Sobotecká 245
Rok 2009

Druh a stručný popis obnovy:

Výměna střešní krytiny,klempířské práce a práce související
Odhad nákladů :

1 200 000,-

Z toho vlastní zdroje: 470

000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády a práce související
Odhad nákladů : 950

000,-

Z toho vlastní zdroje: 380

000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Do budoucna je nutné pokračovat s dalšími
opravami, zvláště pak v podkroví objektu.
Před prováděním fasády provést restaurátorský průzkum.
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12596 / 6-5993 čp.271 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Objekt v současnosti prodělává generální rekonstrukci. Majitel neprojevil zájem
spolupracovat se zpracovateli programu regenerace MPZ . Zpracovatelům není tedy
jasné zda provedené úpravy patrné na obvodovém plášti jsou výsledkem
vyhodnocení průzkumů jednotlivých stavebních etap nebo jde o novotvary / což se
vzhledem ke tvaru rámování oken, dělení oken a barvě fasády zdá
pravděpodobnější/

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům
271

Č.výk.

34

R.č.
12596 / 6-5993
Tázlerova č.p.271
Jan Drahoňovský
Komenského 1582, Turnov

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 - 2013.
Vzhledem k tomu, že dobíhá generální rekonstrukce je patrné, že bude probíhat
jen běžná údržba a objekt tedy nebyl zařazen do třetí etapy programu
regenerace MPZ.
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49800 / 6-6080 čp.331 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Z vizuálního průzkumu je patrné, že kvalitně zrekonstruovaný obvodový plášť byl
v některých místech vystupujících prvků opatřen naprosto nevhodným zákrytem
proti zatékání srážkové vody.

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Měšťanský dům
331

Č.výk.

35

R.č.
49800 / 6-6080
Dvořákova 331
Petr Zemene + Milena Zemenová
Dvořákova 331 - Turnov

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 -2013.
Objekt nebyl zařazen do třetí etapy programu regenerace MPZ.

Poznámka:
Nutno přeřešit zakrytí vystupujících architektonických prvků.
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12206 / 6-5617 čp.373

střední škola
uměleckoprůmyslová

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Stavebně technický stav se od doby posledního průzkumu při zpracování druhé
etapy programu regenerace podstatně nezměnil.
V rámci druhé etapy byla započata oprava oken historické budovy. V přiložené
fotodokumentaci jsou ukázky kvalitních kopií oken. Podle vyjádření odpovědného
pracovníka NPÚ byla spolupráce s investorem příkladná. Tato práce bude
pokračovat i v období třetí etapy programu.

58

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa

373

Majitel
Správce

Střední uměleckoprůmyslová Č.výk.
škola
R.č.
12206 / 6-5617
Skálova 373

36

Město - Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava a výměna oken
Odhad nákladů :

1 700 000,-

Z toho vlastní zdroje:

850 000,-

Poznámka:
Další pokračování výměny oken lze doporučit, neboť původní jsou ve špatném stavu
a nesplňují stávající technické požadavky. Vzhledem ke kvalitě interiéru secesního
interiéru historické budovy je do budoucna nutné velmi pečlivě zvažovat způsob a
provedení jednotlivých oprav a úprav.

Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008 vylučuje objekt
z udělení státního příspěvku v rámci programu regenerace.
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41790 / 6-4497

čp.618

vila

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
V devadesátých letech prošel objekt celkovou citlivou rekonstrukcí. Stavebn ě
technický stav se od doby posledního průzkumu při zpracování druhé etapy
programu regenerace podstatně nezměnil – je velice dobrý. V dalším období budou
prováděny pouze nutné údržbové opravy.

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Secesní vila
618

Č.výk.

37

R.č.
41790 / 6-4497
Ul. 28.Října č.p.618
Michaela Ježková
Ul. 28.Října č.p.618

Vlastník objektu neposkytl vyplněný dotazník záměrů na léta 2009 -2013.
Objekt nebyl zařazen do třetí etapy programu regenerace MPZ.

Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008 vylučuje objekt
z udělení státního příspěvku v rámci programu regenerace.
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49768 / 6-6075 čp.1294 měšťanský dům
Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Velmi zajímavý objekt z roku 1923 s architektonickými prvky moderny a
architektonického expresionismu s reliéfní plastikou od V. Horejce. Do dvora
zachovány dřevěné pavlače. Do programu regenerace je zařazován vzhledem ke
své jedinečnosti, i když je od památkové zóny poměrně vzdálen.
Objekt prošel kvalitní opravou a rekonstrukcí obvodového pláště. Jeho celkový
stavebně technický stav je dobrý , do budoucna je počítáno pouze s prováděním
běžné údržby.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

Měšťanský dům
1294

Č.výk.

38

R.č.
49768 / 6-6075
U nádraží č.p.1294
Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Objekt je zařazen do programu MPZ s tím, že eventuální prostředky budou
využity na obnovu architektonických detailů interiéru.
Mimo to bude prováděna běžná údržba.

Poznámka:
Objekt je skutečně velice zajímavou ukázkou moderní architektury počátku 20. let
minulého století – doporučujeme správci objektu zadat průzkum, který by ozřejmil
autora projektu a genezi vzniku této stavby.

Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008 vylučuje objekt
z udělení státního příspěvku v rámci programu regenerace.
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21904 / 6-4555

čp.

divadlo

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Stavebně technický stav budovy se od doby posledního průzkumu při zpracování
druhé etapy programu regenerace podstatně nezměnil. V minulých letech došlo
opravě interiérů a rekonstrukci tzv. vnitřního vstupu, včetně přeložení schodiště.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu

Městské divadlo

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

670

Č.výk.

39

R.č.
21904 / 6-4555
Trávnice 670
Město - Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
Rok 2009

Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády
Odhad nákladů :

1 500 000,-

Z toho vlastní zdroje:

750 000,-

Z toho vlastní zdroje:

750 000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Oprava fasády
Odhad nákladů :

1 500 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze nejen doporučit, ale lze říci , že jsou přímo nutné. Podle
našeho názoru je třeba nejen provést novou fasádu, ale přímo architektonicky
vyřešit stávající tzv. vnější vstup. Z fotodokumentace je patrné, že stávající stav je
velmi špatný a ostře kontrastuje s kvalitním interiérem.
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36443 / 6-2834 čp.

sklárna Pacltova

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Celý objekt je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu. V suterénním
prostoru, který je využíván jako vinný sklípek, dochází zvláště v letním období ke
kondenzaci vodních par a s tím spojený výskyt plísní.
V současnosti probíhá oprava obvodového pláště. Práce nejsou prováděny podle
našeho názoru v požadované kvalitě a bylo by dobré znásobit památkářský dohled.

65

Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu
Č.p.
Adresa
Majitel

Pacltova huť
1007

Č.výk.

R.č.
36443 / 6-2834
Skálova
Jan Vybíral + Milena Vybíralová
28.října 1687, Turnov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Opravy kamenických konstrukcí, nátěr fasády
Odhad nákladů :

60 000,-

Z toho vlastní zdroje:

24 000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Rekonstrukce vnějšího odvodnění
Odhad nákladů :

30 000,-

Z toho vlastní zdroje:

12 000,-

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Nátěry dřevěných a kovových konstrukcí
Odhad nákladů :

25 000,-

Z toho vlastní zdroje:
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10 000,-

41

Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Nátěr fasády, terénní úpravy okolo objektu, obnova kamenného schodiště
Odhad nákladů :

90 000,-

Z toho vlastní zdroje:

36 000,-

Rok 2013
Druh a stručný popis obnovy:

Nátěry klempířských výrobků a kovových konstrukcí
Odhad nákladů :

25 000,-

Z toho vlastní zdroje:

10 000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Současně doporučujeme řešit problém srážení
vodní páry na kamenné konstrukci, neboť tímto dochází k poškozování historické
konstrukce.

Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008 vylučuje objekt
z udělení státního příspěvku v rámci programu regenerace.
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101046

smuteční síň s nová část
márnicí
městského hřbitova

Stávající stav , zhodnocení úprav 2004-2008
Objekt byl zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek 1.6.2004. Budova
obřadní síně s márnicí / po výstavbě nové smuteční síně je objekt využíván jako
kolumbárium / je jednoetapovou stavbou pravděpodobně z 30. let minulého století.
Dvoupodlažní objekt je zasazen do svahu v nové části městského hřbitova. Jedná
se o obdélnou stavbu, zastřešenou sedlovou střechou ve tvaru lomeného oblouku.
Ve střeše je osazen sanktusník, který slouží pro odvětrání. Vstup do márnice
v suterénu je řešen dvojicí schodišť po stranách objektu. Schodiště jsou kryta
střechou s arkádami ve tvaru lomeného oblouku. Motiv lomeného oblouku je
převládajícím architektonickým prvkem. Z hlediska stavebně technického stavu lze
konstatovat, že objekt je v poměrně dobrém stavu. Dochází k zatékání srážkové
vody z poškozených žlabů, spodní stavba je poškozena vnikáním zemní vlhkosti.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu

Kolumbárium

Č.výk.

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.

101046

44

Město Turnov
Městský úřad Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Objekt je zařazen do programu MPZ s tím, že eventuální prostředky budou
využity na stavební úpravy, které by vedly k zabránění vnikání vody do objektu.
Mimo to bude prováděna běžná údržba.

Poznámka:
Do budoucna doporučujeme provést opravu stávajících výplní otvorů, aby nebylo
následně nutné provádět výměnu zanedbaných oken za novotvary.
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18267 / 6-2833

židovský hřbitov

Stávající stav, zhodnocení úprav 2004-2008
V minulém období byla provedena kvalitní oprava a restaurování části náhrobků.
Stávající oprava mostu, který přetíná hřbitov, by měla zamezit skapávání vody
z vozovky, která poškozovala jednotlivé náhrobky na hraně mostu. Z přiložené
fotodokumentace je patrné, že přízemní část hřbitovního domku, ve kterém je
umístěna výstavní síň a márnice je velmi vlhká. Ke zvlhnutí dochází jednak
vzlínáním zemní vlhkosti a současně zatékním srážkové vody jejíž odvod ze střechy
není dořešen.
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Záměry vlastníka na období 2009 – 2013
Název objektu

Židovský hřbitov

Č.p.
Adresa
Majitel
Správce

R.č.

Č.výk.

10

18267 / 6-2833

Židovská náboženská obec
Matana a.s.
Izraelská 712/1
130 00 Praha-Žižkov

Rok 2009
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování historických náhrobků a kovových ohrádek kolem náhrobků

Odhad nákladů :

250.000,-

Z toho vlastní zdroje: 50.000,-

Rok 2010
Druh a stručný popis obnovy:

Odvlhčení hrobnického domu – 1.etapa

Odhad nákladů :

300.000,-

Z toho vlastní zdroje: 70.000,-

Rok 2011
Druh a stručný popis obnovy:

Odvlhčení hrobnického domu – 2. etapa
Odhad nákladů :

300.000,-

Z toho vlastní zdroje: 70.000,-
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Rok 2012
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování historických náhrobků, náhrada poškozených náhrobků z teraca
– 1. etapa
Odhad nákladů :

300.000,-

Z toho vlastní zdroje: 70.000,-

Rok 2013
Druh a stručný popis obnovy:

Restaurování historických náhrobků, náhrada poškozených náhrobků z teraca
– 2. etapa
Odhad nákladů :

300.000,-

Z toho vlastní zdroje: 70.000,-

Poznámka:
Navrhované úpravy lze doporučit. Návrh odvlhčení musí být zpracován na základě
dokonalého průzkumu příčin stávající vysoké vlhkosti.

Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008 vylučuje objekt
z udělení státního příspěvku v rámci programu regenerace.
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39861 / 6-2822 pomník Fortunata Durycha

Stávající stav
V rámci údržby provést úpravu zeleně a
obruby hrobu.

46702 / 6-2824 náhrobek J. V. Šimáka

Stávající stav , vyhodnocení
Jedná se o novodobý náhrobek v dobrém
stavu, který je zařazen do památkového
fondu
spíše
vzhledem
k významu
J.V.Šimáka jako historika spjatého
s Turnovskem.
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51125 / 6-6224 hrobka rodiny Boháčkovy
Stávající stav
Hrobka je v dobrém, udržovaném stavu
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27046/6-2829 socha sv. Jana Nepomuckého

Hluboká

Stávající stav , doporučení

Socha je v průměrném stavu – trvá
doporučení z druhé etapy – omezit
přístup k soklu, zvážit

100627 socha sv. Jana Nepomuckého Mariánské nám.
Stávající stav , doporučení
Polychromovaná plastika je v dobrém,
udržovaném stavu.

75

sousoší sv. Václava, sv. Jana
33276 / 6-2832 Nepomuckého a sv. Antonína
Paduánského
Stávající stav , doporučení

Plastika v poměrně dobrém stavu, v nedávné době restaurována.
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Vyhodnocení stavu jednotlivých objektů zapsaných v seznamu
nemovitých kulturních památek
Jednoduché vyhodnocení jednotlivých objektů zapsaných v seznamu nemovitých
kulturních památek je znázorněno v přiloženém náčrtu.
Vyhodnocení bylo zpracováno na základě vizuálního průzkumu, pouze část objektů
byla zpřístupněna.
Obecně lze konstatovat, že ve velmi dobrém stavu jsou objekty v majetku církve.
Všechny tři kostely v zóně jsou dobře udržovány a opravovány. Velmi dobrá byla i
spolupráce s panem děkanem při zpracování programu regenerace MPZ.
V dobrém stavu jsou i objekty města. Z rekonstrukčních akcí je nutné vyzdvihnout
zvláště obnovu synagogy a opravu obvodového pláště měšťanského domu u
nádraží.
Cenným počinem je i instalace popisek u jednotlivých památek.

Přístup dalších majitelů nemovitých kulturních památek v zóně je různý. V objektech
v majetku Muzea nebo Akademie věd nebyly již řadu let provedeny větší opravy a
rekonstrukce, respektive nápravy dříve provedených nevhodných úprav.
Finančně silní vlastníci – Pošta a Spořitelna své objekty udržují v dobrém stavu.
Většina soukromých vlastníků své objekty opravuje a udržuje / příkladně - secesní
vila č.p. 618 /. Naopak vlastník domu č.p.245 nechává tento chátrat.
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Záměry stavebních aktivit v průběhu třetí etapy programu
regenerace MPZ v letech 2009 - 2013
Kapitola je zpracována na základě Strategického plánu města Turnova – část 3 –
Akční plán - Monitoring stavu jednotlivých projektů – listopad 2007 – koncept
ostatních záměrů města, správců komunikací a sítí.

Pro další rozvoj a plánování větších stavebních akcí v rámci MPZ je v mnoha
případech rozhodující stávající stav územně plánovací dokumentace.
Pro centrum města byl zpracován a veřejně projednán Koncept Regulačního plánu č.
3 (RP3), kde jsou navrženy funkční a prostorové regulativy. Vzhledem k tomu, že
Koncept nebyl schválen Zastupitelstvem města, byly práce na tomto RP zastaveny.
Získané výstupy budou použity na tvorbu nového územního plánu, na kterém byly
v současnosti zahájeny přípravné práce.

