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ZM 25.3.2010 usnesení č. 52/2010 

ZM ukládá odboru rozvoje města sledovat možnosti získání dotace pro aktualizaci Akčního plánu 

na příští volební období. 

  

RM 16.5.2011 usnesení č. 257/2011 

RM schvaluje záměr zpracování aktualizace Akčního plánu města Turnova dle předloženého 

návrhu a ukládá ORM prověřit vhodný dotační titul na jeho realizaci. 

 

RM 14.5.2012  usnesení č. 278/2012 

RM bere na vědomí informaci o výzvě a podmínkách dotačního titulu v Operačním programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost vhodného k aktualizaci strategického plánu města. Vzhledem k 

stanoveným podmínkám výzvy RM neschvaluje zpracování projektu a předložení žádosti o dotaci. 

 

RM 14.5.2012 usnesení č. 279/2012 

RM schvaluje aktualizaci strategického plánu města vlastními silami úřadu s cílovou týmovou 

odměnou dle návrhu a v rozsahu stanoveném body 1 - 5 materiálu. 

 

RM 15.4.2013 usnesení č. 200/2013 

RM bere na vědomí aktualizovaný Strategický plán města Turnova a ukládá odboru rozvoje města 

jej dopracovat a předložit zastupitelstva města ke schválení. 

Aktualizace byla provedena personálně v rámci Městského úřadu (nikoli externí firmou). Bude ještě 

doplněno stanovisko dopravní komise. 
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Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Na základě usnesení RM č. 279/2012 ze 14.5.2012, které uložilo odboru rozvoje města (ORM) 

provést aktualizaci Strategického plánu města Turnova vlastními silami, předkládáme pracovní 

materiál, který bude dopracován načisto pro zastupitelstvo města 25.4.2013. V  níže uvedené 

tabulce je popsán harmonogram aktualizace SP: 

 

Harmonogram aktualizace a projednání strategického plánu (SP): 

 

Pořadí  Činnost  Termín  Garant 

1. Aktualizace stavu projektů odbory v původním 

akčním plánu – 1.kolo 

7/2012-8/2012 Odbory MěÚ 

2. Projednání aktualizovaných projektů 

v komisích RM -1.kolo 

9/2012-10/2012 Komise RM 

3. Projednání SP v Řídící komisi (koncepce, 

harmonogram, způsoby projednání, Návrh 

strategie) 

21.11.2012 Řídící komise  

4. Projednání aktualizované verze SP v Řídící 

komisi (Návrh strategie, Akční plán) 

6.2.2013 Řídící komise  

5. Kontrola a připomínkování aktualizovaného 

akčního plánu v odborech – 2.kolo  

3/2013 Odbory MěÚ 

6. Projednání aktualizovaného akčního plánu 

v komisích RM– 2.kolo  

3/2013 Komise RM 

7. Veřejné projednání SP 14.3.2013 ORM 

8. Vystavení Návrhu strategie a Akčního plánu 

k připomínkování na webových stránkách 

města Turnova 

3/2013 ORM 

 

V rámci aktualizace strategického plánu byly splněny následující stanovené podmínky: 

1. Aktualizovaný akční plán bude pokrývat sledované oblasti stávajícího strategického plánu a 

bude zpracován s přesahem volebního období do roku 2015, aby byla zajištěna jeho 

kontinuita.  

 Aktuální projekty byly zaneseny do nového dokumentu. Po dohodě s Řídící komisí 

bylo navržené období prodlouženo na 2012-2020. 

2. Aktualizace akčního plánu bude akceptovat programové priority RM pro volební období 

2010 -2014 a zároveň se bude opírat o účast veřejnosti 

 Priority jsou součástí akčního plánu. SP byl diskutován na veřejném projednání. 

3. Do činnosti budou aktivně zapojeni členové komisí rady města, zastupitelé a členové řídící 

komise pro strategický plán. 

 Materiál byl dvakrát projednán v odborech, komisích a řídící komisi, dále na 

veřejném projednání, kterého se zúčastnili i někteří zastupitelé. 

4. Hodnocení investičních priorit bude zahrnuto do aktualizace akčního plánu jako jeden ze 

zdrojů podkladů pro zpracování. 

 Investiční priority jsou součástí akčního plánu, v jeho první části jsou uvedeny akce 

pro období 2013-2014, které zohledňují hodnocení investičních priorit. 

5. Do činnosti budou aktivně zapojeni vedoucí odborů za účelem získání podkladů a záměrů 

pro aktualizaci. 

 Ve dvou kolech byli osloveni vedoucí odboru k aktualizaci a připomínkování 

Akčního plánu. 
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Popis aktualizovaného Strategického plánu města Turnova:  

 

1. Profil města  

o  Provedena aktualizace dokumentu s využitím posledního sčítání lidu v roce 2011, 

databází Českého statistického úřadu, odborů MěÚ, Sdružení Český ráj a dal. 

2. Návrh strategie  

o  Navržena a odsouhlasena nová specifikace opatření (A-Ekonomika, infrastruktura a 

cestovní ruch, B-Lidské zdroje, C-Životní prostředí, D-Udržitelný rozvoj 

společnosti, města a území),  

o využity strategické dokumenty Libereckého kraje, návrhu Územního plánu Turnova.  

3. Akční plán  

o Provedeno rozpracování aktivit z Návrhu strategie do jednotlivých projektů. 

o Úvodní část obsahuje projekty realizované pro nejbližší období 2013-2014. 

o Druhá část obsahuje zásobník projektů na období 2013-2020  

 

 

Návrh na usnesení:  

 

ZM schvaluje aktualizovaný Strategický plán města Turnova na období 2013-2020.  
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Zhotovitel:  Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV 

 

 
 

DUBEN 2013 
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1. ÚVOD   

 Turnov, často nazývaný „srdcem Českého ráje“, je dynamické město v Pojizeří s necelými 15 tisíci 

obyvateli, centrum i historicky, geograficky a demograficky dané spádové oblasti. Leží v atraktivní 

geografické poloze na křižovatce mezinárodních silnic E442 (I/35) Liberec – Hradec Králové – 

Olomouc a E65 (I/10) Praha – Szczecin. Je významným střediskem cestovního ruchu, zejména díky 

přírodním krásám v okolí (pískovcová skalní města) a hlavním nástupním místem do marketingového 

turistického regionu Český ráj, ale i důležitým průmyslovým centrem, které přitahuje zájem investorů 

z tuzemska i ze zahraničí. Městský znak pochází z 2. poloviny 14. století. Na červeném štítě je stříbrný 

dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí, jazykem a zlatou korunou na hlavě. 

  

1.1.  Krátce z historie  

 Počátky Turnova spadají do poloviny 13. století a jsou spojeny se šlechtickým rodem Markvarticů, 

kteří založili město na ostrohu nad řekou Jizerou. Později se ujaly vlády nad městem významné české 

rody Vartemberků a Smiřických. 

Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V 

roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a 

roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil 

město roku 1707. 

Prosperitu Turnova zajistil rozvoj řemeslné 

výroby, zejména sklářství, resp. výroby 

skelných kompozic (první sklářské hutě, 

např. Pacltova huť, se objevily v 17.století) a 

umělých drahokamů. Již od 16. století zde 

působily brusičské dílny, které upravovaly a 

brousily zdejší a dovážené drahé kameny. 

Obchod s nimi kvetl zejména v 18. a 19. 

stol., kdy se vyvážely do celého světa. 

Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí 

dodnes (jedinečné jsou šperky s tzv. „českými granáty“). Ve městě sídlí Střední uměleckoprůmyslová 

škola (založena r. 1884), která vychovává odborníky na zpracování kamene, kovu a výrobu šperků.  

Tradiční průmyslová odvětví v posledních letech doplňují nově se rozvíjejícím strojírenské obory, 

zejména subdodávky pro automobilový průmysl. Perspektivním odvětvím jsou služby spojené 

s rozvojem cestovního ruchu; Turnov je nejvýznamnějším turistickým centrem Českého ráje 

s vysokým rozvojovým potenciálem v souvislosti s úsilím o zapsání skalních měst (Hruboskalsko, 

Maloskalsko, Betlémské a Klokočské skály…) do seznamu přírodních památek UNESCO. Sídlí zde i 

správa CHKO Český ráj (byla vyhlášena roce 1955 jako první Chráněná krajinná oblast v republice). 

 

1.2.   Kulturní památky  

 Seznam nemovitých kulturních památek (hrady, zámky, kostely, 

měšťanské domy, venkovské usedlosti, hřbitovy…) na území města 

čítá na 50 položek. Mezi nejvýznamnější se řadí: 

Zámek Hrubý Rohozec –  patří mezi dominanty a nejstarší stavební 

památky na Turnovsku. Je půvabný již svým dominantním umístěním 

do svahu romantického údolí řeky Jizery. Raně gotický hrad, založený 

v roce 1280, byl přestavován do zámecké podoby na počátku 
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16. a 17. století. Do 17. století sloužil jako rodové sídlo Vartemberků a Krajířů z Krajku.  

Po bitvě na Bílé hoře se zmocnil zámku Albrecht z Valdštejna. Po pěti letech postoupil Hrubý 

Rohozec svému plukovníkovi Mikuláši Des Foursovi. Od této chvíle byl zámek spojen s tímto rodem, 

po r. 1945 přešel do majetku státu. Zámek je přístupný veřejnosti a vedle dochovaných původních 

interiérů se zde návštěvník může seznámit s vývojem bytového interiéru a módy v posledních čtyřech 

stoletích. Místnosti jsou vybaveny historickým nábytkem, obrazy, zbraněmi i cenným českým sklem a 

porcelánem. 

Radnice 

Původně raně renesanční stavba (1526-1527) tvoří dominantu náměstí Českého ráje. Byla několikrát 

obnovována a přestavována (po požárech v letech 1643 a 1707); v 19.století získala současnou 

novorenesanční podobu a z původní výzdoby zbyl jen erb se znakem města. Poslední rekonstrukce 

byla ukončena r. 1992. Dnes je radnice nejen sídlem Městského úřadu, ale také banky. 

Muzeum Českého ráje (Skálova 71) – patří k nejčastějším cílům návštěvníků regionu. Od roku 1886 

shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho dějinách. Jedinečné expozice jsou 

věnovány drahým kamenům a šperkům (3. největší sbírky v oblasti mineralogie v ČR). Doplňují je 

oddělení archeologie, historie a národopisu. Součástí stálé expozice je také unikátní panoramatický 

obraz Mikoláše Alše "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" (8,5 x 10m) z roku 1895. V červenci 2000 

byla po kompletní rekonstrukci otevřena mineralogicko-

geologická expozice, která je věnována geologickému vývoji 

Turnovského regionu i celé planety. 

Střední uměleckoprůmyslová škola (Skálova 373) – patří 

mezi nejstarší speciální odbornou školu pro výchovu 

odborníků v oblasti zpracování drahých kamenů nejen v 

někdejším Rakousku-Uhersku, ale  i v celé Evropě. V době 

svého založení (r. 1884) nesla název Odborná škola 

klenotnická. Budova této školy byla postavena v zajímavém secesním 

stylu v letech 1909-1910. Studijní obory byly původně orientovány 

pouze na broušení a rytí drahých kamenů, 

později se spektrum činností rozrostlo o 

zlatnictví, stříbrnictví, plošné a plastické 

rytí kovů, umělecké kovářství a 

zámečnictví a umělecké odlévání.  

Mezi nejvýznamnější kulturní památky 

patří sakrální stavby – Chrám sv. Mikuláše (založen v pol. 13.stol.), 

Kostel sv. Františka (obr. vlevo) s klášterem (založen v roce 1651), 

raně gotický Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (13. stol. – obr. 

vpravo),  Kostel sv. Matěje na Hruštici ze 13. století a Chrám Narození 

Panny Marie.  

 

Chrám Narození Panny Marie patří k největším novogotickým 

chrámovým stavbám ve střední Evropě. Byl postaven jako jeden z 

prvních kostelů tohoto slohu v Čechách. Jeho nedostavěná věž se 

stala charakteristickou dominantou města. Původní chrám ze 13. 

století, založený Havlem z Lemberka a jeho manželkou sv. 

Zdislavou, několikrát vyhořel a počátkem 19. století byl pro špatný 

stav zbourán. Brzy ho však nahradil chrám nový, postavený v letech 

1825-53. Tato mohutná novogotická trojlodní bazilika byla zasvěcena 

"Narození Panny Marie". Interiér je rovněž novogotický. Ke kostelu 

přiléhá hřbitov, kde najdeme umělecky cenné náhrobky, z nichž 

mnohé nesou jména významných osobností Turnovska. 
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Dlaskův statek (Dolánky 12) je jedním z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené 

architektury českého venkova. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí 

řeky Jizery v roce 1716. Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 

1794 a 1841. Statek dnes tvoří jednopatrová obytná budova, obklopená trámcovou hradbou. Z 

původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny 

Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl přenesen z Malého Rohozce.  

Valdštejn - nejstarší hrad v Českém ráji, byl založen v polovině 13. století příslušníky rodu 

Markvarticů, z jehož větve vzešel slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Doba husitských válek 

přinesla hradu úpadek, po požáru v 16. století zůstává zcela opuštěný. V 18. století hrad obnovili 

Valdštejnové a stal se významným poutním místem. Na vrcholcích pískovcových skal stojí malebná 

kaple Sv. Jana Nepomuckého a most s galerií barokních soch. V současné době je hrad v majetku 

města a probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce.  

Mezi významné památky se řadí i Židovský hřbitov (je jediným 

zachovalým hřbitovem tohoto druhu v semilském okrese). Židovské 

osídlení v Turnově vzniklo před rokem 1526, nejstarší dochované 

náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po 

druhé světové válce. Pískovcové náhrobky tvoří pravidelné řady ve 

směru západ-východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované 

náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a vynikají 

svými básnickými kvalitami. 

 

2. VŠEOBECNÁ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

2.1.   Poloha  

Město Turnov leží na severní výspě České kotliny v tzv. Turnovské pahorkatině podél středního toku 

řeky Jizery při soutoku s Libuňkou a několika dalšími menšími přítoky. Tvoří významný komunikační 

uzel a je hlavním nástupním místem do marketingového turistického regionu Český ráj.  

 

Nadmořská výška: 260 m n. m. (dle ČSÚ) 

Poloha:     15° 10΄ východní délky  

  50° 35΄ severní šířky       

 

Vzdálenost od důležitých center v km 

Praha 83 

Liberec 25 

Hradec Králové 73 

Jičín 23 

Semily 25 

Jablonec nad Nisou 21 

 

 

2.2.   Administrativní členění  

Město Turnov se člení na 13 částí (sídel) a 5 katastrálních území o celkové rozloze 2271 ha. Územní 

členění města Turnova doznalo v průběhu let četných změn, způsobených zejména integrací (posléze i 

dezintegrací) sídel (obcí) ve spádovém území. Nejnižší nadmořská výška je 243 m u Jizery a nejvyšší 

bod je 420 m u hradu Valdštejn. Střed města - náměstí - se nachází 267 m.n.m. 
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Tab.: Územní členění Turnova-stav k 31.12.2012       Tab.: Struktura pozemků-stav k 31.12.2011 

   Pramen: ČSÚ 

 

 

 

Pozn.: Orná půda (ha),Chmelnice (ha),Vinice (ha),Zahrady (ha), Ovocné sady (ha) a Trvalé trávní 

porosty (ha) patří pod zemědělskou půdu. Rozdíl 1 ha je způsobem zaokrouhlením. 

 

Z hlediska struktury pozemků na území obce převažuje zemědělská půda (57%); druhý největší podíl 

má orná půda 30%, louky a pastviny 16% a zahrady 6%. Lesy tvoří 18% a zastavěná plocha 6% 

celkové katastrální výměry obce. 

 

 

2.3.   Přírodní podmínky, životní prostředí  

 Turnov leží na západním okraji CHKO Český ráj. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena 

jako první CHKO v naší republice již v roce 1955 a rozšířena dle Nařízení vlády č. 508 z 14. října 

2002. Oblast tvoří rozsáhlé území (181,5 km
2
) na rozhraní krajů Libereckého, Královéhradeckého a 

Středočeského s harmonicky utvářenou krajinou, pískovcovým reliéfem a skalními městy, významným 

podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, četnými rybníky, potoky a 

kulturními památkami, které dotvářejí charakteristický krajinný ráz. Symbolem kraje jsou tvarově 

unikátní Trosky se zříceninou hradu. Díky jedinečným přírodním hodnotám byla podána žádost o zápis 

skalních měst v CHKO do seznamu světového dědictví UNESCO.  

Klima: 

Turnov se nalézá na rozhraní tří jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské 

brázdy. Osou celého území je řeka Jizera s údolní nivou. Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná 

roční teplota činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 hod./rok, počet dnů se 

sněhovou pokrývkou 74. 

Geologie a geomorfologie:  

Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci, svrchně křídové stáří a 

jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami a 

svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie 

Česká tabule, oblast Severočeské tabule, geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku 

Turnovská pahorkatina. 

Část obce Katastrální území 
Výměra 

k.ú.(ha) 

 Bukovina Bukovina u Turnova 279 

Daliměřice Daliměřice 275 

Dolánky u 

Turnova 
Bukovina u Turnova  

Hrubý 

Rohozec 
Daliměřice  

Kadeřavec Mašov u Turnova 669 

Kobylka Bukovina u Turnova    

Loužek Bukovina u Turnova  

Malý Rohozec Malý Rohozec 282 

Mašov Mašov u Turnova  

Mokřiny Malý Rohozec  

Pelešany Mašov u Turnova  

Turnov Turnov 766 

Vazovec Malý Rohozec  

Obec celkem  2271 

Druh pozemku Výměra (ha) v % 

Chmelnice 0 0 

Lesní půda 405 18 

Trvalý travní porost 364 16 

Orná půda 681 30 

Ostatní plochy 379 17 

Ovocné sady 31 1 

Vinice 0 0 

Vodní plochy 53 2 

Zahrady 219 10 

Zastavěné plochy 138 6 

Zemědělská půda 1295 57 

Celkem 2271 100 
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Hydrologie:  

Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území patří 

do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický 

potok,  Stebenka, Libuňka, za Turnovem Ohrazenický potok, Modřišický potok a další malé vodoteče. 

Řeka Jizera je zdrojem pitné vody pro Prahu, v Káraném u Prahy jsou v její blízkosti infiltrační studny, 

které vody jímají a tato je dále upravována na pitnou vodu. Pitná voda pro Turnov se čerpá z 

podzemních zdrojů Dolánky, Nudvojovice, Záborčí - Kalich, Šlejferna. Vedle stávajících funkčních 

odběrních míst existují i přirozená stará prameniště – např. pramen „Boží voda“ na Šetřilovsku, 

pramen „U Raka“ apod. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu 

odpadních vod. 

Ovzduší: 

 Průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého za rok 1994 činila 21,9 mikrog./m3. V roce 2004 6,1 

mikrog/m3.  Oxidy dusíku z dopravy a plynových kotelen se v ročním průměru pohybovaly kolem 

hodnoty 20 - 30 mikrog./m3 (např. v roce 1994 - 28,7; v roce 2004 - 19,29).  Oxidy dusíku z dopravy a 

plynových kotelen se v ročním průměru pohybují kolem hodnoty 20 – 30 mikrog./m3.  

Velkými zdroji znečišťování zůstávají firmy Šroubárna Turnov, Sklostroj Turnov a pivovar Malý 

Rohozec.  

V roce 2005 byl pro Město Turnov a okolní obce zpracován "Program ke zlepšení kvality ovzduší pro 

město Turnov a obce Čtveřín, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a Vlastibořice". Jedná se o dokument, 

který vypracovalo město Turnov a obce Čtveřín, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a Vlastibořice podle 

požadavku § 7 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění. Tato sídla byla nařízením vlády č. 60/2004 (13. února 2004) vyhlášena jako oblast se 

horšeným stavem ovzduší pro suspendované částice frakce PM 10 (prachové částice). 

Městská zeleň, lesy: 

Již v roce 1893 byla založena první část veřejných parků - dnešní Rývovy a Metelkovy sady. Roku 

1926 město spolu se spořitelnou a Okrašlovacím spolkem založilo veřejný park Farářství a v roce 1933 

Nový park na Šetřilovsku. Novodobé zelené plochy jsou představovány především zelení v městských 

parcích a zelení v sídlištích. V současné době se celková plocha udržované zeleně pohybuje kolem 65 

ha. Město Turnov je vlastníkem cca 20 ha lesů jako historického a dokoupeného majetku obce.  

Památné stromy jsou chráněny podle zákona 114/1992 Sb.. V současné době Město Turnov vede 

v evidenci na území Turnova přes 70 památných stromů, např. dub letní v areálu pivovaru Malý 

Rohozec, Daliměřická lípa, lípa v Sobotecké ulici u sv. Antonína,  „Lípa svobody“ u SUPŠ, dub letní u 

hotelové školy, modřín u knihovny A. Marka, 31 kusů dubů letních na Mariánském hřbitově, skupina 

památných stromů v Maškově zahradě, skupina stromů na Nudvojovickém hřbitově, 3 buky lesní na 

Mariánském hřbitově u kolumbária, a dal. 

Odpady: 

Od roku 1990 je komunální odpad odvážen na řízené skládky (Košťálov, dříve také Osečná) a po 

zprovoznění i do liberecké spalovny Termizo. Roční produkce směsného komunálního odpadu po 

vytřídění nebezpečných a využitelných složek od fyzických osob v Turnově je asi 3.000 t. Separuje se 

sklo ve zvonových nádobách rozmístěných po městě a některé další složky odpadů ve sběrném dvoře: 

nebezpečné odpady (lednice, staré televizory, autobaterie, zbytky barev, nádoby od barev a olejů atd.), 

železný šrot, pneumatiky, stavební suť, objemné odpady. Z využitelných složek dále papír, PET lahve, 

sklo, nápojové obaly Tetra-pack apod. Na Vesecku se používá drtička stavební suti, kterou si dle 

potřeby najímají Technické služby Turnov (TST). Tato drtička ročně zhodnotí až 7000 t stavebního 

odpadu a ten je pak znovu využit jako stavební materiál. Bioodpad od občanů města a z městských 

pozemků je zpracováván na komunitní kompostárně v Malém Rohozce, jde o více než 900 t ročně. 

Největšími producenty komunálního odpadu (podle databáze TST s.r.o.) jsou kromě obcí firmy 

Kamax, Šroubárna a Sklostroj, u objemného odpadu a stavební suti (cihly, asfaltové směsi, sklo, 

dřevo…) převažují stavební firmy z Turnova a okolí. 
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3. POSTAVENÍ TURNOVA VE STRUKTUŘE OSÍDLENÍ LIBERECKÉHO KRAJE  

3.1. Turnov jako správní centrum III.stupně 

Město Turnov je se svými 14,5 tisíci obyvateli čtvrtým nejlidnatějším městem Libereckého kraje (po 

Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě). Po provedené 2. etapě reformy veřejné správy se stal obcí 

s pověřeným úřadem III.stupně s poměrně rozsáhlým spádovým obvodem (viz tabulka). 

Tab. Základní charakteristika spádových území obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji 

Správní obvod 

Počet 

obcí 

k  

31.12. 

2011 

Výměra  

(ha) 

k  

31.12. 

2011 

Počet 

obyvatel 

1970 

Počet 

obyvatel 

1980 

Počet 

obyvatel 

1991 

Počet 

obyvatel 

2001 

Počet 

obyvatel 

2011 

Česká Lípa 41 87 205  51 353 60 174 73 053 75 758 74 803 

Frýdlant 18 34 927 23 773 24 414 23 555 24 285 24 124 

Jablonec nad Nisou 11 14 232 46 198 50 799 53 177 53 119 53 961 

Jilemnice 21 27 861 23 270  23 603 23 009 22 973 22 096 

Liberec 28 57 833 120 406 132 035  135 095 134 131 140 642 

Nový Bor 16 20 091 23 193 25 216 25 114 25 963 25 953 

Semily 22 23 008 28 241 27 606 27 403 26 961 25 562 

Tanvald 10 19 065 21 326 22 155 21 707 22 086 20 905 

Turnov 37 24 711 31 316 31 824 30 718 30 900 32 350 

Železný Brod 11 7 405 12 550 13 383 12 289 12 008 12 043 

Liberecký kraj 216 316 338 381 626 411 209 425120 428 184 432 439 

Pramen: SLDB 1970, 1980, 1991, 2001, 2011 
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Pramen: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Základní charakteristika správního obvodu III. stupně Turnov (stav k 31.12.2011)  

Obec Počet obyvatel obce Rozloha (ha) Hustota zalidnění (ob/km
2
) 

Čtveřín 474 495 96 

Frýdštejn 807 1 448 56 

Holenice 89 350 25 

Hrubá Skála  585 1 383 42 

Jenišovice 1 003 742 135 

Kacanovy 189 601 31 

Karlovice 743 1 021 73 

Klokočí 198 238 83 

Kobyly 326 826 39 

Ktová 196 395 50 

Lažany 232 211 110 

Loučky 158 165 96 

Malá Skála 1 133 1 001 113 

Mírová pod Kozákovem 1 633 1 924 85 

Modřišice 411 343 120 

Ohrazenice 1 121 268 418 

Olešnice 185 528 35 

Paceřice 308 349 88 

Pěnčín 659 889 74 

Přepeře 898 345 260 

Příšovice 1 363 614 222 

Radimovice 282 133 212 

Radostná pod Kozákovem 418 568 74 

Rakousy 74 140 53 

Rovensko pod Troskami 1 295 1 280 101 

Soběslavice 166 405 41 

Svijanský Újezd 408 530 77 

Svijany 302 270 112 

Sychrov 192 650 30 

Tatobity 560 706 79 

Troskovice 107 829 13 

Turnov 14 400 2 271 634 

Vlastibořice 246 552 45 

Všeň 596 561 106 

Vyskeř 399 961 42 

Žďárek 130 233 56 

Žernov 230 485 47 

Správní obvod III.stupně 32 516 24 710 132 
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3.2. Postavení Turnova ve struktuře osídlení 

Z hlediska struktury osídlení celkového počtu 215 obcí na území Libereckého kraje představuje 37 

obcí nesporná centra osídlení místního (subregionálního) významu. Celkem 14 obcí má více než 5 

tisíc trvale bydlících obyvatel, z toho jen pět „střediskových obcí“ má více než 10 tisíc trvale bydlících 

obyvatel (Liberec, Jablonec n. N., Česká Lípa, Turnov a Nový Bor).  

 

Hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy LK jsou schváleny v platné Politice územního rozvoje ČR 

2008 (dále jen PÚR), kam by měly být přednostně soustřeďovány aktivity republikového a 

mezinárodního významu. Rozvojovou oblastí republikového významu na území LK je vymezena 

rozvojová oblast OB7 Liberec, která zahrnuje ORP Jablonec n. N. a dále části ORP Liberec, Tanvald a 

Železný Brod.  

Rozvojové oblasti nadmístního významu (tedy nižšího řádu), které nabízejí rozvojové možnosti a 

zároveň vykazují zvýšené požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více 

obcí, jsou popsány v Zásadách územního rozvoje LK (dále jen ZÚR) a patří k nim:  Česká Lípa – 

Nový Bor, Turnov, Semily – Železný Brod, Jilemnice. Tyto rozvojové oblasti se dále dělí na zóny pro 

přednostní umisťování ekonomických aktivit nadmístního významu a na zóny pro přednostní 

umisťování bydlení a rekreace.  

Vymezení rozvojových os a oblastí LK je uvedeno na obrazovém materiálu: 

 
 

 

3.3. Rozvojové předpoklady 

V dokumentu Strategie Libereckého kraje 2006-2020 je Turnov označen jako centrum regionálního 

významu.  

Komplexnější pohled z hlediska postavení a významu jednotlivých obcí v rámci sídelní struktury kraje 

je řešeno v ZÚR LK, které vymezují 38 nesporných center osídlení, která rozdělují do 6 

hierarchických úrovní: 
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Centrum a region nadregionálního významu – Liberec 

Centra a regiony regionálního významu – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Turnov 

Centra a regiony mikroregionálního významu vyššího stupně – Frýdlant, Jilemnice, Nový Bor, Semily, 

Tanvald 

Centra a regiony mikroregionálního významu nižšího stupně – Cvikov, Český Dub, Desná, Dubá, 

Doksy, Harrachov, Hejnice, Hrádek n. N., Chrastava, Jablonné v P., Kamenický Šenov, Lomnice n. P., 

Mimoň, N. Město p. S., Rokytnice n. J., Smržovka, Stráž p. R., Velké Hamry, Železný Brod, 

Centra  a regiony subregionálního významu - Hodkovice n. M., Jablonec n .J., Josefův Důl, Osečná, 

Raspenava, Rovensko p. T., Rychnov (u Jablonce n. N.), Vysoké n. J., Zákupy, Žandov, 

Ostatní  obce. 

Turnov ani jeho spádové území nepatří mezi „hospodářsky slabé“ ani „ohrožené“ oblasti Libereckého 

kraje, jak byly schváleny  Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 189/07 ze dne 

 26.6.2007.  Mimořádný rozvojový potenciál má Turnov v oblasti cestovního ruchu. 

 

4. OBYVATELSTVO  

4.1.   Základní údaje o obyvatelstvu města  

 

Retrospektivní vývoj obyvatelstva města Turnova (období 1869 – 2011)  

Část obce 

Písem. 

zmínk

a 

Nadm. 

výška 

Počet obyvatel 

1869 1900 1930 1950 1970 1980 1991 2001 2011 

Bukovina 1543 318 199 195 178 116 107 106 93 107 132 

Daliměřice 1322 265 284 354 840 730 957 1580 1407 1338 1301 

Dolánky u 

Turnova 
1543 264 118 144 93 62 50 39 28 32 26 

Hrubý Rohozec 1322 288 111 71 69 54 26 38 47 71 62 

Kadeřavec 1543 302 152 135 131 88 136 69 64 52 64 

Kobylka 1588 332 213 208 194 126 144 102 110 100 101 

Loužek 1322 262 64 57 54 33 25 15 9 13 10 

Malý Rohozec 1322 322 226 291 265 205 360 334 305 288 314 

Mašov 1405 303 318 479 620 544 494 584 556 638 663 

Mokřiny 1790 356 85 72 73 44 26 9 2 1 18 

Pelešany 1654 274 258 309 331 281 335 223 307 339 414 

Turnov 1272 260 4710 6608 8 593 8912 
1091

5 

1141

2 

1144

6 

1150

9 
11333 

Vazovec 1790 281 111 105 100 73 58 39 24 26 34 

 Obec celkem   6847 9028 
1154

1 

1126

8 

1363

3 

1455

0 

1439

8 

1451

4 
14472 

Pramen: ČSÚ  (období 1869-2001) a MěÚ Turnov (u roku 2011- obvykle žijící obyvatelé k 26.3.2011) 

 

Z hlediska populačního vývoje lze v průběhu sledovaného období (sčítání lidu 1869 – 2011) 

zaznamenat stabilní růst, od 80.let minulého století stagnaci. Na rozdíl od jiných měst v kraji nedošlo 

k masovému vylidňování sídel „venkovského“ typu v zázemí Turnova, což svědčí o jejich atraktivitě 

z hlediska bydlení (přírodní krásy Českého ráje). 

 

4.2.   Pohyb obyvatelstva  

Celostátní tendence (stárnutí populace, pokles přirozeného přírůstku obyvatel…) se projevují 

v posledním období i ve sledovaném území města Turnova. Za období 2007 – 2011 se v Turnově 

narodilo ročně v průměru 140 dětí a zemřelo 157 obyvatel. Pokles počtu obyvatel přirozenou měnou 

(charakteristický pro celou ČR) je však do značné míry kompenzován aktivním migračním saldem, 
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takže z hlediska vývoje celkového přírůstku obyvatel města lze hovořit o stagnaci (viz tabulka). 

Z celkového  počtu bydlících v roce 2011 bylo 47,6 % mužů a 52,4 % žen, což ve srovnání 

s republikovým průměrem (49,1% mužů a 50,9% žen) znamená vyšší podíl žen.  

 

Tab.: Vývoj počtu obyvatel v letech 2007-2011  

Rok 

N
ar

o
ze

n
í 

Z
em

ře
lí

 

P
ři

st
ěh

o
v
al

í 

V
y
st

ěh
o
v
al

í 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

31.12. 

Z toho 

muži 

Z toho 

ženy 

                     

2007 134 151 371 362 -17 9 -8 14 509 6 934 7 575 

2008 136 158 321 345 -22 -24 -46 14 463 6 914 7 549 

2009 160 163 343 358 -3 -15 -18 14 445 6 883 7 562 

2010 138 151 310 355 -13 -45 -58 14 387 6 890 7 497 

2011 134 162 344 273 -28 71 43 14 400 6 856 7 544 

Pramen: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce 

  

Tab.: Vývoj počtu obyvatel v obcích okresu Semily (stav k 31.12.2011) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turnov 14 489 14 517 14 509 14 463 14 445 14 387 14 400 

Semily 8 924 8 886 8 944 8 919 8 830 8 736 8 681 

Jilemnice 5 710 5 731 5 715 5 682 5 681 5 685 5 604 

Pramen: ČSÚ 

        

 

4.3.   Struktura obyvatelstva podle věku, vzdělání a ekonomické aktivity  

Turnov  patří  mezi města s méně příznivou věkovou strukturou ve srovnání s krajským i 

republikovým průměrem. Podíl dětí do 15 let věku dosahuje pouze 13,5 % (údaj za ČR = 14,3%), na 

druhé straně podíl seniorů ve věkové skupině nad 65 let více než 19,3% (ČR = 15,8%).. 

Pramen: ČSÚ, [1] - počet osob 

 

Tab.: Věková struktura obyvatelstva (SLDB 2011) 

 

Česká 

republika  

Česká 

republika 

(%) 

Liberecký 

kraj [1] 

Liberecký 

kraj (%) 
Turnov  

Turnov 

(%) 

Počet 

obyvatel 

s 

obvyklým 

pobytem 

celkem obyvatel 10 436 560 
 

432 439 
 

14 472 
 

věk 

0 - 14 let 1 488 928 14,3 64 597 14,9 1 953 13,5 

15 - 64 let 7 267 169 69,6 301 267 69,7 9 683 66,9 

65 a více let 1 644 836 15,8 64 949 15,0 2 787 19,3 

nezjištěno 35 627 0,3 1 626 0,4 49 0,3 

Pramen: ČSÚ 
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Tab.: Vývoj průměrného věku obyvatel v obcích (stav k 31.12.2011) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turnov 41,1 41,3 41,6 42,0 42,2 42,5 42,7 

Semily 40,1 40,5 40,7 41,0 41,3 41,8 42,3 

Jilemnice 38,9 39,3 39,6 40,0 40,1 40,3 40,7 

Česká republika 40,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 

Pramen: ČSÚ 

 

Průměrný věk obyvatel Turnova v roce 2011 – 42,7 roků - byl o něco vyšší než  republikový průměr 

(41,1 let). Tyto údaje je třeba zohlednit při stanovení priorit ve sféře „lidských zdrojů“, zejména 

v oblasti sociální a zdravotní péče. Podíl obyvatel v postproduktivním věku (nad 65 let) je vyšší než 

průměr kraje i celé ČR. 

 

Tab.: Vzdělanostní struktura obyvatelstva (SLDB 2011)  

 
Česká 

republika  

Česká 

republika 

(%) 

Liberecký 

kraj  

Liberecký 

kraj (%) 
Turnov  

Turnov 

(%) 

nejvyšší 

ukončené 

vzdělání 

(věk 15 a 

více) 

celkem obyvatel 8 947 632   367 842   12 519   

z 

toho 

bez vzdělání 42 384 0,5 2 015 0,5 30 0,2 

základní vč. 

neukončeného 
1 571 602 17,6 68 502 18,6 1 947 15,6 

střední vč. vyučení 

(bez maturity) 
2 952 112 33,0 132 115 35,9 4 215 33,7 

úplné střední s 

maturitou 
2 425 064 27,1 95 674 26,0 3 691 29,5 

nástavbové 

studium 
247 937 2,8 9893 2,7 449 3,6 

vyšší odborné 

vzdělání 
117 111 1,3 4158 1,1 193 1,5 

vysokoškolské 1 114 731 12,5 35465 9,6 1 513 12,1 

z 

toho 

bakalářské 179 355 2,0 5805 1,6 190 1,5 

magisterské 881 592 9,9 28573 7,8 1 271 10,2 

Pozn.: Počítáno z počtu obyvatel s obvyklým pobytem 

 

Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva ve městě Turnově (podíl ÚSO+VO+VŠ = 46,7%) je 

patrná ze srovnání s průměrem Libereckého kraje (39,4,0%) i celé České republiky (43,7 % obyvatel). 

 

Tab. Ekonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011) 

   

  

Česká 

republika 

Česká 

republi

ka (%) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj (%) 
Turnov 

Turnov 

(%) 

celkem obyvatel   10 436 560   432 439   14 472   

ekonomicky aktivní 5 080 573 48,7 208 512 48,2 7 019 48,5 

v tom 
zaměstnaní 4 580 714 43,9 185 944 43,0 6 399 44,2 

nezaměstnaní 499 859 4,8 22 568 5,2 620 4,3 

ekonomicky neaktivní 4 784 923 45,8 198 712 46,0 6 802 47,0 

nezjištěno 571 064 5,5 25 215 5,8 651 4,5 

Pozn.: Počítáno z počtu obyvatel s obvyklým pobytem 
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Ekonomická aktivita obyvatel Turnova (48,5%) je mírně nad průměrem Libereckého kraje (48,2%), 

ale nižší než hodnota za celou Českou republiku (48,7%).  

 

 

4.4.   Vyjížďka za prací a do škol  

 

Tab.: Výjižďka za prací (SLDB 2011) 

  celkem obyvatel     14 472 % 

vyjíždějící celkem celkem 3 548 24,5 

vyjíždějící do škol 

celkem 1 016 28,6 

v tom 
v rámci obce 505 14,2 

mimo obec 511 14,4 

vyjíždějící do 

zaměstnání 

celkem 2 532 71,4 

v tom 

v rámci obce 1 520 42,8 

do jiné obce okresu 178 5,0 

do jiného okresu kraje 439 12,4 

do jiného kraje 368 10,4 

do zahraničí 27 0,8 

Pozn.: počítáno z  počtu obyvatel s obvyklým pobytem 

   

Celkový počet vyjíždějících tvoří 24,5%. Z toho za prací (2 532 osob) vyjíždělo k datu sčítání 2011 

mimo obec 1012 osob (28,6%). Vztaženo k počtu ekonomicky aktivních, vyjíždí za prací mimo obec 

14,4 % obyvatel. Počet vyjíždějících obyvatel mimo obec poměrně výrazně klesl za posledních 10 let, 

což svědčí o dobrých podmínkách pro zaměstnanost v rámci města, přesto je zde znát vliv majoritního 

zaměstnavatele v širším regionu – Škody auto v Mladé Boleslavi, která má poměrně velký „nasávací 

efekt“ do okruhu cca 50 km od Mladé Boleslavi. Z celkového počtu 1 016 žáků vyjíždějících mimo 

Turnov vyjíždělo denně do škol a učilišť 511 žáků (50,3%). 

 

5. TRH PRÁCE  

 Turnov a okolí patří dlouhodobě k oblastem s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti, jak v rámci 

Libereckého kraje, tak i ČR (viz tabulka). Ve městě a okolí je díky koncentraci ekonomických aktivit 

relativně atraktivní nabídka pracovních míst a z toho vyplývající pružný trh práce. Trvale příznivý je i 

poměr počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst. Příznivě se projevuje i vliv nabídky 

pracovních příležitostí v sousedním Středočeském kraji (Mnichovohradišťsko, Mladoboleslavsko).  

   

Tab.: Míra nezaměstnanosti v % (období 2005 – 2011) 

Rok  (stav k 31.12.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turnov 5,0 4,4 4,3 5,9 8,6 9,0 7,8 

Semily 8,9 8,0 7,0 7,3 10,9 10,1 10,5 

Jilemnice 7,5 6,5 5,2 6,7 10,3 9,1 8,5 

ORP Turnov 5,0 4,9 4,4 5,8 8,8 9,4 7,8 

Liberecký kraj 7,7 7,0 6,1 6,9 11,2 10,5 9,5 

Česká republika 
 

7,7 6,0 6,0 9,2 9,6 
 

Pramen: ČSÚ 

Pro srovnání situace a vývoje na trhu práce na Turnovsku v rámci Libereckého kraje uvádíme mapu 

míry nezaměstnanosti v jednotlivých okresech  Libereckého kraje v období 2006-2011. 
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Z hlediska hodnocení územní struktury míry nezaměstnanosti je zřejmé, že k nejméně problémovým 

územím v rámci Libereckého kraje patří oblasti s „tradičním českým osídlením“. Zhoršující se situace 

na Turnovsku a Jablonecku je v současnosti způsobena převážně krizí sklářského průmyslu, který je 

tradičně významným odvětvím z hlediska zaměstnanosti obyvatel a jeho prosperita nebývá 

kontinuální.  

 

6. MÍSTNÍ EKONOMIKA 

 Ekonomika Turnova i celého regionu je 

charakteristická diverzifikovanou strukturou. 

K tradičním oborům sklářským a strojírenským se 

v posledním období přiřadil i automobilový průmysl, 

který těží z blízkosti dominantního podniku v celém 

odvětví dopravního strojírenství, mladoboleslavské 

Škody auto.  

 

6.1.  Struktura místní ekonomiky  

Na Turnovsku převládají v podnikání drobní živnostníci. Z tabulky je patrný v posledních letech 

průběžný mírný nárůst počtu podnikatelských subjektů.  

Tab.: Vývoj počtů podnikatelských subjektů za ORP Turnov 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fyzické osoby 5 650 5 699 5 819 5 984 6 159 6 291 6 348 

Právnické osoby 624 624 642 648 665 665 673 

Živnosti 11 140 11 610 8 676 8 969 9 367 9 742 9 981 

Pramen: www.turnov.cz 

 

http://www.turnov.cz/
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V Turnově je poměrně vysoký počet fyzických osob – podnikatelů. Zhruba 
1
/3 všech ekonomicky 

aktivních obyvatel města je držitelem živnostenského oprávnění.  Nejmenší podíl mezi podnikateli 

tvoří zemědělští podnikatelé (0,9%) a družstva (0,4%), viz tabulka níže. 

 

Tab.: Ekonomické subjekty se sídlem na území Turnova k 31.12.2012 

  Druh subjektu počet % 

ekonomické subjekty celkem 3 716 100,0 

fyzické osoby celkem celkem 2 932 78,9 

v tom 

živnostníci 2 742 73,8 

zemědělští podnikatelé 32 0,9 

svobodná povolání 158 4,3 

právnické osoby celkem 784 21,1 

z toho 

obchodní společnosti 377 10,1 

družstva 14 0,4 

sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 115 3,1 

organizační jednotky sdružení 48 1,3 

Pramen: ČSÚ 

    

Z hlediska velikostní struktury převažují v Turnově malé a střední podniky. Velké firmy nad 500 

zaměstnanců v Turnově sídlí tři. Výhodou je jejich odlišné odvětvové zaměření. Přesto v Turnově 

převládá průmysl zaměřený na automobilovou výrobu, což znamená pro trh práce určité riziko. 