Z hlediska památkové péče v MPZ jsou podstatné tyto záměry:

Posílení obytné funkce a oživení centra města
Cílem tohoto záměru je posílení obytné funkce a oživení centrální části města (půdní
nástavby a vestavby, rekolaudace nebytových prostor na byty apod.)
Tento záměr byl jednou z priorit konceptu Regulační plán č. 3 (RP3) – Centrum
města, jehož koncepce nebyla schválena Zastupitelstvem Města.
Stávajících 12% obyvatel žijících v centru je poměrně málo, i když tento stav je
z velké části zapříčiněn nízkopodlažní zástavbou obytných objektů v této části města,
což je pochopitelně žádoucí.
V důsledku neschválení RP3 se proto bude řešit situace na základě jednotlivých
požadavků na stavební úpravy bytových prostor.
Podstatnou složkou tohoto záměru je paraelní řešení dopravní situace centra, která
se stává neudržitelnou.
Z hlediska památkové péče je nutné velmi uvážlivě vybírat půdní prostory, které mají
být využity ke zřízení bytů. Když odhlédneme od naprosto technických problémů –
velké tepelné zatížení půdních prostor a to jak v zimě tak zvláště v létě – může
nepromyšlenými zásahy porušit jak cenné historické krovy, tak architektonický výraz
střešní krajiny centra.
Další z akcí , která je zahrnuta do strategického plánu Turnova a dotýká se MPZ je
Realizace nových městských parků a zelených ploch v místech k tomu určených
územně plánovací dokumentací.
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S výše uvedeným záměrem úzce souvisí návrh, který byl zmiňován v minulé etapě a
nebyl dosud realizován - Zpřístupnění Františkánské zahrady. Současně má tato
akce návaznost i na plánované oživení centra města.
Záměr předpokládá odkoupit, nebo dlouhodobě pronajmout Františkánskou zahradu
(dnes zahradnická provozovna).
Komunikačně propojit tento prostor s parkem za letním kinem až do Husovy ulice
citlivě zastavět proluku ve Skálově ulici (dnes veřejné WC), zakomponovat hradební
zeď, průchodem propojit Skálovu ulici s františkánskou zahradou, a znovu umístit
veřejné WC tak, aby bylo přístupné ze zahrady i z ulice.
Obnovit zahradu - dřeviny, květiny, lavičky, altán, možnost pořádání koncertů,
představení, případně zachovat možnost koupě květin. Umožnit příjemné pěší
docházky do centra města mimo silniční provoz, oživit mrtvé kouty parku a napojení
na zahradní restauraci. Vytvořit v parku odpočinkovou zónu pro občany i turisty.
Dobudováním vnějšího a vnitřního silničního okruhu vyřešit problematiku
vedení tranzitní dopravy přes městské centrum
Jedná se o dlouhodobý cíl, jenž je v současnosti ve stádiu zpracování variantních
studií.
Jsou realizována alespoň dílčí dopravně-technických opatření ke zklidnění
městského centra. Parkování u nádraží je prozatím pro centrum kapacitně
dostačující.
Tento finančně a časově náročný úkol je úhelným kamenem změn v MPZ. Na jeho
kvalitním řešení je závislá vyváženost zklidnění a současně zachování přístupnosti
obchodních aktivit a spektra služeb v centru města.
Na jižních hranicích zóny jsou plánovány dvě rozsáhlé akce:
Revitalizace areálu „Koňského trhu“
Cílem tohoto záměru je revitalizace území starých výrobních areálů a skladovacích
ploch v intravilánu; změna funkce na zónu smíšenou (obchod, služby, bydlení).
V současnosti probíhá příprava soukromého investičního záměru stavby obchodního
centra na Koňském trhu v areálu bývalého podniku Maso Turnov.
Tento záměr projednalo a odsouhlasilo ZM a se souhlasem ZM byla RM udělena
výjimka ze stavební uzávěry. Je zpracována projektová dokumentace obchodního
centra ve stupni DUR.
Vybudování rekreačního areálu Turnov – Sobotecká - Maškova zahrada
V areálu je počítáno s realizací - venkovní koupaliště, krytý plavecký bazén
a doprovodných staveb - hotel, tenisová hala a pod.
V současné době je na základě DUR pro celý areál vydáno UR.
Pro realizaci celého areálu se hledá investor, respektive dotace, pokud by bylo
investorem město.
Prostor tzv. Maškovy zahrady je významná archeologická lokalita / blíže viz. popis
záchranného výzkumu na www muzea/. Při návrhu a realizaci jednotlivých objektů je
nutné bezpodmínečně dbát závěrů tohoto výzkumu.