 

Tab. Vývoj ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců na území Turnova 

    z toho subjekty typu statistický 

podnik (vykazují aktivitu) 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Neuvedeno 2 002 2 001 . 361 446 ...515 

Bez zaměstnanců 1 273 1 288 1 246 1 269 1 284 1 245 

1 - 5 zaměstnanců 281 257 260 281 257 260 

6 - 9 zaměstnanců 61 57 47 61 57 47 

10 - 19 zaměstnanců 40 38 45 40 38 45 

20 - 24 zaměstnanci 7 10 6 7 10 6 

25 - 49 zaměstnanců 23 26 20 23 26 20 

50 - 99 zaměstnanců 15 17 19 15 17 19 

100 - 199 zaměstnanců 7 5 4 7 5 4 

200 - 249 zaměstnanců 2 2 2 2 2 2 

250 - 499 zaměstnanců 3 3 4 3 3 4 

500 - 999 zaměstnanců 2 2 2 2 2 2 

Ekonomické subjekty celkem 3 716 3 706 3 716 2 071 2 147 2 169 

Pramen: ČSÚ 

       

Z databáze posledního sčítání obyvatel z roku 2011 je patrné, že třetina ekonomicky aktivních 

obyvatel Turnova pracuje v průmyslu.  

 

 

 

 

 

 



Strategický plán města Turnova – 1.část – Profil města 

 

 

16 

Tab. Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti (za Turnov) 

Odvětví ekonomické činnosti 

Zaměstnaní 

celkem 
v tom 

abs. % muži ženy 

Zaměstnaní celkem 6 399 100,0 3 389 3 010 

z celku podle odvětví ekonomické činnosti:         

zemědělství, lesnictví, rybářství 75 1,2 55 20 

průmysl 2 167 33,9 1 353 814 

stavebnictví 294 4,6 257 37 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel 
634 9,9 300 334 

doprava a skladování 318 5,0 239 79 

ubytování, stravování a pohostinství 186 2,9 93 93 

informační a komunikační činnosti 96 1,5 76 20 

peněžnictví a pojišťovnictví 133 2,1 43 90 

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické 

činnosti   

a administrativní a podpůrné činnosti 

409 6,4 206 203 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 202 3,2 101 101 

vzdělávání 421 6,6 99 322 

zdravotní a sociální péče 418 6,5 97 321 

nezjištěno 809 12,6 380 429 

Pramen: SLDB 2011 

     

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Turnově patří Grupo Antolin Turnov a Ontex CZ s.r.o.s více 

než 500 zaměstnanci. Též Preciosa, jako tradiční podnik skleněné bižuterie, představuje významného 

zaměstnavatele v regionu.   

 

 

Tab.: Největší zaměstnavatelé v Turnově - společnosti s více než 100 zaměstnanci  v roce 2012 

Název podniku Obor podnikání (činnosti) 

Preciosa a.s. výroba skleněné bižuterie a komponentů 

Grupo Antolin Turnov s.r.o. Výroba plastových, pryžových a čalounických výrobků. 

Ontex CZ s.r.o. výroba hygienických potřeb 

Kamax s.r.o. výroba spojovacích prvků pro automobilový průmysl 

Granát, družstvo umělecké výroby, 

Turnov  
výroba zlatých a stříbrných šperků, drahých kamenů 

Dioptra a.s. optika – čočky, lupy, brýlová skla…, svítidla 

Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Zdravotnictví 

Sklostroj s.r.o. výroba sklářských strojů a forem 

Trevos a.s. Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 

Saint-Gobain Adv. Ceramics výroba, prodej a vývoj high-tech keramiky 

Agba v.o.s. 
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová 

vozidla 

Šroubárna s.r.o. výroba spojovacího materiálu 
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Struktura průmyslových podniků je pestrá – od klasického strojírenství, zaměřeného na sklářský (např. 

Sklostroj – viz obrázek) a automobilový průmysl (Kamax s r.o.a Grupo Antolin Turnov s.r.o.) přes 

firmy z oblasti sklářství a bižuterie (Preciosa a.s., Granát), technické keramiky, až po polygrafii, textil 

a potravinářství a výrobu hygienických potřeb (Ontex CZ s.r.o.).  

Důležité místo ve struktuře ekonomiky města 

zaujímají malé a střední podniky z oblasti high 

technology, např. Crytur s.r.o. (příprava a opracování 

monokrystalů pro technické aplikace). Významné 

postavení si uchovaly tradiční obory jako 

kamenářství a šperkařství (např. Granát aj.). 

V posledních letech navíc v některých firmách, např. Kamax, Ontex nebo Trevos, proběhlo rozšíření 

výroby a inovace. 

 

V roce 2011 byl Turnov oceněn ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys jako druhé nejlepší místo 

pro podnikání v Libereckém kraji. V dalším roce se Turnov umístil na třetím místě po Jablonci nad 

Nisou a Frýdlantu.  

Turnov vyniká nad ostatními městy Libereckého kraje v podílu středních a velkých firem (s více než 

50 zaměstnanci), cenách za odvoz odpadu (výše ročního poplatku pro právnické osoby), cenách 

vodného a stočného. Daň z nemovitosti je oproti jiným městům nejnižší. Nejnižší je rovněž 

nezaměstnanost. Při srovnávání podílu kapitálových výdajů obce a financí získaných z EU na 100 

obyvatel získal Turnov nejlepší hodnocení. Další dílčí prvenství patří našemu městu za podporu 

webových stránek a obstál rovněž v testu elektronické komunikace.  

 

6.2.  Investiční potenciál města   

 S ohledem na atraktivní polohu z hlediska dopravní dostupnosti (významný železniční uzel, budoucí 

křižovatka rychlostních silnic ve směru na Prahu, Liberec a SRN, Hradec Králové a Olomouc), 

příznivou vzdělanostní strukturu obyvatel i přítomnost vhodných ploch pro další rozvoj výrobních i 

nevýrobních odvětví (průmyslové zóny) je pravděpodobný další rozvoj podnikatelských subjektů, 

včetně příchodu nových investorů.   

V průmyslové zóně Ohrazenice vznikl v roce 2002 nový závod firmy Grupo Antolin Turnov, s.r.o., 

zaměřený na výrobu interiérů pro automobilový průmysl, který patří k významným zaměstnavatelům 

Turnovska. V Turnově působí řada dceřiných firem významných zahraničních subjektů a podniků se 

zahraniční majetkovou účastí. Zahraniční kapitál vstupuje do oblasti strojírenství (subdodávky pro 

automobilový průmysl) – např. Grupo Antolin Turnov, Kamax, hygienických potřeb (Ontex CZ), 

technické keramiky (Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o.), SFS Intec, spol. s r.o. (výroba 

spojovacího materiálu) aj.  

Významný investiční potenciál má město Turnov rovněž v oblasti cestovního ruchu a navazujících 

služeb (ubytování, stravování, kultura, sport…) a v oblasti bydlení. 

 

6.3. Přehled průmyslových zón  

V současné době jsou pro rozvoj průmyslové výroby a navazujících aktivit realizovány 2 významné 

průmyslové zóny – „Vesecko“ a „Ohrazenice 

 „Obchodně průmyslová zóna Vesecko“ je situována na katastrálním území Daliměřice realizované 

přeložce I/10 severního obchvatu města. Dnes zde sídlí řada firem, např. Ontex cz, Helios Bau, 

Duvemaro-metal, SFS Intec, Agba, Dřevo Trust, Stavtrans, Nadoko, Kašír, nově Kamax…)  

Průmyslová zóna „Ohrazenice“ je situována na katastrálním území Turnov a částečně na katastrálním 

území Ohrazenice při nové přeložce komunikace I/10 – I/35 (peážní úsek). Výměra je 9,26 ha, k 

dispozici jsou veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina). Největší investicí byl nový 
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závod společnosti Grupo Antolin Turnov, s.r.o. a provoz střediska údržby komunikací Krajské správy 

silnic Libereckého kraje; dokončena byla i čerpací stanice PHM aj. 

Územní plán vymezuje v rámci sídelního útvaru Turnov i další plochy pro průmyslovou výrobu a 

živnostenské podnikání; jsou však plošně méně významné (např. v lokalitě „Přepeře“, „U železničního 

mostu“, „Za nádražím“ aj.). 

 

6.4.   Rozpočet města  

V současnosti se rozpočet města Turnova  pohybuje na úrovni cca 300 mil. Kč. Poměrně značná část 

výdajů byla v uplynulých letech vynaložena na investice v souvislosti s kofinancováním rozvojových 

projektů společně s fondy Evropské unie. V období 2007-2012 realizovalo Město Turnov investiční 

akce v nákladech odhadem 100 mil Kč, přičemž dotace z Evropské unie pokryly zhruba 90% těchto 

akcí. 

 

7. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ  

7.1.  Domácnosti   

Ze sčítání lidu v roce 2011 je patrné, že největší počet bytů – 31,4 % obývá jeden člen domácnosti. Je 

to více, než republikový průměr a průměr v Libereckém kraji. Další třetinu bytů obývají dva členové 

domácnosti, opět nad průměrem celorepublikovým a kraje. Tíhu nákladů na financování bytu ve vice 

jak 30% případů nese jedna osoba, což může být sociální rizikový faktor.    

 

 

Tab.: Obydlené byty - počet bydlících osob (SBDL 2011)  

   

 Počet členů domácnosti 
Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Jeden bydlící 1 214 201 29,6 51 782 30,2 1 901 31,4 

Dva bydlící 1 211 977 29,5 50 347 29,4 1 826 30,2 

Tři bydlící 737 515 18,0 30 570 17,8 1 057 17,5 

Čtyři bydlící 629 420 15,3 25 769 15,1 918 15,2 

Pět bydlích 192 197 4,7 7 924 4,6 227 3,8 

Šest a více bydlících  119 325 2,9 4 936 2,9 119 1,9 

Celkem obydlené byty 4 104 635 100,00 171 328 100,00 6 048 100,00 

Pramen: ČSÚ       
 

Tab.: Hospodaření města Turnov (údaje v tis. Kč) 

     
Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Daňové příjmy 186 553 188 500 178 728 181 033 168 031 167 003 176 965 

Nedaňové příjmy 51 780 72 625 64 236 61 724 57 549 60 197 61 456 

Příjmy celkem 378 328 497 435 457 670 454 502 429 536 296 231 295 722 

Kapitálové výdaje 147 307 216 032 83 134 102 018 169 738 24 086 54 005 

Výdaje celkem 424 995 506 978 412 732 437 274 494 325 245 523 284 446 

Saldo (+přebytek, - schodek) -46 667 -9 543 44 938 17 228 -64 789 50 708 11 276 

Pramen: Město Turnov 

       Pozn.: Rok 2013 -  schválený rozpočet na rok 2013,  2007-2012 -  skutečnost k 31.12. daného roku 
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7.2.  Bydlení   

 

Domovní fond v roce 2011 tvořilo v Turnově 6 927 bytů, z toho bylo 879 neobydlených. Domů 

v Turnově bylo 3062 z toho bylo 362 neobydlených. Z neobydlených domů a bytů převažuje rekreační 

využití objektu, další část je určena na přestavbu či jsou nezpůsobilé k bydlení. V Turnově bylo ve 

srovnání s obcemi Semily a Jilemnice v posledních letech dokončeno výrazně více bytů, což svědčí o 

zájmu bydlení v katastru Turnova.  

 

Tab.: Dokončené byty v obcích (stav k 31.12.2011) 

     Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turnov 40 45 73 45 18 48 14 

Semily 4 5 11 12 3 7 10 

Jilemnice 13 10 6 7 12 8 1 

Pramen: ČSÚ 

        

Největší počet bytů má čtyři místnosti (27,4%), což odpovídá celorepublikovému i krajskému 

průměru. Přes 20% bytů má pět a více místností, což odpovídá zejména rodinným domům. Druhá 

nejběžnější velikost bytu má 3 místnosti (25,2%).  

 

Tab.: Obydlené byty - počet obytných místností (SBDL 2011) 

  
Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Jedna místnost 201 305 4,9 9 972 5,8 413 6,8 

Dvě místností 524 080 12,8 22 435 13,1 710 11,8 

Tři místnosti 1 017 617 24,8 39 240 22,9 1 525 25,2 

Čtyři místnosti 1 130 229 27,5 47 626 27,8 1 657 27,4 

Pět a více místností 873 631 21,3 35 601 20,8 1 246 20,6 

Ostatní nespecifikované 357 773 8,7 16 454 9,6 497 8,2 

Celkem obydlené byty 4 104 635 100,00 171 328 100,00 6 048 100,00 

Pramen: ČSÚ 

       

Tab.: Obydlené byty - technické vybavení (SBDL 2011)                

   

  
Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Plyn  2 552 506 62,2 82 051 47, 9 4 618 76,4 

Vodovod 3 756 792 91,5 155 852 91,0 5 620 92,9 

Teplá voda 3 718 045 90,6 154 135 90,0 5 581 92,3 

Přípojka kanalizace 3 205 954 78,1 118 323 69,1 5 518 91,2 

Žumpy či jímka 746 488 18,2 42 342 24,7 386 6,4 

Splachovací záchod 3 753 201 91,4 154 446 90,2 5 605 92,7 

Koupelna, sprch. kout 3 763 338 91,7 155 023 90,5 5 583 92,3 

Pramen: ČSÚ       
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Technické vybavení bytů je na poměrně na dobré úrovni. Přes 90% obydlených bytů je připojeno na 

kanalizaci, což je také výsledkem akce „Čistá Jizera“, při níž byla obnovena kanalizační síť a 

dobudovány přípojky v místech, kde kanalizace dosud chyběla. Připojení na plyn (76,4%) svědčí o 

nadprůměrné plynofikaci vůči krajskému průměru. Vybavení koupelnou, splachovacím záchodem přes 

90% bytů svědčí o velmi dobrém vybavení bytů. U bytových domů je teplo dodáváno většinou 

z centrálního zdroje. 

Tab.: Obydlené byty - způsob vytápění (SBDL 2011) 

 

 

 

Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Ústřední 3 301 760 80,5 129 486 75,6 4 702 77,7 

Etážové 292 222 7,1 16 568 9,7 696 11,5 

Kamna 357 039 8,7 17 365 10,1 427 7,1 

Ostatní nespecifikované 153 614 3,7 7 909 4,6 223 3,7 

Celkem obydlené byty 4 104 635 100,00 171 328 100,00 6 048 100,00 

Pramen: ČSÚ       

Nadpoloviční většina bytů (53,7%) byla k datu sčítání v roce 2011 v osobním vlastnictví nebo byla 

vlastněna. Nájemní byty tvoří 21,8% a jsou buď ve vlastnictví fyzických osob, relativně malý počet 

domů je ve vlastnictví bytových družstev a obce. 

 

Tab.: Obydlené byty - druh vlastnictví (SBDL 2011) 

 

 

 

Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Ve vlastním domě 1 470 174 35,8 58 670 34,2 2 179 36,0 

V osobním vlastnictví 824 076 20,1 31 235 18,2 1 072 17,7 

Jiné bezplatné užívání 140 348 3,4 6 286 3,7 305 5,0 

Nájemní 920 405 22,4 41 712 24,3 1 316 21,8 

Družstevní 385 601 9,4 17 433 10,2 706 11,7 

Jiný důvod užívání 44 645 1,1 2 030 1,2 62 1,0 

Ostatní nespecifikované 319 386 7,8 13 962 8,2 408 6,8 

Celkem obydlené byty 4 104 635 100,00 171 328 100,00 6 048 100,00 

Pramen: ČSÚ       

 

Tab.: Neobydlené byty - důvody neobydlenosti (SBDL 2011) 

    

 

 

Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Změna uživatele 18 916 2,90 1 163 3,43 29 3,30 

Sloužící k rekreaci 169 468 25,99 14 201 41,94 188 21,39 

Přestavba 33 415 5,13 1 638 4,84 87 9,90 

Nezpůsobilé k bydlení 30 860 4,73 1 193 3,52 48 5,46 

Ostatní nespecifikované 399 278 61,24 15 664 46,26 527 59,95 

Celkem neobydlené byty 651 937 100,00 33 859 100,00 879 100,00 

       



Strategický plán města Turnova – 1.část – Profil města 

 

 

21 

Tab.: Domy a jejich obydlenost (SBDL 2011) 

      

 

 

Česká 

republika 

Česká 

republika            

( % ) 

Liberecký 

kraj 

Liberecký 

kraj                   

( % ) 

Turnov 
Turnov                             

( % ) 

Počet domů celkem 2 158 119 100,00 92 345 100,00 3 062 100,00 

z toho rodinné domy 1 901 126 88,09 79 441 86,03 2 609 85,21 

z toho obydlené rodinné domy 1 554 794 72,04 61 122 66,19 2 269 74,10 

z toho bytové domy 214 760 9,95 10 471 11,34 348 11,37 

z toho obydlené bytové domy 211 252 9,79 10 240 11,09 343 11,20 

z toho ostatní nespecifikované 

domy 
42 233 1,96 2 433 2,63 105 3,43 

z toho neobydlené domy 356 933 16,54 18 900 20,47 362 11,82 

Pramen: ČSÚ      

  

Turnov a jeho okolí je stále vyhledáváno pro bydlení jako atraktivní lokalita. Svědčí o tom zájem o 

parcely i  koupě domů. Zájem se promítá i do poměrně vysoké ceny pozemku za 1 m2 a taktéž koupě 

domu. Z tohoto pohledu se „atraktivita“ Turnova blíží úrovni krajského města Liberce. Město 

reagovalo v posledním období na vysokou poptávku po výstavbě nových bytů (zejména rodinných, ale 

i bytových domů) přípravou a zainvestováním nových lokalit, zejména Hruštice-Károvsko a 

Durychov-Na Kamenci, či využitím vhodných volných ploch v sídlech mimo vlastní Turnov. Nový 

územní plán vytyčil také novou bytovou zónu na katastru území Daliměřic. 

  

8. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

8.1. Voda  

Zásobování vodou je v Turnově řešeno z těchto zdrojů: 

 Dolánky – na pravém břehu Jizery, vydatnost: 30 – 40 l/s 

 Borek-Kalich – vydatnost: 5 – 8 l/s 

 Šlejferna – v SV části města na levém břehu Jizery – kvalitní, vydatnost: 4 – 6 l/s 

 Nudvojovice – nejvydatnější zdroj (cca 100 l/s) – záložní, ohrožen kontaminací chlor.    .       

uhlovodíky 

 

Na tyto zdroje jsou navázány vodovody a vodojemy, které zásobují jednotlivé části města: 

 vodojem Ohrazenice – zásobuje Ohrazenice, Přepeře, Daliměřice, Turnov II a Nudvojovice 

  vodojem Károvsko – zásobuje Hruštice, Výšinku a sídliště Výšinka 

  vodojem Hruštice – zásobuje střed města podél Jizery 

  vodojem Vrchhůra – zásobuje Mašov, Durychov, Výšinku a Kamenec 

  vodojem Metelka – zásobuje Bukovinu, Borek, Zbirohy, Rakousy, Záborčí, Vazovec,  

  Dolánky, Slapy, část Turnova a Daliměřic 

  vodojem Výšinka – Dioptra – zásobuje podnik Dioptra (užitková voda z Jizery) 

Zdroje pitné vody jsou dostatečné, problém je však s kvalitou, zejména u nejvydatnějšího zdroje 

Nudvojovice. Podle ÚPN SÚ Turnov se navrhuje řešení nových (záložních) zdrojů v několika 

variantách: v oblasti Příšovic (u Jizery), Libuňského úvalu (čerpací stanice Sedmihorky s propojením 

na vodojemy Mašov a Károvsko), Pěnčína, případně propojením na oblastní vodovod v Libíči (odkud 

je mj. zásobován i Liberec) a posílení kapacity zdroje Dolánky včetně nové úpravny vody. Po 

dobudování nového vodojemu Mašov a zkapacitnění vodojemu Metelka by celková kapacita 

vodojemů 8263 m
3
 měla vyhovovat budoucím potřebám (v rámci horizontu ÚPN a Strategického 

plánu). 
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8.2. Kanalizace  
Město Turnov v roce 2012 dokončilo prostřednictvím Vodohospodářského sdružení Turnov 

odkanalizování města a okrajových částí v rámci velké akce „Čistá Jizera“, má tedy vybudovanou 

jednotnou kanalizační síť s oddělovači dešťových vod se zaústěním do řeky Jizery, popř. jiných 

vodních toků. Kapacita čistírny odpadních vod (220 l/s) je dostatečná (resp. má kapacitní rezervy). 

Okrajové části Turnova až na velmi okrajovou rozptýlenou zástavbu  (např. Kadeřavec) jsou napojeny 

na centrální ČOV. V těchto místech je nutno řešit odkanalizování objektů individuálně. Větší 

pozornost je třeba věnovat zadržení dešťových vod a omezení jejich odtoku do jednotné kanalizace. 

 

 

8.3.   Elektrická energie  

V roce 2012 byla uvedena do pilotního provozu transformovna  TR 110/35 kV Turnov s napojením na 

Bezděčín na katastrálním území Přepeř. Tato transformovna má zabezpečit výpadky a nedostatek 

elektrické energie zejména pro rozvojovou průmyslovou zónu Vesecko.   