80

Oprava městských komunikací
Na rok 2010 je plánována rekonstrukce ulic Tázlerova a Vejrichova v odhadovaných
nákladech 20. mil. Kč.
Na rok 2011 je plánována rekonstrukce ulice Skálova v odhadovaných nákladech
25. mil. Kč.
Inženýrské sítě

Přiložená situace je výňatkem z dokumentace akce pojmenované Čistá Jizera, který
je společným podnikem několika měst v povodí Jizery.
Ze situace vyplývá, že plánované rekonstrukce vody a kanalizace se MPZ dotýkají
pouze okrajově.
Pro ostatní sítě nejsou v následném období v zóně plánovány žádné větší
rekonstrukční zásahy. Budou prováděny pouze práce běžné údržby a opravy.
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Vyhodnocení stavu MPZ jako celku
Centrální část náměstí Českého ráje a okolí
Stabilizované území v dobrém stavu. Dochází zde k průběžným opravám a úpravám
jednotlivých objektů. Pozornost nutno zaměřit na opravy fasád, řešení výkladců,
názvů obchodů a poutačů.

Jižní část od náměstí Českého ráje k ulici U Raka
Část zóny, která by měla ožít dobudováním a otevřením kulturního zařízení. Část
mezi ulicí Markova a Sobotecká je vcelku stabilizována ovšem s řadou objektů ve
velmi špatném stavu a několika zastavitelnými prolukami.
Severní část od náměstí Českého ráje po ulici Na Sboře
Poměrně stabilizovaná část zóny s hlavní Skálovou ulicí ústící do prostoru školských
zařízení a oddychové části města. Kvalitní se zdá záměr propojení ulice Skálovy
s ulicí 5.května přes bývalou Františkánskou zahradu.
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Západní část od Jiráskovy přes Trávnici až k ulici Palackého
Jedná se o oblast, kde je nejvíce patrná absence regulačního plánu centrální zóny.
Nově realizovaná výstavba v tomto prostoru je z valné části nevhodná do MPZ,
chaotická bez návaznosti na své okolí – viz. obytný soubor v ulici Petrnouška
zmiňovaný výše.
Ulice Palackého a objekty s ní související, která je jednou z hlavních příjezdových
komunikací do centra a současně tranzitní cestou, pak trpí nadměrným provozem.
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Technické podmínky pro přidělení příspěvku z programu
regenerace MPZ
V současnosti je pro přidělení platný tento jednoduchý předpis:
Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční
podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón ze dne 18. 1. 1996,
ve znění Opatření Ministerstva kultury ze dne 15. 2. 2000, č. j. 1.004/2000,
Opatření Ministerstva kultury ze dne 21. 2. 2002, č. j. 22.867/2002,
Opatření Ministerstva kultury ze dne 28. 1. 2004, č. j. 2.033/2004,
Opatření Ministerstva kultury ze dne 15. 3. 2004, č. j. 4.636/2004 a
Opatření Ministerstva kultury ze dne 1. 9. 2008, č. j. 9.288/2008
Podstatná je změna, která vyšla těsně před koncem zpracování konceptu programu
a vylučuje část výše popsaných objektů z udělení státních finančních příspěvků
programu regenerace MPZ. K jednotlivým objektům byla připojena poznámka.
Změny v části II.
2. V odstavci 4. se zrušuje část první věty „ , popř. nemovitých kulturních památek,
které stojí při vnějším obvodu území MPR nebo MPZ nebo v dominantní poloze
historického města a jsou zařazeny do místního programu regenerace.“

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
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