Nadřazené sítě tvoří vedení 400 kV Česká Lípa – Neznášov a vedení– Světlá u Semil. Město je 

zásobováno rozvody 35 kV z rozvodny Přepeře. V zastavěném území se předpokládá důsledná 

kabelizace, venkovní rozvody budou dle ÚPN SÚ zachovány pouze v území jižně od nádraží ČD a 

trati na Jičín. Zokruhování vedení by do budoucna snížilo riziko výpadků dodávky el. Energie. Další 

růst spotřeby průmyslu i domácností je podmíněn zkapacitněním rozvodny Přepeře a navazující 

rozvodné sítě. 

 

 

8.4.   Plyn  

Distribuční síť v Turnově je napojena na dva VTL plynovody (DN 500 Jičín – Hodkovice nad 

Mohelkou a DN 200 Mladá Boleslav – Ohrazenice) prostřednictvím středotlakých rozvodů z 

regulačních stanic Mašov, Ohrazenice a Přepeře; vlastní VTL regulační stanice mají podniky Crytur a 

Sklostroj. Z těchto RS jsou vedeny STL rozvody do pěti městských STL regulačních stanic 

(Šroubárna, České dráhy, Máchova, Kasárna, Hruštice). Zásobování plynem je na odpovídající úrovni 

a umožňuje napojení dalších odběratelů (vytěsňování tuhých paliv) a tím i zlepšení životního prostředí 

ve městě. 

 

 

8.5.  Vytápění  

K zásobování teplem slouží jednak velké zdroje tepla (výtopna Výšinka, kotelna Žižkova ul. a výtopna 

u nádraží a Přepeřská), jednak menší zdroje, kterými jsou blokové a domovní kotelny, resp. podnikové 

výtopny. V zástavbě rodinných domků je k vytápění využíván hlavně zemní plyn, případně elektřina a 

tuhá paliva (zejména v sídlech mimo Turnov). Postupně probíhá ekologizace zdrojů a přechod na 

ušlechtilá paliva. 

 

 

8.6.  Telekomunikace a radiokomunikace  

Telefonní síť je plně digitalizovaná, po provedeném přečíslování mají pevné linky devítimístná čísla 

s prvním čtyřčíslím 4813. Území města je dostatečně pokryto signálem všech tří operátorů: O2, T-

Mobile i Vodafone. Problémy s pokrytím mohou nastat pouze v údolních polohách v okrajových 

částech obce. Televizní (a částečně i radiový) signál je šířen ze základního vysílače Ještěd. Na území 

Turnova také působí česká společnost PAMICO Czech s.r.o., která poskytuje vysokorychlostní 

připojení na internet a další služby prostřednictvím optických sítí a bezdrátové technologie.   
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9. DOPRAVA 

9.1.  Silnice I. třídy  

 

Dálkové spojení Turnova a vazbu na dálniční síť zajišťují rychlostní silnice R10 Praha – MÚK 

Ohrazenice, pokračující jako silnice I/10 Turnov – Harrachov – hranice ČR a silnice R35  Liberec – 

MÚK Ohrazenice, pokračující jako silnice 

I/35 Turnov – Jičín - Hradec Králové.  

  

Silnice I/10 je ze směru od Mnichova 

Hradiště vedena v parametrech směrově 

rozdělené rychlostní komunikace a to až k 

obci Ohrazenice (MÚK se silnicí I/35). 

Od této MÚK se silnice R10 a R35 

dostávají do souběhu a územím Turnova 

jsou vedeny jako čtyř pruhové směrově  

rozdělené místní komunikace sběrného 

typu s mimoúrovňovými křižovatkami. 

Přes MÚK Daliměřice a pokračuje 

obchvatem Hrubého Rohozce na Malou 

Skálu a Železný Brod.  

Silnice I/35 je na průtahu Turnovem 

vedena v úseku mezi křižovatkami s I/10 

a II/283 jako 

čtyř pruhová, směrově rozdělená místní 

komunikace, která prochází zastavěným 

územím. Ve směru na Jičín pak pokračuje 

silnice I/35 od okružní křižovatky u diskontu  Lidl  jako dvoupruhová, směrově nerozdělená místní 

komunikace (ul. Na Kamenci). Křižovatky jsou mimoúrovňového typu. 

  

Úsek silnice I/35 Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové představuje součást tangenciální spojení, 

které je v návaznosti na silnici I/13 Karlovy Vary – Ústí nad Labem – Liberec součástí evropské 

doplňkové sítě E442 Karlovy Vary (E48) – Liberec – Hradec Králové – Olomouc (E462). 

Z hlediska přepravního významu je mezikrajské spojení Liberec – Hradec Králové slabší než 

např. mezikrajské tangenciální spojení Plzeň – České Budějovice. 

 

 

Významnější vazby jsou v regionální úrovni Turnov – Jičín, Jičín – Hradec Králové. 

Navrhovaná  nová trasa kapacitní silnice S5 (R35) v severní variantě je dle studie Valbek vedena od 

stávající mimoúrovňové křižovatky rychlostní silnice R10, R35 a silnic I/35 a I/10 (MÚK Ohrazenice), 

těsně přimknutým jihovýchodním obchvatem míjí Turnov a dále směřuje v nové trase se 

severovýchodním obchvatem Rovenska a Jičína do prostoru Úlibic, kde se napojuje na silnici I/16 a 

připravovaný  úsek čtyř pruhové rychlostní silnice R35 Jičín (Úlibice) – Hradec Králové. 

Tato koncepce zachovává historickou polohu silničního spojení Turnov - Jičín, vedeného 

mezi severní a jižní částí CHKO Český ráj. 

Z hlediska státních investic je uvažováno s obchvatem I/35 v parametrech odpovídajících rychlostní 

silnici. 
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9.2.   Silnice II. třídy  

  

Turnovem procházejí dvě silnice II.třídy: 

II/610 Mnichovo Hradiště – Turnov: jde o paralelní trasu s R 10, využívanou pouze místní dopravou. 

II/ 283 Turnov – Zelený Háj – Slaná – Košťálov – Stará Paka. Umožňuje spojení do Semil 

Průtah silnice II/283 má vzhledem k hodnotě intenzity dopravy a podílu nákladních vozidel nevhodné 

návrhové parametry, z čehož plynou stávající dopravní problémy. Hustota dopravy je na průtahu 

vysoká a vzhledem k tomu, že prochází přímo historickým centrem města. 

 

 

9.3.   Silnice III. třídy   

  

Územím Turnova procházejí silnice III.třídy: 

III/2797, III/27920, III/27926, III/28314, III/28315 a III/28719 s návrhovou kategorijní šířkou 7,5/60,  

III/2835 s návrhovou kategorijní šířkou 6,5/60,  

III/01018, III/27927, III/2831 a III/28728, které mají návrhovou kategorijní šířku 6,5/50. 

Dopravní zatížení silnic III. třídy nepředstavuje zásadní problém. 

 

9.4.   Železniční doprava  

Hlavní železniční koridory na území ČR jsou vedeny mimo Turnov. 

Do sítě tratí pro mezinárodní kombinovanou dopravu (tratě AGTC) náleží trať Praha – Turnov – 

Liberec – Černousy – hranice ČR. 

Turnovem procházejí tratě: 

030: Liberec – Turnov – Jaroměř – Pardubice (napojení na I. koridor).  

041: Turnov – Libuň – Jičín – Ostroměř – Hradec Králové s významem pro cestovní ruch, neboť 

prochází atraktivním územím Českého ráje.  

070: Turnov – Bakov nad Jizerou – Mladá Boleslav – Všetaty – Neratovice - Praha. 

Správa železniční dopravní cesty plánuje vybudování rychlého železničního spojení mezi Prahou a 

Libercem zdvojkolejněním příslušných úseků tratí 030 a 070, jejich elektrifikací a vybudováním jejich 

bezúvraťového spojení. 

 

9.5.   Veřejná doprava, dopravní obslužnost  

Veřejná doprava Turnova je zahrnuta do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. 

Turnov byl vždy významným železničním uzlem. V současné době je osobní dálková doprava 

zajišťována rychlíky na trase Pardubice – Liberec a Praha - Tanvald, místní doprava osobními vlaky ve 

směrech Liberec, Mladá Boleslav, Jičín a Stará Paka (Nová Paka). 

Veřejnou autobusovou dopravu v Turnově a okolí zajišťuje společnost BusLine, a.s. Semily, která 

provozuje dvě autobusové linky MHD Turnov (675001, 675002), další dvě linky (670100, 670111), 

nepatřící do systému MHD, zajišťují spojení s nejbližším okolím. 

Zlepšení veřejné dopravy přineslo vybudování „Integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální 

dopravy“ v prostoru před nádražím ČD. 

 

Doprava v klidu a dopravní zařízení 

Celková nabídka parkovacích míst, zejména v centru a okolí panelových bytových domů, nedostačuje 

stoupajícímu nárůstu počtu automobilů, zejména osobních. Pro odlehčení provozu v centru města je 

vybudováno centrální parkoviště v blízkosti autobusového nádraží. 

Počet a provozní doba čerpacích stanic pohonných hmot a ostatních dopravních zařízení v řešeném 

území a jeho bezprostřední blízkosti uspokojuje potřeby obyvatel i projíždějících vozidel. 

.  
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9.6.  Cyklistická a pěší doprava  

Turnovem prochází celostátní cyklotrasa č. 14 Hrádek nad Nisou – Liberec – Český Dub – Turnov – 

Jičín, která je součástí evropské cyklotrasy Zittau – Praha. Kromě ní je v řešeném území řada dalších 

cyklotras. Převážná část cyklotras je však vedena po místních komunikacích společně s automobilovou 

dopravou. 

 V současné době se dokončuje projekt „Greenway Jizera“ -  multifunkční koridor podél řeky Jizery 

který propojuje atraktivní turistické oblasti Turnovska a Maloskalska  s páteřní cyklostezkou a sítí 

bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu.  V roce 2012 byla dokončena komunikace mezi 

Dolánkami od Dlaskova statku  po Loužek. 

Pro pěší dopravu po městě byly vytvořeny zlepšené podmínky při výstavbě přeložek silnic I/10 a I/35, 

kdy byly vybudovány podchody pro pěší. Stav chodníků a pěších komunikací je v centru města  na 

dobré úrovni, v okrajových částech jsou na řadě míst chodníky ve špatném stavu 

 

Nadále je třeba věnovat pozornost odstraňování bariér pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Nebezpečím pro chodce jsou dopravně přetížené ulice Sobotecká, Hluboká a 5. května na průtahu 

silnice II/283 centrem města a přechody železničních tratí.  

Turnov je východiskem značených turistických cest do oblasti Českého ráje, nejvýznamnější je „Zlatá 

stezka Českého Ráje“, spojující turisticky nejzajímavější lokality.  

 

 

10. OBČANSKÁ VYBAVENOST, SLUŽBY 

10.1.   Školství  

Město Turnov má poměrně kvalitní síť školských a předškolních zařízení a vzhledem ke své velikosti i 

širokou nabídku v oblasti středního školství, včetně specializovaných oborů uměleckého zaměření 

(Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola). 

 

Mateřské školy: 

V Turnově je celkem 8 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Turnov; celková kapacita 

mateřských škol je 538 míst. Vytížení mateřských škol (využití kapacity, resp. skutečný počet dětí) je 

velmi dobré, ve školním roce 2012/2013 byla kapacita zcela vyčerpána. V průběhu zápisu nebyl 

významný „přetlak“ na volná místa, přičemž 17,4% tvořily děti mimo Turnov. Podle aktuálního 

demografického vývoje nastane v rámci ČR „vrchol tlaku“ na místa v MŠ v roce 2013. V dalších 

letech bude docházet k pozvolnému poklesu. 

 

Tab.: Mateřské školy v Turnově (rok 2012/2013) 

Název zařízení Adresa 

Kapacita  

(počet 

míst) 

Mateřská škola Turnov 28.října 757, 511 01 Turnov 74 

Mateřská škola Turnov Alešova 1140, 511 01 Turnov 52 

Mateřská škola Turnov Bezručova 590, 511 01 Turnov 65 

Mateřská škola Turnov – Mašov U Školy 85, 511 01 Turnov – Mašov 45 

Mateřská škola Turnov Zborovská 914, 511 01 Turnov 92 

Mateřská škola Turnov J.Palacha 1931, 511 01 Turnov 54 

Mateřská škola Turnov Kosmonautů 1640, 511 01 Turnov 104 

Waldorfská mateřská škola Turnov Hruborohozecká 323, 511 01 Turnov 52 

Celkem - mateřské školy  538 
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Základní a speciální školy: 

Základní školy v Turnově disponují celkovou kapacitou téměř 2400 míst; v  roce 2012 je navštěvuje 

1607 žáků. 

 

Tab.: Základní školy v Turnově (rok 2012/2013) 

Název zařízení Adresa 
Kapacita  

(počet míst) 

Skutečnost 

(počet dětí) 

Základní škola Turnov Skálova 600, 511 01 Turnov 880 481 

Základní škola Turnov 28.října 18, 511 01 Turnov 600 591 

Základní škola Turnov Žižkova 518, 511 01 Turnov 800 450 

Základní škola Turnov – Mašov 
U Školy 56, 511 01 Turnov – 

Mašov 
87 85 

Celkem - základní školy  2367 1607 

 

Tab.: Vývoj počtů dětí prvních ročníků základních škol v Turnově 

     
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ZŠ Skálova 54 39 62 49 50 55 58 40 55 39 43 

ZŠ 28. října 48 46 54 55 66 50 49 57 57 57 51 

ZŠ Žižkova 32 29 29 23 32 38 56 53 66 66 69 

ZŠ Mašov 12 13 16 11 14 10 19 19 14 19 18 

Celkem 146 127 161 138 162 153 182 169 192 181 181 

Pramen: Hlasy a Ohlasy Turnovska, březen 2013 

        

Tabulka ukazuje na vývoj počtu dětí nastoupivších do prvních ročníků základních škol v Turnově v 

poslední desetiletce. Jejich počet kopíruje demografickou křivku narozených dětí, vždy s cca 40-

50členným přírůstkem dětí z blízkých okolních obcí, které nezřizují základní školu. V roce 2013 se 

jedná o děti zapsané do prvních ročníků k 15.1.2013. 

 

Kromě základních škol působí v Turnově i speciální školy – pomocná, zvláštní a základní a mateřská 

škola při nemocnici. Dětské centrum „Sluníčko“ je zaměřeno na výchovu, vzdělávání a léčbu dětí s 

kombinovanými vadami. Kapacita Základní umělecké školy v Turnově je omezená a zařízení stěží 

stačí uspokojit poptávku dětí po tomto typu vzdělávání. 

 

Tab.: Ostatní školská zařízení 

Název zařízení Adresa 
Kapacita  

(počet míst) 

Skutečnost  2012 

(počet dětí) 

Základní umělecká škola Turnov Nám. Českého ráje 5, Turnov 690 612 

Pomocná škola při Dětském centru  

Kosmonautů 1641, Turnov 

44 49 

   - z toho: speciální  mateřská škola  20 27 

   -             pomocná základní škola  18 16 

   -             přípravný stupeň  6 6 

Základní škola, Turnov, Sobotecká 

242, příspěvková organizace 

  

Sobotecká 242, Turnov 150 78 

Středisko pro volný čas dětí a 

mládeže 
Husova 77, Turnov x x 

Pramen: MěÚ Turnov 
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Střední školy a učiliště:  

Vybavenost středními školami všeobecného i odborného zaměření je ve městě Turnově nadstandardní. 

Významné postavení zaujímá zejména Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, 

která od svého založení v roce 1884 vychovala tisíce umělecky zaměřených specialistů na broušení a 

rytí drahých kamenů, zlatnictví, stříbrnictví, plošné a plastické rytí kovů, umělecké kovářství a 

zámečnictví a umělecké odlévání. Obchodní akademie a hotelová škola sídlí v budově bývalých 

kasáren, nově rekonstruovaných po dvacetileté devastaci Sovětskou armádou a od roku 2009 vystupuje 

společně s Integrovanou střední školou v ul. Alešova jako jedna střední škola Obchodní akademie, 

Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. Demografický vývoj klesajícího počtu žáků středních 

škol ukazuje tabulka níže. Tento trend se netýká pouze Turnovska, ale celé České republiky. 

 

Tab. Předpokládaný vývoj celkového počtu žáků ve středním vzdělávání 

  Škola Adresa Kapacita 2005 2010 2015 

Gymnázium Turnov Jana Palacha 804 450 371 353 345 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední 

odborná škola Turnov 
Zborovská 519 1020 968 801 625 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší 

odborná škola Turnov 
Skálova 373 224 187 184 184 

Střední zdravotnická škola Turnov 28. října 1390   218 234 204 

Pramen: KÚLK-odbor školství a mládeže (Projekce vývoje počtu žáků z r. 2011) 

 

Důležitou podmínkou fungování škol s regionální působností je rovněž zajištění ubytovacích kapacit 

pro dojíždějící žáky. Současná (schválená) kapacita domovů mládeže v Turnově (viz tabulka) je 

naplněna a v zásadě vyhovuje. Domovy mládeže nabízejí ubytování také pro veřejnost, avšak mimo 

školní rok. Nabízí se možnost rozšíření kapacity ubytování žáků, ale vyžadovalo by to určité náklady 

na úpravy např. podkroví budovy Obchodní akademie a hotelové školy.  

 

Tab.: Domovy mládeže v Turnově 

Název zařízení Kapacita (počet lůžek) 

Domov mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy 76 

Domov mládeže Střední zdravotnické školy 130 

Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy 55 

Celkem domovy mládeže 261 

Pramen: MěÚ Turnov 

 

V současné době je jedním z prvořadých úkolů zajištění tzv. celoživotního vzdělávání. Zastupitelstvo 

města schválilo v partnerství se středními školami založení Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. za 

účelem zajištění vzdělávacích programů pro dospělé (rekvalifikace nezaměstnaných, péče o absolventy 

škol, kteří dosud nenašli uplatnění na trhu práce, doplnění vzdělání, rozšíření vzdělání pro zaměstnané, 

doškolování při změně zaměstnání, vzdělávací aktivity starších občanů aj.). 

 

10.2.   Kultura  

Turnov a jeho spádová oblast má poměrně bohatý společenský život; nabídku kulturního vyžití 

zajišťují nejen instituce zřizované městem (Kulturní centrum Turnov s.r.o.), ale i nejrůznější občanské 

aktivity, sdružení a spolky. V roce 2008 bylo v Turnově slavnostně uvedeno do provozu Kulturní 

centrum Střelnice, které výrazně posílilo zázemí pro kulturní akce. Z dalších  kulturních zařízení se tu 

nachází Městské divadlo (není zde stálá scéna, proto se tu konají představení hostujících souborů i 

místních amatérů, koncerty apod.),  Letní kino (údaje – viz tabulka), Městská knihovna Antonína 

Marka (kolem 2000 registr. čtenářů, 98 tis. výpůjček ročně, přes 300  pro návštěvníky v roce 2012). 
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Pro kulturní činnost jsou dále využívány sály v ZUŠ, hasičské zbrojnici v Daliměřicích aj. (viz 

tabulka). 

Muzeum Českého ráje (obr. vlevo) má specializované expozice 

mineralogie a geologie – 3. největší sbírky v oblasti mineralogie 

v ČR, šperkařství a zlatnictví, archeologie a lidové kultury 

Českého ráje a Pojizeří). V roce 2010 byl u muzea vybudován 

Kamenářský dům jako replika domu č. p. 19 z počátku 19. 

století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního 

Havlíčkova náměstí a ulice 28. Října. Dům nabízí ukázku 

historických řemesel – zlatnictví a šperkařství, které mají v 

regionu dlouholetou tradici. Na Dlaskově statku v Dolánkách je 

stálá expozice lidového interiéru 18. a 19. století a zemědělského a řemeslnického nářadí; každoročně 

se zde pořádají tradiční akce (Masopust, Velikonoce, Svatojanská pouť, 

Posvícení a Vánoce). 

Kulturní nabídku pro obyvatele i návštěvníky města rozšiřuje hrad 

Valdštejn (obr. vpravo – ve vlastnictví města; v hradní kapli se konají 

svatební obřady, koncerty aj.) a státní zámek Hrubý Rohozec. 

Kulturní centrum Turnov s.r.o. pořádá (mimo standardní kulturní 

nabídku vlastních zařízení – koncertů a divadelních představení) 

v průběhu roku různé přehlídky a festivaly, např. Zahrada, Poetika, 

Hudební dílna mladých interpretů, Neformální jazzový festival, 

Turnovské léto, Turnovská pecka aj. 

 Z ostatních kulturních aktivit a spolků lze uvést např. Spolek přátel 

Muzea Českého ráje v Turnově, Spolek rodáků a přátel Turnova, Smíšený pěvecký sbor Musica 

Fortuna a sbor Carmina při ZUŠ Turnov, občanská sdružení Loutkářský soubor Na Židli, Turnovská 

Bohéma (sdružuje divadelní a hudební soubory různého zaměření a žánrů – od klasiky /pěvecký sbor 

Antonín Dvořák/, přes dechovku až po jazz, swing, blues a rock;  v oblasti kultury dále působí např. 

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, Turnovské hudební sdružení, Klub 

přátel hudby při KCT, fotoklub Safír, Pekařova společnost Českého ráje aj.  

 

Tab.: Přehled kapacit kulturních zařízení (sálů) v Turnově 

Název zařízení Adresa 
Kapacita 

(míst) 
Poznámka 

Městské divadlo Trávnice 790 320 přízemí+balkon+galerie+ 

přístavky 

Kulturní centrum Střelnice  Markova 311     

Velký sál   600 místa v sále 

kino Sféra   102 místa v sále 

klubovny (2)    18/11   

fitko   15-20   

Hasičská zbrojnice 

Daliměřice 

Hruborohozecká 338 100 místa v sále 

ZUŠ – koncertní sál Nám. Českého ráje 5 100 místa v sále 

Muzeum Č. ráje – atrium Skálova 71 200 místa v sále 

                          – galerie Skálova 71 70 místa v sále 

Pramen: MěÚ, KCT + kulturní zařízení                                                                          *data k 2012 
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Definitivní řešení nedostatku vhodných prostor nejen pro kulturní vyžití by měla přinést výstavba 

víceúčelového Společenského centra Střelnice, která získala v anketě městských zastupitelů prioritní 

místo při hodnocení  velkých investičních akcí. Původně se měla na financování této akce 

rozhodujícím způsobem podílet Nadace Českého ráje mecenáše Bohuslava Horáčka, po jeho úmrtí 

však jednání o dalším financování uvízla na mrtvém bodě a Město Turnov musí přikročit k zásadním 

úpravám původního projektu, motivovaným snížením nákladů a zajištěním víceúčelovosti celé 

investice. Jednou z možností, jak získat chybějící zdroje na výstavbu, je zpracování žádosti o 

kofinancování ze strukturálních fondů Evropské unie. Společenské centrum Střelnice v Turnově by se 

mělo stát multifunkčním zařízením pro kongresovou (incentivní) turistiku, vzdělávací účely, kulturní, 

společenské a občanské aktivity. Stavba by měla zejména zahrnovat  velký multifunkční sál (variabilně 

předělitelný a použitelný pro akce různého zaměření od kongresových akcí až po společenské), několik 

menších sálků (učebny, oddělená jednání pro konferenční nebo vzdělávací akce, semináře, jednací 

prostory pro občanské aktivity apod.),  restauraci, klubovny, kanceláře apod. včetně odpovídajícího 

zázemí. Součástí projektu je rovněž úprava venkovního vstupního prostoru s parkem a s propojením na 

již realizované parkoviště. 

Provozovatelem a vlastníkem zařízení by mělo být Kulturní centrum Turnov, s.r.o., organizace 

založená Městem Turnov a stoprocentně jím vlastněná. Realizace původního projektu předpokládá 

náklady ve výši 190 mil. korun (z toho rozpočet samotné budovy činí 150 mil. Kč). Město prozatím 

investovalo téměř 40 mil. korun do projektové dokumentace a přípravy staveniště (majetkoprávní 

vypořádání, inženýrské sítě, komunikace, parkoviště). 

 

 

10.3.   Zdravotnictví  

Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením je Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. (cca 160 lůžek 

plánovaných na r. 2013) se základními obory – chirurgií, internou, ortopedie, rehabilitace a následná 

péče. 

V posledních několika letech proběhla v Turnově v nemocnici částečná oborová restrukturalizace, 

která znamenala zrušení dětského a porodnického oddělení a zavedení ortopedického oddělení a 

rozšíření následní péče. V důsledku optimalizace zdravotní péče v České republice a stále měnícím se 

smluvním podmínkám  zdravotních pojišťoven je velmi obtížné plánovat vývoj lůžkové kapacity i 

oborové struktury nemocnice. Pro zachování nemocnice bude nezbytné nalézt vhodného strategického 

partnera. 

 

Tab.: Městská nemocnice Turnov – základní údaje k 1.1.2013 

Oddělení Počet lůžek 

Interní  34 

Chirurgické  41 

Ortopedie 20 

Rehabilitace 25 

Následná péče  36 

Celkem  156 

Zdroj: PNT, 2012 

 

Na území semilského okresu se nachází 3 nemocnice (kromě Turnova Semily a Jilemnice), což vede 

k jisté konkurenci a ekonomickému tlaku ze strany pojišťoven.  

Ambulantní péče je kromě Panochovy nemocnice Turnov s uceleným spektrem základních oborů 

zajišťována soukromými lékařskými praxemi v oborech všeobecného a dětského lékařství, 

stomatologie, gynekologie, psychiatrie, alergologie, revmatologie, ORL, očního a kožního lékařství. 
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10.4. Sociální péče  

Oblasti sociální péče zajišťuje pro město příspěvková organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov (ul. 28.října 812, obr. 

vpravo), Dětské centrum „Sluníčko“ (Kosmonautů 1641) a 

několik  občanských sdružení a dobrovolných aktivit. Město 

prostřednictvím ZSS Turnov zajišťuje činnost terénní 

pečovatelské služby, provoz Domova – penziónu pro 

důchodce, vč. Klubu důchodců (Žižkova 2030-32, 2047), DPS 

(Granátová 1897) domova důchodců „Pohoda“ (kapacita 71 

lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, včetně 

ošetřovatelského oddělení s 36 lůžky) a denního stacionáře pro 

důchodce „Domovinka“ (ul. 28.října 812).  V domově důchodců Pohoda byl v roce 2011 přistavěn 

lůžkový výtah za finančního přispění MPSV. 

 

Tab.: Zařízení sociální péče ZSS Turnov – základní údaje  

Zařízení 

Počet 

žadatelů                

v r. 2011 

Počet 

vyřízených 

žádostí 

v r.2011 

Počet klientů 

k 31.12.2011 

Dům penzion pro důchodce, Žižkova 2030-32, 2047 11 7 128 

Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897 17 9 103 

Domov důchodců Pohoda, ul. 28.října 812 95 67 70 

Terénní pečovatelská služba, ul. 28.října 812 42 42 130 

Centrum denních služeb 4 4 11 

Pramen: ZSS Turnov 

 

Dětské centrum „Sluníčko“ , určeno pro věk 2 do 26 let, je zaměřeno na výchovu, vzdělávání a léčbu 

dětí s kombinovanými vadami. Ve městě působí i další organizace a občanská sdružení v oblasti 

sociální péče, např. Centrum pro rodinu – „Náruč“ (zaměřeno na provoz mateřského centra, tvorbu 

programu pro matky na mateřské dovolené a jejich děti, vzdělávací kurzy, terapeutické a poradenské 

služby, výtvarné a tvůrčí dílny, kurzy řemesel…) „Fokus Turnov“ – sdružení pro péči o duševně 

nemocné a tělesně postižené (rehabilitační dílny, hippoterapie v jízdárně „Naděje“ v Nudvojovicích…) 

aj. 

 

10.5. Sport a tělovýchova  

V Turnově působí celá řada tělovýchovných organizací zaměřených na různá sportovní odvětví – 

atletiku, kopanou, tenis, sálové sporty aj. Důležité místo mezi sportovními odvětvími zaujímá lehká 

atletika, mj. díky každoročnímu pořádání atletického Memoriálu Ludvíka Daňka. Přehled 

sportovních zařízení je uveden v následující tabulce: 

 

Tab.: Přehled občanských sdružení provozující sportovní a tělovýchovnou činnost 

 Název subjektu Sídlo IČ 

1. TJ TURNOV Skálova 207, Turnov 150 455 28 

2. TSC TURNOV Alešova 1865, Turnov 150 455 44 

3. SOKOL TURNOV Skálova 540, Turnov 135 825 18 

4. AC SYNER TURNOV Skálova 207, Turnov 005 272 71 

5. FK PĚNČÍN- TURNOV Koškova 828, Turnov 691 173 36 

6. TENISOVÝ KLUB TURNOV Koškova 825, Turnov 150 451 45 

7. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Skálova 540, Turnov 150 455 61 

8. JUNÁK TURNOV Koňský trh 200, Turnov 150 454 80 



Strategický plán města Turnova – 1.část – Profil města 

 

 

31 

9. SKI Nádražní 1111, Turnov 005 297 02 

10. KLT TURNOV Struhy 2141, Turnov 150 448 40 

11. ŠK ZIKUDA TURNOV Nádražní 599, Turnov 492 950 71 

12. OREL Jiráskova 126, Turnov 620 145 79 

13. BHK TURNOV U Lip 197, Turnov 270 033 45 

14, STŘELECKÝ KLUB 

M.ROHOZEC 
Malý Rohozec 157, Turnov 270 226 50 

15. SSK OLYMPIA Zborovská 2075, Turnov 227 296 07 

16. Klub aktivních vozíčkářů Pelešany 43 684 296 06 

17.  ABT  Česana Rohozec Malý Rohozec 29 227 511 73 

 

 

 

Tab.: Přehled sportovišť v majetku Města Turnov a ve správě MST s.r.o. 

 Sportoviště Adresa 

1. Plavecký bazén 16,5x8 m Jana Palacha 804, Turnov 

2. Atletický stadion Ludvíka Daňka Skálova, Turnov 

3. Fotbalový areál (2x tráva,1x škvára Koškova, Turnov 

4. Sokolovna Mašov Turnov – Mašov 

5. Oddechový areál Dolánky Turnov, Dolánky 

6. Kluziště Turnov, Alešova 

7. Hřiště duhové energie Turnov, Alešova 

 

 

Tab.: Přehled tělovýchovných zařízení škol 

Škola Adresa školy Sportoviště 

Základní škola  Turnov, Skálova 600 tělocvična 

Základní škola Turnov, 28. Října 757 venkovní hřiště ZŠ, tělocvična 

Základní škola Turnov, Žižkova 518 1.venkovní hřiště ZŠ a 2. venkovní hřiště ZŠ 

Gymnázium Turnov, J.Palacha 804 venkovní hřiště u gymnázia, tělocvična 

Obchodní akademie, 

Hotelová škola a Střední 

odborná škola 

Turnov, Zborovská 519 venkovní hřiště 

 Turnov, Alešova 1723; venkovní hřiště 

Pramen:  Koncepce sportu 2012-2015 

 

Kvalita sportovišť je vesměs dobrá, horší situace bývá u zázemí (WC, sprchy,šatny apod.). Chybějící 

sportovní zařízení (zejména zimní stadión, koupaliště aj.) jsou navržena v rámci řešení sportovně 

rekreačního areálu Maškova zahrada u řeky Jizery. Pro tento areál se v současné době vytváří 

projektová dokumentace a realizace koupaliště je plánována na období 2013-2014.  

 

 

10.6. Ostatní služby:  

Do této kategorie zahrnujeme ostatní zařízení občanské vybavenosti jako obchodní síť, ubytovací, 

stravovací a společensko-zábavní zařízení, nevýrobní služby, bankovnictví a pojišťovnictví a rovněž 

státní i nestátní úřady a instituce.  

Maloobchod:  

Turnov má velmi pestrou a četnou síť maloobchodních zařízení, zejména v centru města, dosud však 

odolával tlaku obchodních řetězců na výstavbu nových supermarketů. Ze známých firem zde má 
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provozovnu Billa (bývalá samoobsluha v Nádražní ulici), Penny market (při Sobotecké ul.), Lidl, (u 

průtahu silnice I/35 městem) nebo COOP (Daliměřice). Realizaci hypermarketu (se sortimentem 

nepotravinářského zboží) s ohledem na velikost města a spádového území nelze v brzké době 

předpokládat; nejbližší zařízení tohoto typu jsou v Liberci a Mladé Boleslavi. V centru Turnova na 

„Koňském trhu“ se nachází v zájmovém území prostor pro služby typu obchodních řetězců. Není 

vyloučeno, že v budoucnu se zde vybuduje další komerční a obchodní místa. 

Ubytování, stravování:  

Ubytovacích a stravovacích kapacit je v Turnově a okolí celkem dostatek, chybí však zařízení pro 

náročnější klientelu.  

 

Tab.: Přehled ubytovacích zařízení k roku 2012 

Název zařízení Adresa Kategorie Provoz  
Počet 

pokojů 

Počet míst 

pro stany a 

karavany 

Penzion KAREL IV. Turnov, Turnov, Žižkova 501 Hotel *** celoroční  11 až 50 10 a méně 

Hotel KORUNNÍ 

PRINC 

Turnov, Turnov, nám. 

Českého ráje 137 
Hotel *** celoroční  11 až 50 10 a méně 

Hotel VIKTORIA Turnov, Turnov, Trávnice 890 Hotel *** celoroční  11 až 50 10 a méně 

Hotel L PARADIS Turnov, Turnov, 5. května 63 Hotel *** celoroční  11 až 50 10 a méně 

Penzion SVATÝ JAN Turnov, Turnov, Hluboká 142 Penzion celoroční  10 a méně 10 a méně 

Penzion  A FITKLUB 

EDEN 

Turnov, Turnov, Palackého 

179 
Penzion celoroční  10 a méně 10 a méně 

Hotel L BENEŠ 
Turnov, Turnov, Nádražní 

1117 
Penzion celoroční  10 a méně žádné 

Penzion POD 

HLAVATICÍ 
Turnov, Mašov, 95 Penzion letní  11 až 50 žádné 

Penzion BETULA 
Turnov, Turnov, Fučíkova 

1259 
Penzion celoroční  10 a méně žádné 

Pramen ČSÚ 

 

Ubytovny  Provoz pro veřejnost 

Ubytovna „bývalý areál firmy 

BAK“ 
Přepeřská 227 celoročně 

Hostel Karel IV. Žižkova 501 celoročně 

Střední zdravotnická škola 28.října 1390 Letní sezóna - prázdniny 

Obchodní a Hotelová škola  Zborovská 519 Letní sezóna - prázdniny 

TJ Sokol Turnov Skálova 540 celoročně 

Pramen: MIS Turnov + MěÚ 

 

Nevýrobní a výrobně-opravárenské služby:  

Do této kategorie zařazujeme jak služby typu holičství-kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, 

prádelny a čistírny, zámečnictví, zakázkové krejčovství, kopírování a fotopráce, truhlářství, 

čalounictví, zámečnictví, klempířství apod., tak i služby poradenské, účetní, daňové, právní, realitní 

kanceláře, notářství aj. Vybavenost města Turnova v této kategorii služeb odpovídá jeho velikosti a 

významu. Větší pozornost by měla být věnována specifickým službám pro turisty (půjčovny a 

úschovny kol, směnárny…). 
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Bankovnictví a pojišťovnictví:  

V Turnově sídlí několik poboček bankovních ústavů, pojišťoven, dále zde působí specializované 

peněžní instituce jako např. stavební spořitelny (viz níže). Na území města mají své zastoupení tyto 

peněžní a pojišťovací ústavy:  

Banky:  

Česká spořitelna   

Československá obchodní banka   

GE Capital Bank  

Komerční banka 

UniCredit Bank   

Stavební spořitelny:  

Českomoravská stavební spořitelna 

Modrá pyramida- stavební spořitelna KB  

Stavební spořitelna České spořitelny a.s. 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

Pojišťovny:  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Česká pojišťovna a.s. 

ČSOB pojišťovna a.s. 

UNIQA pojišťovna a.s.  

Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna insurance group 

Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna insurance group 

Allianz pojišťovna pojišťovací kancelář a.s. Turnov 

 

Úřady a instituce:  

Městský úřad Turnov  

Policie ČR – obvodní oddělení + Okresní úřad vyšetřování 

Městská policie 

Celní úřad 

Česká pošta, s.p. 

Česká správa nemovitostí a.s. 

Finanční úřad 

Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj 

Úřad práce 

 

 

11. CESTOVNÍ RUCH   

Cestovní ruch patří k nejvýznamnějším odvětvím ve struktuře ekonomiky města a má vysoký 

rozvojový potenciál. Město Turnov leží v srdci turistického marketingového regionu Český ráj a je 

hlavním nástupním místem do tohoto (díky vysoké koncentraci přírodních i historických památek) 

jedinečného území v rámci České republiky. V roce 2005 byl do Seznamu světového dědictví 

přírodních a kulturních památek UNESCO zapsán Geopark Český ráj, což podpořilo ještě více 

atraktivitu tohoto regionu.  

 

11.1. Turistická nabídka 

Nabídka pro návštěvníky města i regionu je velmi pestrá. Největším lákadlem jsou pískovcová skalní 

města v okolí Turnova (Hruboskalské skalní město, Klokočské a Betlémské skály, Suché skály, 

Drábovna, Drábské světničky aj.) a historické památky (zřícenina hradu Trosky, hrad Kost, zámek 

Hrubá Skála, Sychrov…); na území města Turnova pak zámek Hrubý Rohozec, hrad Valdštejn, 
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Dlaskův statek a církevní památky. Pro turisty jsou organizovány prohlídky chrámů a kostelů zejména 

v letních měsících a stále se služby pro návštěvníky v této oblasti rozšiřují, jak ukazuje tabulka 

s návštěvností atraktivit (viz Prohlídky Magický Turnov). Od roku 2010 je možné také navštívit 

v Turnově synagogu, na jejíž obnovu Město Turnov získalo finance z Norských fondů. Muzeum 

Českého ráje si udržuje stálou vysokou návštěvnost zajímavými expozicemi. Návštěvnost vybraných 

kulturních památek se pohybuje v řádu desetitisíců; největší zájem turistů je tradičně o hrad Trosky a 

zámek Sychrov (viz tabulka).  

 

Tab.: Návštěvnost památek a turistických atraktivit v Českém ráji    

   Název turistické atraktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

Zámek Sychrov 131 923 121 121 122 522 108 319 106 789 

Státní zámek Hrubý Rohozec 29 407 27 477 27 677 26 373 23 733 

Hrad Valdštejn 72 505 69 526 61 950 69 319 61 940 

Trosky   107 301 91 488 103 255 98 317 

Frýdštejn     26 504 27 317 24 092 

Prohlídky turnovských kostelů 172 221 83 93 59 

Synagoga Turnov     2 234 2 504 2 234 

Prohlídky Magický Turnov     85 80 135 

Muzeum Českého ráje 33 529 36 171 29 223 23 677 26 558 

Dlaskův statek 15 195 14 259 12 062 11 367 12 091 

Šťastná země 60 000 65 000 55 000   63 000 

Rozhledna Kozákov 23 057 23 975 18 611 17 315 15 549 

Pivovar Svijany 2 519   5 450 5 050 6 100 

Pramen: statistika SČR, data poskytují jednotlivá zařízení 

 

 

11.2. Služby pro turisty, marketingové aktivity 

Město Turnov zajišťuje pro návštěvníky města a okolí celou řadu služeb. Významné postavení zaujímá 

Regionální turistické informační centrum Turnov (RTIC), které se vyprofilovalo z původní 

Městského informačního střediska (MIS) a které poskytuje turistické informace o městě a regionu 

(památky, kulturní a společenské akce, dopravní spojení, ubytovací a stravovací zařízení, všeobecné 

informace…), zajišťuje průvodcovské služby, prohlídky kostelů, prodej suvenýrů, průvodců a 

publikací, vstupenek na kulturní a sportovní akce apod.  RTIC je hojně navštěvované – za rok 2012 jej 

navštívilo více než 45 tisíc klientů (kromě ČR zejména turistů z Polska, SRN, Nizozemí).  

 

Tab.: Návštěvnost RTIC v jednotlivých letech 

Měsíc 
2009 2010 2011 2012 

Z toho 

cizinci Celkem 

Z toho 

cizinci Celkem 

Z toho 

cizinci Celkem 

Z toho 

cizinci Celkem 

Leden        40             938            39          1 314            14          2 927     22 2 691 

Únor        76             889            62          1 233            25          2 785     53 2 615 

Březen        41          1 695            88          1 679              7          3 521     56 2 706 

Duben      184          1 362          111          1 642            87          2 735     141 2 910 

Květen      165          1 788          205          1 870          189          3 782     268 4 046 

Červen      397          1 550          259          2 461          197          3 534     214 3 950 

Červenec      941          6 622          755          6 789          676          7 369     723 7 073 

Srpen      812          6 755          692          8 076          978          6 995     656 7 668 
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Září      310          2 661          256          2 043          266          2 825     225 3 524 

Říjen      297          1 736            66          1 197          115          2 453     151 3 172 

Listopad        77          1 707            43          1 903            38          2 224     58 2 498 

Prosinec        64          1 517            16          1 961            39          2 523     37 2 467 

Celkem 3 404 29 220 2 592 32 168 2 631 43 673 2 604 45 320 

Pramen: RTIC 
 

V rámci investičních akcí Město Turnov realizovalo nové naučné stezky „Po stopách židovství v 

Turnově“, „Kamenářská stezka, významné osobnosti Turnova“ v rámci aktivit RTIC se podílí na  

provozu letních turistických autobusů do Českého ráje, vydává propagační materiály, mapy a brožury, 

účastní se pravidelně veletrhů a výstav cestovního ruchu, podílí se na budování informačního systému 

pro turisty a značení cyklostezek a cyklotras, vydávání katalogu ubytování, zajišťuje webovou 

prezentaci Českého ráje, podporuje pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí, sympózií, 

mítinků a festivalů aj. 

Ubytovací a stravovací služby vyhovují až na výjimky (v období špiček v rámci vrcholné turistické 

sezóny) co do kvantity (dle oficiálních statistik je využití lůžkové kapacity hotelů a penziónů velmi 

nízké); rezervy jsou zejména v kvalitě (chybí zařízení pro náročnější klientelu). Nedostatky existují 

rovněž v maloobchodní síti (krátká provozní doba, neuspokojená poptávka po prodejnách typu 

supermarket). Na druhé straně v Turnově existuje široká nabídka specializovaných obchodů 

s tradičními regionálními produkty (české granáty, bižuterie…). Rezervy jsou v doplňkových službách 

(úschovny, půjčovny kol…). 

 

12. BEZPEČNOST, KRIMINALITA 

Údaje o bezpečnostní situaci a úrovni kriminality, včetně vývojových trendů byly získány z Výroční 

zprávy o bezpečnostní situaci v katastru města Turnova za období 1.1.2012-31.12.2012 Obvodního 

oddělení Policie ČR v Turnově. Údaje v tabulkách jsou uvedené za obvod celého OO PČR v Turnově 

(viz Poznámky). Většina trestné činnosti se však odehrává na katastru města Turnova.  

 

Tab.: Trestné události na území OO Policie Turnov (2002-2012) 

 ROK 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet trestných činů (TČ) 763 705 683 734 663 832 716 606 547 480 506 

Objasněnost v % 42,73 33,62 34,41 42,23 47,96 44,59 48,88 57,43 46,80 49,58 48,81 

Násilné a mravnostní TČ 55 46 37 31 42 70 36 43 54 29 52 

Majetkové TČ 492 511 484 524 394 445 373 266 305 255 261 

Hospodářské TČ 99 69 75 78 84 90 66 54 40 53 43 

Ostatní TČ 117 79 87 101 143 227 241 243 148 143 153 

Celkem TČ v okrese 

Semily 2006 1868 1828 1883 1716 2054 1907 1649 1 550 1365 1338 

z toho na Turnovsku v % 38,04 37,74 37,36 38,98 38,64 40,51 37,55 36,75 35,29 35,16 37,82 

Pramen: OOP Turnov 

 

            Poznámky: 

Násilné a mravnostní trestné činy: úmyslné ublížení na zdraví, loupež, týrání, znásilnění, pohlavní 

zneužití, omezování osobní svobody, vydírání 

Majetková trestná činnost: krádeže prosté, krádeže vloupáním, poškození věcí, neoprávněné užívání 

cizích věcí, zatajení věcí a dal. 

Hospodářská trestná činnost: podvod, zpronevěra, krácení daní, padělání peněz, pojistný podvod, 

úvěrový podvod, zvýhodnění věřitele apod. 
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Ostatní trestná činnost:  toxikomanie, ohrožení pod vlivem návykových látek, zanedbání povinné 

výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí výtržnictví, opilství, ublížení na zdraví z nedbalosti (např. 

u dopravních nehod, pracovních úrazů)  

Součástí obvodu jsou kromě města Turnova obce Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, 

Loučky, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Radostná pod 

Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Troskovice, Všeň, Vyskeř, Žernov 

 

Tab.: Přehled trestných činů na vozidlech na území OO Policie Turnov (2004-2012) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Odcizená auta 90 105 65 84 80 63 56 43 38 

Vloupání do vozidel 110 121 82 109 66 28 35 15 39 

Pramen: OOP Turnov 

          

Zpráva poukazuje na pozastavení trendu poklesu trestné činnosti a předpokládá v nejbližší budoucnosti 

opět nárůst a to vlivem faktorů, které trestnou činnost ovlivňují, např. amnestie v roce 2013, 

nezaměstnanost, ekonomická situace. Demografie obyvatelstva se sice příliš nemění, ale je ovlivněna 

migrací obyvatelstva zejména skupinami z východu, které přicházejí za prací.  Pozitivním trendem je 

snižující se počet odcizených aut, avšak počet vloupání do vozidel opět narůstá. 

 

Tab.: Trestné události na území České republiky (2008-2012) 

 ROK 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet trestných činnů (TČ) 343 799 332 829 313 387 317 177 304 528 

Násilné a mravnostní TČ 19 555 18 617 19 884 21 495 20 339 

Majetkové TČ 219 347 212 168 203 717 203 675 194 970 

Hospodářské TČ 32 474 29 774 28 371 28 216 27 633 

Ostatní TČ 72 423 72 270 61 415 63 791 61 586 

Pramen: MV ČR 

      

Tab.: Porovnání trestných událostí na území OOP Turnov a České republiky (2008-2011) vztaženo na 

10tis. obyvatel 

 

Obvodní oddělení Turnov Česká republika 

ROK 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 23 966 24 079 24 165 24 396 

10 467 

542 

10 506 

813 

10 532 

770 

10 505 

445 

Počet trestných činnů (TČ) 298,76 251,67 226,36 196,97 328,44 316,77 297,54 301,92 

Násilné a mravnostní TČ 15,02 17,86 22,35 11,90 18,68 17,72 18,88 20,46 

Majetkové TČ 155,64 110,47 126,22 104,64 209,55 201,93 193,41 193,88 

Hospodářské TČ 27,54 22,43 16,55 21,75 31,02 28,34 26,94 26,86 

Ostatní TČ 100,56 100,92 61,25 58,68 69,19 68,78 58,31 60,72 

Zdroj: OOP Turnov, MV ČR 

 

Tučně jsou zvýrazněny trestné činy, u nichž je výskyt v obvodu OO Policie ČR Turnov vyšší než 

průměr ČR. 
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Kriminalita na Turnovsku je ve srovnání s průměrem za Českou republiku podle vybraných 

charakteristik nižší. Výjimkou je násilná a mravnostní trestná činnost v letech 2009 a 2010 a zejména 

ostatní trestná činnost, která však v posledních letech výrazně poklesla.  

13. SHRNUTÍ 

Město Turnov má velmi dobré předpoklady pro další rozvoj. Rozvojový potenciál města se opírá 

především o tyto atributy: 

 

 atraktivní poloha na křižovatce mezinárodních silnic E442 (R35) Liberec – Hradec Králové – 

Olomouc a E65 (R/10) Praha – Szczecin; významný železniční uzel 

 malebná krajina Českého ráje s pískovcovými skalními městy (žádost o zápis do seznamu 

světového přírodního dědictví UNESCO) a četnými historickými památkami (Hrubý Rohozec, 

Valdštejn, lidová architektura Pojizeří…) s předpoklady dalšího rozvoje cestovního ruchu 

 tradice specializované průmyslové výroby (sklářství, šperkařství…) a rozvoj automobilového 

průmyslu 

 kvalitní střední školství se specializovanými uměleckými obory; vysoký vzdělanostní 

potenciál obyvatel 

 nízká míra nezaměstnanosti, vyšší stupeň diverzifikace ekonomické struktury města 

 nadprůměrně rozvinuté mimopracovní aktivity obyvatel – zájmová sdružení a spolky v oblasti 

kultury, sportu, sociální péče 

 sídlo správního obvodu III. stupně (spádovou oblast tvoří jižní část okresů Liberec, Jablonec 

nad Nisou a jihozápadní cíp okresu Semily) 

 

Vedle zmiňovaných nesporných pozitivních rozvojových předpokladů existují i některé negativní jevy 

a tendence, které mohou být limitujícími podmínkami dalšího rozvoje Turnova. Jedná se především o: 

 problematiku tranzitní dopravy (I/10, I/35, II/283); průjezd nákladní i osobní dopravy ve 

směru Praha –  Harrachov a Liberec – Hradec Králové centrální oblastí města; vedení silnice 

II/283 směrem na Semily a Lomnici nad Popelkou přes náměstí Českého ráje 

 chybějící sportovní zařízení (koupaliště, zimní stadión…)  

 nepříznivý demografický vývoj (stárnutí populace) s dopadem do oblasti vzdělávání, 

zdravotní a zejména sociální péče  

 

Podrobnější hodnocení silných a slabých stránek města Turnova, rozvojových příležitostí a možných 

ohrožení je uvedeno ve formě SWOT analýzy v kapitolách části Návrh strategie. 
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1. ÚVOD   

První část Strategického plánu rozvoje města Turnov 2013-2020 představuje analytickou část 
dokumentu tzv. „Profil města“. Tvoří přehled základních informací o městě (historie, všeobecná 
geografická charakteristika, přírodní podmínky, obyvatelstvo a bydlení, ekonomika města, nezisková 
sféra, bezpečnost a kriminalita, aj.).  

Předmětem řešení 2. části Strategického plánu města Turnova je vlastní návrh rozvojové strategie 
města. Jedná se o návrh možností rozvoje města (strategie rozvoje) v střednědobém horizontu  8-10 
let. 

Vstupní část rozvojové strategie tvoří dopracování hlavních závěrů analytické části, seznámení 
s výstupy (priority a opatření) z rozvojových dokumentů a koncepcí na národní a krajské úrovni, 
SWOT analýza města převzatá z nového Územního plánu města Turnov, vymezení kritických oblastí a 
definování strategické vize města. Těžištěm celého materiálu je návrh priorit a opatření pro řešení 
zásadních problémů v rámci definovaných kritických oblastí v návrhovém horizontu strategického 
plánu. 
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2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ 

 

22..11..  PPrrooggrraammoovvéé  ddookkuummeennttyy  nnaa  nnáárrooddnníí  úúrroovvnnii  nnaa  oobbddoobbíí  22001144--22002200  
 

1. Národní program reforem ČR 
 
Národní program reforem České republiky (dále jen NPR) je důležitým materiálem pro formulování 
cílů a priorit politiky soudržnosti, který byl vytvořen na národní úrovni a je příspěvkem ČR k plnění 
cílů Strategie Evropa 2020. Vychází z reformních priorit vlády zejména v oblasti konsolidace 
veřejných financí, fungujícího trhu práce a sociálního systému, vzdělávání, podpory podnikání, 
rozvoje digitalizace, podpory růstu založeného na výzkumu a inovacích, podporu 
konkurenceschopnosti šetrné k životnímu prostředí a zlepšení dopravní infrastruktury. Byl schválen 
vládou ČR usnesením č. 314 ze dne 27.4.2011. 
 
 

2. Analýza konkurenceschopnosti ČR (zpracovatel MPO, leden 2011), Rámec Strategie 
konkurenceschopnosti (zpracovatel NERV, duben 2011) a Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti (zpracovatel MPO) 
 

Na základě nejnovějšího srovnání mezinárodní konkurenceschopnosti se ČR nachází až na 36. Místě. 
Znatelný pokles ve světovém i evropském kontextu zaznamenala hlavně v posledních 5 letech. Za 
největší překážky v rozvoji české ekonomiky jsou identifikovány špatně fungující instituce veřejné 
správy (na národní i místní úrovni), nedokončená infrastrukturní síť, negativní trendy ve vzdělávání 
obyvatelstva, prohlubování regionálních rozdílů. 
 
 

3. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR představuje nadresortní průřezový dokument, který 
schválila vláda ČR usnesením č.37/2010. Je zde stanovena vize rozvoje ČR do roku 2030 a zahrnuje 
klíčové oblasti: 

1. Společnost, člověk a zdraví 
2. Ekonomika a inovace 
3. Rozvoj území 
4. Krajina 
5. Ekosystémy a biodiverzita 
6. Stabilní a bezpečná společnost 

 
4. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

Dalším koncepčním dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR), který formuluje 
přístupy k rozvoji regionů ČR a obsahuje vizi do roku 2020. Důraz je kladen na rozvoj regionální 
konkurenceschopnosti s využitím vědeckotechnických, sociálně-ekonomických, kulturních a 
přírodních předpokladů regionů a rozvoj dynamické územní vyváženosti hlavně infrastrukturní.  
Zároveň je třeba sledovat hlavní sociální vývojové tendence (stárnutí obyvatel, změny demografického 
chování, změny životního stylu apod.) a globální výzvy (ekonomické i přírodní).  
 
V současné době je k dispozici návrh Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020 
z 6.12.2012: 
 
SRR společně s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále PÚR ČR) jsou důležitým nástrojem pro 
koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni. 
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22..22..  SSttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  
 

2.2.1. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) naplňují a konkretizují republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle specifik území Libereckého kraje a 
doplňují je o priority územního plánování krajské úrovně. Vymezuji a upřesňuji rozvojové oblasti, 
rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory nadmístního významu v souladu s PÚR ČR 2008 
v koordinovaných vazbách na území sousedních krajů a států Zastupitelstvo Libereckého kraje 
rozhodlo o jejich vydání usn. Č. 466/11/ZK dne 13.12.2011 s nabytím účinnosti 22.1.2012.  

ZÚR LK upřesňují vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec dle PÚR ČR 
2008 na úroveň správních obvodů zahrnutých obcí podle zjištěných podmínek Libereckého kraje. 
ZÚR LK vymezují další rozvojové oblasti nadmístního významu, ve kterých se projevují zvýšené 
požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí. 
 
Vymezení:  
Centrum osídlení a obce v jeho spádovém obvodu: Turnov, Ohrazenice, Karlovice, Modřišice, 
Přepeře, Příšovice, Svijany, Pěnčín, Lažany, Čtveřín, Paceřice, Jenišovice, Žďárek, Sychrov, 
Radimovice. 

 

Základní charakteristika ORP Turnov: 

rozloha:  247,1 km
2 

bydlící obyvatelstvo k 31.12.2011:  32 516 
 
Důvody vymezení: 
Dominantní pozice a velikost spádového obvodu zařazuje Turnov mezi čtyři nejvýznamnější centra 
osídlení v kraji. Na území Libereckého kraje plní funkci centra regionálního významu. Předpokládá se 
další posilování jeho významu vyplývající z polohy na křížení nejvýznamnějších dopravních a 
rozvojových os. Podle hodnocení rozvojových předpokladů zaujímá spádový obvod střediska osídlení 
Turnov čelnou pozici v rámci kraje. V rozvojové oblasti s vysoce atraktivní polohou v blízkosti 
Turnova, Liberce, Jablonce nad Nisou a Mladé Boleslavi jsou začleněny i málo lidnaté obce se 
stabilizovaným osídlením, vyznačující se v posledním období významným růstem výstavby.  

Rozvojová oblast s výhodnými geomorfologickými podmínkami, dobrou dopravní dostupností a 
relativně kvalitní technickou infrastrukturou disponuje volnými plochami pro rozvoj podnikatelských 
zón (některé již ve výstavbě). Město Turnov je současně důležitým nástupním a obslužným centrem 
cestovního ruchu pro oblast Českého ráje. 
 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
a) V územním rozvoji zohlednit velmi výhodnou polohu rozvojové oblasti na křižovatce silnic 

R10, R35 a I/35, železničních tratí (Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant – PL/ Zawidów a 
Turnov - Jičín - Hradec Králové) a atraktivní obytné prostředí, zdůvodňující stoupající tlak na 
využití území.  

b) Limitem využití území bude zejména ochrana zemědělského půdního fondu a sousedství 
specifických oblastí SOB7 Český ráj jih a SOB8 Český ráj sever se zvláštní ochranou přírody a 
krajiny (CHKO Český ráj).  

c) Při rozhodování o změnách v území posuzovat skutečné zátěže počtem a hustotou všech 
potenciálních uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, 
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.  
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2.2.2. Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 
 
Jedná se o dlouhodobý  strategický dokument, který byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje 
24.4.2007 (usnesení č. 122/07/ZK). Dokument navazuje na již schválenou strategii v roce 2002 a 
zohledňuje nové aspekty rozvojových potřeb a trendů Libereckého kraje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje regionální politiky Evropské unie i České republiky.  
Níže je uveden přehled priorit Libereckého kraje zpracovaných pro potřeby MMR ČR jako podklad 
pro vymezení priorit ČR pro kohezní politiku na období 2014 - 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obyvatelstvo Libereckého kraje má proti republikovému průměru mladší věkovou strukturu. V roce 
2011 s indexem stáří 100,7 obsadil Liberecký kraj třetí místo po nejmladším kraji Středočeském a 
Ústeckém.  Absolutní počet dětí v Libereckém kraji se však od roku 1980 neustále snižuje a počet 
seniorů se od roku 1991 trvale zvyšuje. Věková skladba je však rozdílná v jednotlivých částech kraje. 
Zatímco na Českolipsku patří populace k nejmladším v republice, naopak na Semilsku a Turnovsku je 
jednou z nejstarších.  
 
Celkem 15 historických center měst bylo prohlášeno městskými památkovými zónami (Česká Lípa, 
Dubá, Kamenický Šenov, Nový Bor, Zákupy, Český Dub, Frýdlant v Čechách, Hodkovice nad 
Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Liberec, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, 
Turnov a Jablonec nad Nisou). 
 
Území Libereckého kraje je, z dopravního hlediska, v rámci ČR polohově situováno mezi 
rozestavěnými dálničními tahy D8 Praha – Ústí nad Labem (SRN) a D11 Praha - Hradec Králové (PL). 
Na tyto dálniční tahy zprostředkovávají dopravní vazby silnice I/13 Frýdlant - Liberec - Děčín 
(Teplice), R10 Turnov - Praha a R35, I/35Hrádek nad Nisou - Liberec - Turnov - Jičín - Hradec 
Králové. Dopravní přístupnost do prostoru Jizerských hor a Krkonoš zajišťuje silnice I/10 Turnov - 
Harrachov. 
 
Prudký rozvoj některých lokalit v LK v posledních letech způsobil takový nárůst odběru elektřiny, že 
stávající kapacita distribuční soustavy se ukazuje jako nevyhovující. Problematický stav v připojování 

Tematický okruh Významnost priority v % 

1. Efektivní trh práce 21% 

Trh práce 4% 
Vzdělávání 17% 

2. Funkční výzkumný a inovační systém 6% 

3. Konkurenceschopné podniky 4% 

4. Mobilita, dostupnost, sítě, energetika 28% 
Dopravní infrastruktura 19% 
ICT infrastruktura 3% 
Energetická infrastruktura 6% 

5. Efektivní správa a instituce 5% 

6. Integrovaný rozvoj území 14% 
Posílení regionální konkurenceschopnosti 7% 
Podpora územní soudržnosti 7% 

7. Boj s chudobou, inkluze, zdraví 14% 
Boj s chudobou a sociální začleňování 7% 
Zdraví 7% 

8. Životní prostředí 8% 
Rozvoj environmentální infrastruktury 5% 
Zlepšování kvality ŽP 3% 
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nových odběrů je zejména v oblastech Liberce a Frýdlantského výběžku, Jablonce nad Nisou a 
Turnova. 
 
Z hlediska silniční dopravy se jedná především o absenci rychlého spojení na kontaktní úseky 
evropské sítě a hlavní silniční koridory Ústeckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje zejména 
úsek kapacitní silnice Turnov – Jičín – Hradec Králové.  
 
V železniční dopravě chybí především přímé napojení na vysokorychlostní mezinárodní železniční 
sítě, čímž dochází k tomu, že je mimo hlavní pozornost při modernizaci tratí. To má za následek 
například i to, že v kraji není ani jedna trať elektrifikovaná či dvoukolejná. Stávající stav železničních 
tratí neumožňuje zvýšení traťových rychlostí a tím konkurence se silniční dopravou.  Důraz je třeba 
klást na rozšiřování tras pro cyklisty, podporovat integrovanou a veřejně dostupnou hromadnou 
dopravu i mimo městské aglomerace, zaměřovat se na alternativní, ekologicky šetrné a bezpečné 
formy dopravy a postupně řešit tzv. dopravu v klidu. 
 
V roce 2011 vstoupil Liberecký kraj do Národní sítě Zdravých měst ČR a přihlásil se k uplatňování 
metody místní Agendy 21 na úrovni regionální samosprávy. V Libereckém kraji se do  MA21 aktivně 
zapojily města Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Jablonec nad Nisou, Turnov, Desná, Česká Lípa, 
obce Křižany, Jindřichovice pod Smrkem, Proseč pod Ještědem a mikroregion Podralsko a Sdružení 
obcí Podještědí. Oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou na území Libereckého kraje města 
Jablonec nad Nisou, Turnov a Česká Lípa.  
 
 
2.2.3. Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 
 
Program rozvoje Libereckého kraje pro období 2007 – 2013 jako střednědobý strategický rozvojový 
dokument územního obvodu Libereckého kraje svým obsahem a základní osnovou vychází 
z dlouhodobého strategického dokumentu Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020.  
Konkretizuje pro období 2007 – 2013 opatření a aktivity, dostupné finanční zdroje a indikátory, 
kterými lze měřit naplňování stanovených strategických cílů. Vymezuje také regiony, jejichž rozvoj je 
třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. V současné době se připravuje aktualizace na 
období 2014-2020. 
 
 

2.3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA TURNOV 

Návrh Územního plánu města Turnov byl zpracován v červnu 2012 a v současné době se pracuje na 
čistopisu. 

Územní plán představuje jeden z nejdůležitějších strategických dokumentů, který stanovuje koncepci 
rozvoje území s důrazem na účelné a hospodárné využití území, koncepci ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje 
zastavěné a zastavitelné plochy pro bydlení, veřejně prospěšné stavby, podnikání i rekreaci.  
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Tabulka strategických cílů a jejich specifikace do rozvojových opatření Libereckého kraje:  
 

 
A. 

Dynamická a 
konkurenceschopná 

ekonomika 
 

 
B. 

Kvalitní a zdravé 
lidské zdroje 

 
C.  

Komplexní a kvalitní 
infrastruktura 

 
D. 

Zdravé životní 
prostředí bez zátěží 

 

E. 
Udržitelný rozvoj 
území a občanské 

společnosti 

         
A.1 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
ekonomiky a podpora 

podnikatelského 
prostředí 

 B.1 
Podpora 

celoživotního učení 
s důrazem na kvalitu 

života 

 C.1 
Průběžné 

zkvalitňování 
dopravní 

infrastruktury a její 
optimalizace 

 D.1 
Snižování škodlivých 

vlivů na životní 
prostředí a zdraví 

obyvatel 

 E.1 
Rozvoj všestranné 
spolupráce, včetně 
posílení spolupráce 

meziresortní a 
přeshraniční 

         
A.2 

Podpora vědy, 
výzkumu a zavádění 

inovací 

 B.2 
Zvýšení 

zaměstnatelnosti a 
zaměstnanosti 

obyvatel 

 C.2 
Optimalizace 

dopravních systémů 
včetně jejich 

alternativ a zlepšení 
dopravní obslužnosti 

 D.2 
Předcházení a 

řešení dopadů lidské 
činnosti na životní 
prostředí a zdraví 

 E.2 
Rozvoj městských 

oblastí 

         
A.3 

Podpora funkcí 
zemědělství, lesnictví 

a vodního 
hospodářství 

 B.3 
Zajištění dostupnosti 

a kvality zdravotní 
péče a sociálních 
služeb, podpora 

zdravého životního 
stylu 

 C.3 
Průběžné budování a 

modernizace 
technické 

infrastruktury včetně 
alternativních zdrojů 

 D.3 
Péče o krajinu, 
trvale udržitelné 

využívání krajinného 
a přírodního 
potenciálu 

 E.3 
Rozvoj venkovských 

oblastí 

         
A.4 

Rozvoj cestovního 
ruchu jako 

významného sektoru 
ekonomiky kraje 

 B.4 
Podpora kulturních 
služeb, sportovních 
zařízení a zájmové 
činnosti obyvatel 

 

 C.4 
Zavádění a rozvoj 

informačních a 
komunikačních 

technologií 

 D.4 
Posilování 

ekologického 
povědomí obyvatel 

 E.4 
Koncepční řízení 

rozvoje 

         
  B.5 

Péče o kulturní a 
kulturně-historické 

dědictví 

     E.5 
Podpora rozvoje 

občanské společnosti 

         
  B.6 

Zajištění dostupnosti 
a kvality bydlení, 

pracovního a 
veřejného prostředí 

     E.6 
Zkvalitnění veřejné 

správy 

         
  B.7 

Zajištění bezpečnosti 
obyvatel a majetku 
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3. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza shrnuje základní analytické poznatky o vnitřních a vnějších faktorech, které je možné 
využít ve prospěch komplexního, vyváženého a udržitelného rozvoje města Turnov (silné stránky a 
příležitosti) a faktorech, kterým je třeba navrhovanou rozvojovou strategií (strategickým plánem) čelit, 
resp. je eliminovat (slabé stránky a ohrožení).  

Tabulky SWOT analýzy byly převzaty z návrhu nového Územního plánu města Turnov, červen 2012, 
kapitola Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. SWOT analýza představuje východisko pro 
stanovení kritických resp. prioritních oblastí rozvoje města na plánované období 2012-2020 a 
upraveny. V rámci těchto stanovených priorit jsou vymezeny strategické cíle, opatření k jejich 
naplnění a jednotlivé aktivity, jejichž prostřednictvím budou realizovány. Aktivity jsou naplněny 
jedním nebo několika dílčími projekty.  

SWOT analýza v novém Územním plánu Turnov byla zpracována společností ARCHIS Doc. Ing. 
arch. Horkého DrSc. ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro územní plán. Jednotlivé náměty ve 
všech segmentech (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) byly uspořádány do tematických bloků, 
z nichž některé jsou uvedené níže. 
 
3.1 Širší územní vztahy města 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

výhodná geografická poloha na republikové 
rozvojové ose nadnárodního významu OS3 mezi 
centry osídlení Prahou a Libercem 

nedostačující příhraniční dopravní spojení se 
Saskem a Polskem 

geografická blízkost k hlavním evropským 
multimodálním dopravním koridorům 

slabé dopravní spojení se sousedními regiony, ve 
směru západ – východ 

přirozená funkce brány do Libereckého kraje 
s vysokým potenciálem k rozvoji cestovního 
ruchu 

zastaralost železničních tratí a traťových zařízení, 
vylučující převzetí významnějšího podílu na 
přepravních tocích 

rozmanitost specifických forem krajinného rázu, 
vysoké civilizační hodnoty sídelní struktury 

nedostatečně rozvinutá civilní letecká doprava,  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Dobudování rychlostní silnice R10 a vybudování 
kapacitní silnice S 5, umožňující využít 
potenciální výhody příznivé geografické polohy 

trvalý růst intenzity silniční dopravy, zejména po 
dokončení a S 5 s negativním dopadem na životní 
prostředí 

posílení funkčních vazeb a výrobních kooperací 
se SRN, Polskem a ostatními zeměmi a regiony 
EU po vybudování silnice I/35 na státní hranice a 
železničního koridoru Praha - Liberec 

degradace životního prostředí podél 
nejzatíženějších dopravních koridorů,  

rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, 
zejména pro jeho „měkké“ formy: agroturistika, 
rekreační cyklistika, poznávací turistika, vodní 
turistika 

 

vybudování zón ekonomických aktivit a 
technologických parků podle promyšlené 
koncepce a v návaznosti na R10, S5  
s přednostním využitím tzv. „brownfields“ 

 

Vybudování Veřejného logistického centra 
Přepeře 
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3.2 Hospodářská základna 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Relativně stabilizovaná ekonomická situace 
největších průmyslových podniků 

velký podíl neaktivních podnikatelských subjektů 

pokračování tradičních výrob (šperkařství, 
sklářství, optika a přesná mechanika, výroba 
spojovacích materiálů) v reformovaných a 
stabilizovaných podnicích 

nízká míra využití bývalých průmyslových areálů  

stabilní trh práce s trvale mírnou mírou 
nezaměstnanosti 

nedostatečné využití potenciálu území pro 
hippoturistiku a agroturistiku 

vysoký počet podnikatelských subjektů 
registrovaných na území města 

nedostatečná kvalita vybavení části ubytovacích a 
stravovacích zařízení, nízký standard služeb CR 

silné zastoupení zpracovatelského průmyslu 
s vyšší mírou přidané hodnoty 

 

rozvinuté obchodní aktivity, finanční služby  Sezónní (letní) kumulace cestovního ruchu 

fungující trh s nemovitostmi  

silná základna opravárenství a logistiky  

vysoký potenciál území a infrastruktura pro CR 
v centrech CR 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

orientace na průmyslové obory a služby založené 
na sofistikovaných technologiích 

vysoká míra závislosti odbytu výrobků místního 
průmyslu na makroekonomické situaci v ČR a 
západní Evropě  

intenzívní rozvoj přeshraniční spolupráce 
podnikatelských subjektů 

nedostatečné tempo výstavby kapacitní silnice S 5 
(I/35) st. hranice –Hrádek nad Nisou – Liberec – 
Turnov – Jičín – Hradec Králové 

zvýšení kvalifikace, rekvalifikace lidských zdrojů pokračující prodlužování realizace výstavby   
železničního koridoru Praha - Liberec 

orientace na prioritní využití brownfields a 
ostatních nedostatečně využitých ploch a území 

extenzívní zástavba koridoru území podél trasy R 
10 a S 5 

lepší využití přírodního a kulturního potenciálu 
pro CR a navazující služby 

vážné narušení kvality ŽP v důsledku dalšího 
zvyšování dopravní zátěže stávající sítě silnic I. a 
II. třídy 

lepší územně technická a investiční příprava zón 
ekonomických aktivit, zejména v návaznosti na 
rychlostní silnici R10 a kapacitní silnici S5 

neefektivní revitalizace brownfields v důsledku 
preference výstavby na volných plochách 

propojení středisek a nástupních prostorů CR 
integrovanou regionální dopravou, zejména v letní 
sezóně 

ekonomická nerentabilita zařízení a služeb CR 
v důsledku nízké míry jejich využití 

výstavba Veřejného logistického centra Přepeře  

 
 

 Orientací na prioritní využívání „brownfields“ se vytvářejí předpoklady pro smysluplnější 
využití stávajících ploch a prostor. Radikální zlepšení jejich dopravní obsluhy a vhodné  
připojení na kapacitní dopravní koridory R 10, S 5 podpoří jejich atraktivitu nejen pro 
podnikatele a případně pomůže odlehčit dopravní zatížení centra. 
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3.3 Dopravní infrastruktura a dopravní systém 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

poloha na křižovatce železničních tratí a 
rychlostních silnic 

přetížení centra  automobilovou dopravou na 
silnici II/283 

snadná dostupnost Prahy, Liberce a horských 
turistických oblastí 

špatný technický stav železničních 
tratí 

fungující integrovaný dopravní systém   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

odstranění tranzitní dopravy vybudováním 
obchvatů 

nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
záměrů v dopravní infrastruktuře 

odlehčení dopravní zátěže vybudováním nové 
trasy kapacitní silnice S 5 

 

  

 

 Realizací obchvatu silnice II/283 a výhledově koridoru kapacitní silnice S 5 dojde ke snížení 
dopravní zátěže centra města. Realizace integrovaného přestupního uzlu v Nádražní ulici 
vedlo k efektivnějšímu fungování veřejné dopravy. 

3.4 Technická infrastruktura 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

vysoký podíl obyvatel připojených na vodovod, 
kanalizaci a plyn 
 

 

zlepšení zásobování elektrickou energií výstavbou 
nové transformovny TR 110/35 kV Turnov na 
katastrálním území Přepeř (od 2012 pilot. provoz) 

 

Vybudovaná kanalizace v rámci projektu „Čistá 
Jizera“  

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 nedostatek finančních prostředků na realizaci 
záměrů technické infrastruktury 

 živelný návrat ke spalování nekvalitních tuhých 
paliv 

 
 

 navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření technické infrastruktury 
zlepšují zejména zásobování elektrickou energií současně zastavěného území města i nově 
navržených rozvojových ploch. 

 

3.5 Veřejná vybavenost, kultura a památková péče 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

památkově chráněná území, soubory staveb a 
stavby, zapsané do ÚSKP ČR 

špatný stavebně technický stav části památkově 
chráněného fondu 

historicky cenné území s urbanistickými problematické či žádné využití části památkově 
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hodnotami a technickými památkami chráněných objektů a jejich souborů 

území archeologických nálezů koordinace zájmů památkové péče a cestovního 
ruchu 

vysoké kulturně estetické hodnoty krajiny praktické uplatňování zřetelů ochrany kulturních 
hodnot krajiny 

Geopark UNESCO Český ráj   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

efektivní spolupráce orgánů památkové péče 
s obecními samosprávami a soukromými vlastníky 

nevratná devastace špatně nebo vůbec 
neudržovaných a nevyužitých památek 

lepší využívání ohrožených památek pro 
podnikatelské i neziskové aktivity 

devastace kulturních hodnot i stavebně 
technického stavu památek nevhodnými formami 
cestovního ruchu 

zlepšení informovanosti a marketingu kulturních 
hodnot památek a krajiny Turnovska 

pokračující trend poklesu zahraničních 
návštěvníků a incomingového cestovního ruchu 

 pokles zájmu privátních investorů o využití 
památek a architektonicky významných objektů 

 

 Návrh nových rozvojových ploch občanské vybavenosti odpovídá projekci demografického 
vývoje obyvatelstva města, umožňuje výstavbu nových zařízení na vhodně lokalizovaných 
plochách. Návrh rozvojových ploch respektuje zájmy památkové péče, posiluje vhodné formy 
využití památkově chráněných objektů a uchovává dochované urbanistické hodnoty města. 

 

3.6 Bydlení a bytový fond 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

relativně vysoká intenzita bytové výstavby 
v posledních 3 letech 

soustředění bytové výstavby do suburbáních 
oblastí aglomerace Turnov 

vysoké obytné kvality prostředí a 
atraktivnost území pro trvalé i rekreační 
bydlení 

vysoký podíl trvale neobydlených bytů 

růst počtu dokončených i rozestavěných 
bytů 

Malý podíl výstavby bezbarierových bytů pro 
seniory s pečovatelskou službou 

 pomalé tempo obnovy bytového fondu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

zvýšení tempa modernizace a rekonstrukce 
staršího bytového fondu 

trvale neudržitelná suburbanizace extravilánu 
městské aglomerace Turnov 

zlepšování kvality prostředí obytných celků   

využití objektů individuální rekreace pro 
trvalé bydlení 

 

 

 Vymezením dostatečně dimenzovaných ploch pro bydlení v široké druhové škále a jejich 
soustředěním většinou do větších souvislých ploch se vytvářejí předpoklady pro další rozvoj 
kvalitního bydlení a efektivní dopravní a technickou obsluhu nových obytných území. 
Omezuje se suburbanizace extravilánu městské aglomerace Turnov. 
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3.7 Zatížení životního prostředí 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

konsolidovaný, fungující systém monitoringu 
kvality ovzduší 

růst podílu automobilové dopravy na 
znečištění ovzduší, především v zastavěném 
území města 

výrazné snížení emisí, především SO2 do 
ovzduší od konce 90. let  

nárůst znečištění ovzduší emisemi z lokálních 
topenišť v důsledku návratu ke spalování uhlí, 
a dřevěného odpadu 

Nízké znečištění povrchových a podzemních 
vod 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

masové uplatnění hybridních motorů  
v automobilové dopravě 

masový odklon domácností od vytápění 
plynem a elektřinou vlivem růstu cen paliv a 
chybnou energetickou politikou 

 

 Návrh ÚP Turnov důsledně respektuje vyhodnocení zátěží životního prostředí města (hluk, 
emise, imise) a potenciálního ohrožení veřejného zdraví, zejména v centru města. Realizace 
veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury podle územně plánovacích podkladů, 
pořízených městem (dopravní a hlukové studie, rozptylové studie, atd..) povede k celkovému 
zlepšení situace 

 

3.8 Ochrana přírody a krajiny 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

rozmanitost krajinných typů se specifickým 
krajinným rázem na území města 

místně narušený systém přírodních hodnot 
krajiny převážně vlivem vysokého zastoupení 
urbanizovaných ploch a fragmentací plochami 
dopravní infrastruktury  

zastoupení všech kategorií územních systémů 
ekologické stability na území města 

Vysoký podíl nefunkčního ÚSES  

vysoké zastoupení chráněných prvků přírody: 
chráněná krajinná oblast Český ráj, Geopark 
Český ráj, přírodní rezervace, evropsky 
významné lokality soustavy Natura 2000, 
přechodně chráněné plochy, významné 
krajinné prvky, památné stromy  

nedostatečné uplatňování ochrany krajinného 
rázu při umisťování soustředěné bytové 
výstavby, zón ekonomických aktivit a 
rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury 
v území  

 koordinace zřetelů ochrany přírody s rekreační 
funkcí krajiny 

 neexistence komplexní koncepce kultivace 
krajiny 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

ekologicky šetrné způsoby zemědělského 
hospodaření, zejména na ladem ležících 
půdách ZPF a na pozemcích nevhodných pro 
intenzívní hospodaření v souladu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny 

narušení krajinného rázu nevhodnými 
stavebními zásahy a extenzívní urbanizací, nebo 
nevhodnou skladbou zemědělských kultur či 
nevhodnou organizací ZPF 
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posilování mimoprodukčních funkcí 
zemědělství a lesnictví 

nadměrná fragmentace území v důsledku 
rozsáhlých liniových staveb dopravní a 
technické infrastruktury (např. dopravních 
koridorů:  S5) 

plné využití zkušeností a programů EU pro 
rozvoj území v souladu s principy 
udržitelného rozvoje 

 

 

 Návrh zastavitelných rozvojových ploch respektuje regulativy chráněných prvků přírody a 
krajinného rázu. Upřesňuje územní systém ekologické stability a posiluje jeho funkce 
schopnost a vymezuje rozsáhlé nové plochy zeleně různého funkčního určení, neovlivňuje 
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (podrobné vyhodnocení viz SEA) 

 
 

4. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA 

 
 

 

Město Turnov je:  

 přirozeným centrem spádové oblasti - historicky, geograficky a demograficky dané 

 dynamicky se rozvíjejícím městem na křižovatce dopravních cest z vnitrozemí do 
Polska a SRN s pestrou strukturou hospodářství, založenou na moderní průmyslové 
výrobě i tradičních uměleckých oborech (šperkařství, zpracování drahých kamenů, 
…)  

 turistickým centrem mezinárodního významu v atraktivní oblasti Českého ráje se 
širokým spektrem infrastruktury a služeb cestovního ruchu  

 příjemným místem pro bydlení i trávení volného času v malebné krajině se zdravým 
životním prostředím, kvalitní infrastrukturou a širokou nabídkou vzdělávacích 
možností, kulturních a sportovních aktivit, sociálních a zdravotních služeb.  

 

 
 

5. STANOVENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA 

 
Návrh kritických oblastí rozvoje města Turnov vychází z původní strategie rozvoje města z roku 2004. 
Byly však zjednodušeny a upraveny v závislosti na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006-2020, 
která v současnosti prochází aktualizací. Přehled kritických oblastí: 
 
A – Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
B – Lidské zdroje 
C – Životní prostředí 
D – Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 
Hlavní problémy vycházejí ze Strategického plánu města Turnova – 2. části z roku 2004. Byly 
zaktualizovány na jednáních Řídící skupiny pro strategický plán a jsou uvedeny níže podle 
jednotlivých oblastí zaměření:  
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A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Revitalizovat bývalé průmyslové nebo výrobní areály v zastavěném území města s cílem 
vytvořit prostory pro drobné investory  

 Vytvářet podmínky pro posílení sektoru služeb 

 Podporovat bytovou problematiku včetně řešení parkování  

 Vybudovat a zprovoznit nový záložní zdroj pitné vody pro město 

 Dopravně zklidnit centrum města  

 Řešit komplexně cyklodopravu ve městě 

 Optimalizovat dopravu v centru města (využití veřejné dopravy ve městě, řešení 
parkování) 

 Podporovat cestovní ruch jako významné ekonomické odvětví - udržení vůdčího 
postavení Turnova v turistickém regionu Český ráj, budování regionálního destinačního 
managementu. 

 Kvalitnější a širší využití kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v zájmu 
prodloužení pobytu turistů ve městě (rekonstrukce a zpřístupnění dalších památek na 
území města, výstavba nových zařízení) 

 Realizovat a podporovat projekty na rozvoj služeb a infrastruktury CR v zájmu rozšířen 
turistických nabídek 

 
 

B –  Lidské zdroje 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Naplňovat Strategický plánu vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené 
spádové oblasti 

 Podporovat rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání  

 Podporovat zdravý životní styl, drogovou prevenci a prevenci kriminality 

 Podporovat spolupráci mezi školami, podnikateli, kulturními a sportovními organizacemi 
a občanskými sdruženími  

 Pečovat o sportovní a kulturní zařízení a areály, případně výstavba nových s využitím 
přírodního potenciálu bez poškození přírody  

 Podporovat veřejně prospěšné činnosti občanských sdružení v oblasti kultury, sportu a 
sociální péče  

 Zkvalitňovat zdravotní a sociální služby, zejména vyšší věkové skupiny v souvislosti s 
nepříznivým demografickým vývojem 

 Optimalizovat sféru sociálních služeb  

 Podporovat zaměstnatelnost obyvatel, zvláště skupin ohrožených sociální exkluzí  
 

 
C –  Životní prostředí 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Snižovat rizika povodňových stavů 

 Optimalizovat systém odpadového hospodářství  
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 Obnovovat, udržovat a rozšiřovat plochy zeleně  

 Realizovat prvky ÚSES (biocentra, biokoridory)  

 Řešit problematiku zhoršené kvality ovzduší  

 
 
D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Zkvalitňovat služby veřejné správy a zajišťovat dostatečnou informovanost veřejnosti o 
záměrech veřejné správy  

 Podporovat oboustrannou komunikaci s občany Turnova a navazujícího regionu  

 Posilovat soudržnost obyvatel města a navazujícího regionu. Posilovat postavení města a 
jeho regionu v rámci kraje a celé ČR  

 Naplňovat principy členství Turnova v Národní síti zdravých měst a aktivity MA21 

 Podporovat rozvoj území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou působností 
 
 

6. GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ 

Na základě analytických podkladů, programových dokumentů národní a krajské úrovně a konzultací 
v rámci Řídící komise pro strategický plán města Turnova byl stanoven globální cíl a strategické cíle 
pro jednotlivé oblasti rozvoje města. 

6.1 Globální cíl 

Dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje města Turnova i růstu kvality života všech skupin 
jeho obyvatel na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu 
pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů, cestovního ruchu 
a na prohlubování sociální integrace při zachování významných kulturních a přírodních hodnot 
území. 

 

6.2 Specifické cíle a opatření 

 
Na základě stanovených oblastí zaměření A – D  a po pojmenování problémů v jednotlivých oblastech 
byly stanoveny specifické cíle a stanovena následující opatření: 
 

 
A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
A1 Podpora hospodářského rozvoje 

 
Zvýšit prosperitu města rozvojem tradičních průmyslových odvětví, nových oborů s vysokou 
přidanou hodnotou, malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních 
příležitostí v sektoru služeb. 
 
Návrh opatření: 
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A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch a využití brownfieldů, zejména pro menší investory   
A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní 
příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 
 
 

A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury 
 
Dobudovat kvalitní technickou infrastrukturu ve městě i v okrajových sídlech a zajistit její 
bezproblémové fungování. Vytvořit dobré podmínky pro rozvoj bydlení v nových obytných zónách a 
revitalizovat obytná území s nízkým standardem bydlení s důrazem na sídlištní zástavbu a posílení 
obytné funkce městského centra. Zkvalitnit dopravní infrastrukturu města při respektování ochrany 
životního prostředí a sladění nadregionálních, regionálních a místních potřeb; v zájmu udržitelného 
rozvoje optimalizovat a rozvíjet segment městské i regionální veřejné dopravy. 

 
Návrh opatření: 
A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (energetika, 
plynofikace..) 
A2.2 Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, parkovací 
plochy) a bytových domů 
A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby  
A2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 
A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost dopravy 
A 2.6  Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  
 

 

A3 Rozvoj cestovního ruchu 
 
Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě města a regionu zkvalitněním propagace a 
marketingu, zvýšením objemu přímých investic do oblasti cestovního ruchu a tvorbou nových 
pracovních příležitostí. 
 
Návrh opatření: 
A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek 
A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 

B –  Lidské zdroje 
 

B1 Podpora školství a vzdělávání 
 
Zlepšit přístup obyvatel, zejména sociálně vyloučených skupin populace, ke vzdělání a k pracovnímu 
uplatnění, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení. Zkvalitnit infrastrukturu škol a školských 
zařízení, zlepšit podmínky pro využití volného času dětí a mládeže a šířit zdravý životní styl. 
 

Návrh opatření:  

B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu objektů 
B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli) 
B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 
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B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
 
Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména možnosti jejich kulturního a sportovního vyžití.  

 

Návrh opatření:  

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického stavu 
B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  

 
 

B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči 
 
Zlepšit péči o zdraví populace, zkvalitnit systém péče o tělesně a duševně handicapované 
spoluobčany, seniory a sociálně vyloučené skupiny obyvatel. 

 

Návrh opatření:  

B.3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Městské nemocnice včetně zajištění 
technického stavu  
B 3.2 Optimalizovat systém sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší 
věkové skupiny) 
B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po 
mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, 
vězni…)  
 
 

B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí 
 
Zvýšit pocit bezpečí u občanů Turnova, technickými prostředky a preventivními opatřeními snížit 
úroveň kriminality ve městě.  
 

Návrh opatření:  

B 4.1 Zajistit bezpečí občanů Turnova  
 
 
 
 

C –  Životní prostředí 
 

C 1 Snížení povodňových rizik 

 

Důsledně realizovat preventivní opatření ke snižování rizika povodňových stavů a vytvářet podmínky 
pro včasné varování. 

 

Návrh opatření:  

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů 
C 1.2. Realizace protipovodňových opatření 
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C 2 Zlepšení životního prostředí 

 

Zkvalitnit životní prostředí ve městě a regionu odstraněním starých ekologických zátěží (ovzduší, 
voda, půda, krajinná ekologie…) a důsledným uplatňováním principů udržitelného rozvoje.  

 

Návrh opatření:  

C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů  
C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  
C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  
C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  
 
 

D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 

D 1 Rozvoj města Turnov 

 

Zkvalitnit služby veřejné správy a zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti o záměrech veřejné 
správy. Podporovat oboustrannou komunikaci s občany Turnova a navazujícího regionu. Posilovat 
soudržnost obyvatel města a navazujícího regionu. Posilovat postavení města a jeho regionu v rámci 
kraje a celé ČR. Naplňovat a rozvíjet principy zdravého města. 

Návrh opatření:  

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  
D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu  
D 1.3 Naplňování principů členství NSZM  

 
 
D 2 Rozvoj území ORP Turnov 
 

Podporovat rozvoj území a obcí spádové oblasti města Turnova a vytvářet podmínky pro tvorbu 
integrovaných projektů s dopadem na širší území spádové oblasti.  
 

Návrh opatření:  

D 2.1 Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou působností  
 
 
 
 

7. SPECIFIKACE OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 

 
Aby bylo možné přenést výše popsané problémy do konkrétních řešení, je nutné blíže specifikovat 
opatření a navrhnout konkrétní aktivity (programy a projekty). Bližší popis jednotlivých aktivit je 
rozpracován do tzv. Akčního plánu, který tvoří 3. část Strategického plánu města Turnova. 
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A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
A1 Podpora hospodářského rozvoje 
 

Opatření A1.1  Příprava nových podnikatelských ploch a využitím brownfieldů, zejména 
pro menší investory   

 
Popis a cíle opatření: 
Na území města se nachází několik bývalých průmyslových areálů, které ztratily svou původní funkci 
(výrobní), příp. zabírají cenné plochy, vhodné pro jiné funkce (obchod, služby, bydlení, zeleň…). 
Jedná se např. o plochy nacházející se na „Koňském trhu“. Cílem opatření je revitalizace těchto ploch 
s cílem znovuobnovení výrobní funkce (je-li to vhodné s ohledem na lokalizaci areálu v rámci 
územního plánu) nebo konverze na jinou funkci (bytovou, komerční, rekreační…) 
 
Přehled aktivit: 
A.1.1.1. Revitalizace areálů v centru města 
A.1.1.2- Revitalizace areálů u vlakového nádraží 

 
 
 

Opatření A1.2  Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města 
Turnova (pracovní příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 

 
Popis a cíle opatření: 
Je třeba zajistit dostavbu městského centra polyfunkčními objekty s cílem oživit centrum a posílit 
sektor služeb. Revitalizovat opuštěné areály a objekty, např. v ul. Sobotecká v bývalém areálu 
Technických služeb Turnov. Zajistit jejich účelné využití pro komerční i nekomerční účel. 
 
Přehled aktivit: 
A 1.2.1. Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby) 
A 1.2.2. Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti orgánů státní 
správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, OHS, HZS aj.) 
 
 
 

A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury 

 
Opatření A 2.1  Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města 
(energetika, plynofikace..) 

 
Popis a cíle opatření: 
Od roku 2009 realizovalo Vodohospodářské sdružení Turnova akci „Čistá Jizera“ I. a II, která 
představovala obnovu a doplnění kanalizační sítě v Turnově a dalších městech (Semily, Jilemnice, 
Rokytnice nad Jizerou a dal.). Obnova se týkala i okrajových částí, Turnova.  Na katastrálním území 
Přepeř byla uvedena do pilotního provozu na konci roku 2012 transformovna TR 110/35 kV Turnov 
s napojením na Bezděčín, která by měla eliminovat riziko přetížení přenosové sítě elektrické energie. 
Je třeba pokračovat v zajištění potřebné infrastruktury, a to zejména v souvislosti s bytovou výstavbou 
a rozvojovými plochami.   
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Přehled aktivit: 
A 2.1.1 Program rozvoje vodovodů 
A.2.1.2 Zkapacitnění stokové sítě,    
A 2.1.3 Posílení distribuce elektrické energie 
A 2.1.4 Plynofikace okrajových městských částí 

 
 

Opatření A2.2  Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská 
vybavenost, zeleň, parkovací plochy) 

 
Popis a cíle opatření: 
Politika preference kvantitativního řešení bytového problému na úkor kvality v období „budování 
socialismu“ s sebou přinesla fenomén panelových sídlišť. V současnosti se většina měst ubírá cestou 
humanizace a revitalizace panelových sídlišť. Jedná se převážně o zateplení a izolace střech a 
obvodových plášťů, barevné řešení fasád, výměnu oken, úpravy společných prostor v objektech a 
dobudování chybějících parkovacích ploch (příp. krytých stání), občanské vybavenosti, dětských hřišť 
a zeleně v prostoru sídlišť a jejich bezprostředního okolí.  

 
Přehled aktivit: 
A 2.2.1 Revitalizace sídliště U nádraží 
A 2.2.2 Revitalizace sídliště Přepeřská 
A 2.2.3 Revitalizace sídliště Výšinka 

 
 

Opatření A2.3  Rozvoj nové bytové výstavby  

 
Popis a cíle opatření: 
V posledních 10 letech probíhala v Turnově masivní výstavba rodinných domů v důsledku levných 
hypoték a připravenosti území a to zejména v lokalitách Hruštice a Károvsko. Soustředěním 
zastavitelných ploch pro bydlení do lokalit Daliměřice, Hruštice, Károvsko, Výšinka a Durychov se 
posiluje jejich rezidenční charakter. Naopak v centru města je zaznamenán opačný trend, což vede 
k vybydlování města. Vhodnými legislativními, technickými a ekonomickými nástroji (vyhlášky, 
regulační plán, výhodné půjčky ze zvláštních fondů aj.) je třeba podporovat posílení obytné funkce 
(„oživení“) centra města a dalších vybraných lokalit v zastavěném území města (půdní nástavby a 
vestavby, rekolaudace nebytových prostor na byty apod.). Vzhledem k demografickému vývoji na 
Turnovsku – stárnutí obyvatelstva - bude nezbytné tento trend včas řešit.   

 
Přehled aktivit: 
A 2.3.1 Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi 
 
 

Opatření A2.4  Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 

 
Popis a cíle opatření: 
Silniční doprava hlavně centrem města zůstává nejpalčivějším problémem města. Průtah silnice I/35 
od Ohrazenic směrem na Karlovice odvedl z centra pouze část tranzitní dopravy. Vážným problémem 
stále zůstává tranzit směrem na Lomnici nad Popelkou a Semily (silnice II/283) přes Hlubokou ulici a 
náměstí Českého ráje. Přeložka komunikace I/10 západně od Daliměřic po Hrubý Rohozec směr 
Železný Brod a Harrachov odlehčila Bezručovu ulici od zatížení kamióny a tranzitní dopravy směrem 
do Krkonoš a Polska v Daliměřicích mimo obytnou zónu. Problém spojení na Semily a Lomnici nad 
Popelkou se stále neřeší. Řešení těchto dopravních problémů spočívá ve vybudování městských 
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okruhů (vnitřního i vnějšího) doprovázeného omezujícími opatřeními pro vjezd do městského centra 
(zjednosměrnění ulic, příčné prahy, kruhové křižovatky, vyšší zpoplatnění parkovacích stání v centru 
aj.) 
 
Přehled aktivit: 
A 2.4.1 Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem a dobudování vnějšího a 
vnitřního silničního okruhu 
A 2.4.2 Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra 
A 2.4.3Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu (kruhové 
křižovatky, dopravní signalizace…) 
A 2.4.4 Rekonstrukce ulic a náměstí 

  
 

Opatření A 2.5  Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a 
bezpečnost dopravy 

 
Popis a cíle opatření: 
Moderním trendem ve vyspělých zemích Evropy je integrace veřejné dopravy (resp. vznik 
integrovaných dopravních systémů – IDS) na bázi sjednocení tarifní politiky, sladění jízdních řádů 
železniční, autobusové i městské hromadné dopravy, zjednodušení přestupů, zavádění taktové dopravy 
aj., což se Turnovu podařilo vybudováním dopravního terminálu u vlakového nádraží a sladěním 
veřejné dopravy. Nyní je hlavním úkolem zejména zajistit návaznost spojů a vybudovat záchytné 
parkoviště u dopravního terminálu..  

 
Přehled aktivit: 
A 2.5.1 Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí 
(koordinace s Libereckým krajem) 
A 2.5.2 Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení s Prahou, 
Libercem a Hradcem Králové 

 
 

A 2.6 – Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov a okolí patří mezi nejvýznamnější oblasti turistického ruchu nejen v Libereckém kraji, ale i 
v celé ČR. Infrastruktura pro cestovní ruch však není dosud na požadované úrovni; to se týká i 
infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu (cyklostezky, cyklotrasy, pěší 
turistické stezky k významným cílům, parkovací plochy aj.). Toto opatření má přesahy do oblasti 
cestovního ruch a památek a úzce souvisí s navazující infrastrukturou (např. naučné stezky, turistické a 
cyklistické značení, sociální zařízení, kiosky se suvenýry a občerstvením apod.). Podpora 
cyklodopravy v centru města, propojením obou částí Turnova, by mohla napomoci ke snížení osobní 
automobilové dopravy. Je nezbytné se touto oblastí důsledně zabývat.  Významným nedostatkem je 
stále nízký počet parkovacích míst na okraji centrální zóny a u významných turistických cílů ( např. 
hrad Valdštejn) a parkovacích ploch pro trvale bydlící obyvatele centra města. 

 
Přehled aktivit: 
A 2.6.1 Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle zpracovaného Generelu 
cyklodopravy 
A 2.6.2 Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek 
A 2.6.3 Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na okraji centrální 
zóny a u turistických cílů 
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A3 Rozvoj cestovního ruchu 

 
Opatření A 3.1  Obnova přírodních a kulturních památek 

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov patří ve své kategorii (10 – 20 000 obyvatel) a svým umístěním v regionu mezi města 
s nejvyšším potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Přírodní a kulturní památky jsou průběžně 
opravovány. Návštěvnost regionu podle statistik stále roste, nelze to však tvrdit o návštěvnosti 
památek. Převažujícími návštěvníky jsou tradičně Češi. Značné rezervy stále existují v oblasti 
turistické infrastruktury a služeb. 
 
Přehled aktivit: 
A 3.1.1 Přírodní památky: Hruboskalské skalní město, areál Dolánky, aj. 

A 3.1.2 Hrad Valdštejn 

A 3.1.3 Synagoga Turnov 

A 3.1.4 Ostatní památky – turistické cíle 

 
 
 

Opatření A 3.2  Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 

 
Popis a cíle opatření: 
Různá šetření potvrzují nedostatečnou nabídku služeb pro turisty, zejména v oblasti ubytování, 
stravování, dopravy a doplňkových služeb zaměřených na využití volného času, jako například 
koupaliště, které by návštěvníky podchytily na více dní. Důležitou oblastí jsou rovněž turistické 
informační služby a marketing, které se díky spolupráci Regionálního turistického centra Turnov (pod 
Městem Turnov) se Sdružením Český ráj daří rozvíjet.  
 
Přehled aktivit: 
A 3.2.1 Nové komerční aktivity (např.vybudování horolezecké stěny, ekoturistika a venkovní turistika) 

A 3.2.2 Tvorba nových produktů 

A 3.2.3 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

 

 
 

Opatření A3.3  Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 

 
Popis a cíle opatření: 
Cestovní ruch je oblast nesmírně citlivá na vytváření image prostřednictvím propagace, reklamy, 
marketingových aktivit. Budování pozitivního image turistické destinace trvá léta, ztratit je lze velmi 
rychle. Proto je třeba klást velký důraz na kvalitu služeb, rozvoj lidských zdrojů v oblasti CR a jejich 
motivaci, posílení marketingu a propagace ve spolupráci s dalšími obcemi v regionu Český ráj. Jedině 
soustředěním úsilí a sjednocením postupu a veškerých marketingových aktivit v celé oblasti lze docílit 
kýženého efektu 
Přehled aktivit: 
A 3.3.1 Propagační a marketingová činnost 

A 3.3.2 Rozvoj lidských zdrojů 
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B –  Lidské zdroje 
 

B1 Podpora školství a vzdělávání 
 

Opatření B1.1  Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení 
technického stavu objektů 

 
Popis a cíle opatření: 
Demografický vývoj na přelomu 20. a 21.století lze charakterizovat jako stárnutí populace. Rodí se 
méně dětí a přibývá obyvatel v postproduktivním věku. Na pokles věkové skupiny dětí a mládeže je 
třeba reagovat optimalizací kapacit škol a školských zařízení, přitom je však třeba brát v úvahu 
velikost spádové oblasti a proces rušení malotřídních venkovských škol. Většina škol a školských 
zařízení v Turnově pochází z přelomu 19. a 20.století, resp. z 1.poloviny  minulého století; tomu 
odpovídá i jejich stavební stav. Cílem navrhovaných opatření je docílit po stavebně-technické stránce a 
vybavenosti objektů dobrého evropského standardu 
 
Přehled aktivit: 
B 1.1.1 Naplňování dokumentu Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho 
přirozené spádové oblasti přijaté usnesením zastupitelstvem města dne 27.8.2009 
B 1.1.2 Zkvalitnění infrastruktury škol a školských zařízení 
 

 
 

Opatření B 1.2  Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol 

s podnikateli) 

 
Popis a cíle opatření: 
V 90.letech minulého a počátkem 21.století dochází k prohlubování nesouladu mezi prioritami 
z hlediska zájmu mládeže o studium jednotlivých oborů a prioritami vyplývajícími z potřeb trhu práce. 
Vzrůstají požadavky na adaptabilitu a pružnost pracovních sil, jejich schopnosti přizpůsobit se novým 
podmínkám náročnějšího globálního trhu formou rekvalifikace a doplňování vzdělání v průběhu 
zaměstnání (celoživotní vzdělávání). Ukazuje se nezbytnost užšího propojení vzdělávací soustavy 
s podnikatelskou sférou v zájmu snižování míry nezaměstnanosti a snazšího uplatnění absolventů škol 
i ohrožených skupin populace (obyvatelé v předdůchodovém věku, tělesně a duševně postižení, 
národnostní menšiny…). 

 

Opatření B 1.3  Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 

 
Popis a cíle opatření: 
Důležitou součástí ovlivňující kvalitu života mládeže je kultura a sport. Rozšíření zdravého životního 
stylu není myslitelné bez vytvoření podmínek pro regeneraci a rozvoj „těla i ducha“. Podporou 
zájmové umělecké činnosti, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže lze účinně bojovat i proti 
rozšíření sociálně-patologických jevů (alkoholismus a toxikománie, pouliční kriminalita atp.). 
Součinností škol a kulturních a sportovních institucí lze dosáhnout intenzivnějšího působení na děti a 
mládež a orientovat je na efektivnější a smysluplnější využití jejich volného času. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat aktivitám dospívající mládeže (navrhujeme podpořit vznik zařízení pro využití 
volného času mládeže klubového typu).  

 
Přehled aktivit: 
B 1.3.1 Podpora vzniku zařízení pro využití volného času mládeže (teenagerů) klubového typu 



Strategický plán města Turnova – 2.část – Návrh strategie 
  
 

23 

 

B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
 

Opatření B 2.1  Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně 

zlepšení technického stavu 

 
Popis a cíle opatření: 
Město Turnov má vzhledem ke své velikosti a rozsahu regionální působnosti relativně bohatou 
nabídku kulturního a sportovního vyžití. Struktura zařízení, ale zejména stavební stav některých 
objektů a areálů není ideální a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. U sportovních zařízení je 
problémem zejména stavebně-technický stav a vybavenost zázemí (sociální zařízení, šatny, doplňkové 
služby…).  

 
Přehled aktivit: 
B 2.1.1 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení 
B 2.1.2 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů 
 
 
 

Opatření B 2.2  Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  

 
Popis a cíle opatření: 
Přes relativně pestrou nabídku sportovních zařízení různých typů (sportovní haly, hřiště, lehkoatletické 
areály aj.) existuje reálná poptávka po některých zařízeních, která s ohledem na regionální působnost 
Turnova citelně chybí (např. koupaliště nebo zimní stadión). 

 
Přehled aktivit: 
B 2.2.1 Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního stadiónu 
B 2.2.2 Vymezení zón pro rekreační aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace 
 
 
 

B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči 
 

Opatření B.3.1  Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice 
Turnov s.r.o. včetně zajištění technického stavu  

Popis a cíle opatření: 
Panochova nemocnice Turnov prošla v minulých letech částečnou restrukturalizací a v zájmu 
zachování služeb pro poměrně velkou spádovou oblast bude třeba se přizpůsobit demografickým 
trendům a legislativním změnám. Tomu bude třeba přizpůsobit též přístrojové a technické vybavení. 
Budoucnost nemocnice a vývoj optimalizace oborové struktury je v současné době závislý hlavně na 
získáním vhodného strategického partnera.  

 
Přehled aktivit: 
B 3.1.1 Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy 
nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví Libereckého kraje 
a Koncepcí VZP a její realizace 
B 3.1.2 Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou technikou 
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Opatření B 3.2  Optimalizovat systém sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené 

spoluobčany a vyšší věkové skupiny) 

 
Popis a cíle opatření: 
Na přelomu 20. a 21.století dochází k významnému stárnutí populace. Rodí se méně dětí a přibývá 
obyvatel v postproduktivním věku. Nepříznivý demografický vývoj se podle zpracovaných prognóz 
dále prohlubuje, což vyvolá značný tlak na potřebu zajištění sociálních služeb pro obyvatele 
v důchodovém věku. V zájmu dosažení standardů EU bude třeba rovněž zkvalitnit péči o tělesně a 
mentálně postižené spoluobčany. Dosavadní preference nákladného systému ústavní péče, zajišťované 
státem, kraji a obcemi bude třeba modifikovat směrem k rozšíření terénní péče a podpoře neziskových 
a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb. 

 
Přehled aktivit: 
B 3.2.1 Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se 
zpracovaným Komunitním plánem s cílem posílení terénní péče; podpora neziskových a privátních 
subjektů v oblasti sociálních služeb 
B 3.2.2 Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj terénní péče, 
nové služby pro seniory – osobní asistence aj..) 
B 3.2.3 Program péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany a občany s psychickými potížemi v 
návaznosti na Sluníčko (zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti) 
 
 

Opatření B 3.3  Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální 
exkluzí (ženy po mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti 

dětských domovů, vězni…) 

 
Popis a cíle opatření: 
Sociálně-tržní ekonomika vytváří tlak na efektivitu a výkonnost pracovní síly. Na trhu práce roste 
nezájem o „problémové“ skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociální exkluzí (absolventi škol a 
učilišť bez praxe, ženy po mateřské dovolené, propuštění vězni, občané v předdůchodovém věku, 
národnostní menšiny…). U některých skupin obyvatel vzrůstá riziko sociálně-patologického chování. 
Proto je třeba podporovat aktivity vedoucí k začlenění těchto skupin do společnosti (např. služby 
sociální intervence – poradenství, azylové bydlení, krizová centra, protidrogová prevence…). 
Významné místo v této oblasti zaujímají neziskové a privátní subjekty.  

 
Přehled aktivit: 
B 3.3.1 Program podpory zaměstnanosti 
B 3.3.2 Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální prevence a intervence) 
ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty 
B 3.3.3 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů 

 
 
B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí 
 

Opatření B 4.1  Zajistit bezpečí občanů Turnova  

 
Popis a cíle opatření: 
 
Na základě analýz posledních čtyř let, které pravidelně vyhodnocuje Obvodní oddělení Policie České 
republiky Turnov, má trestná činnost v tomto obvodu sestupnou tendenci. Snížila se podstatně i 
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kriminalita spojená s vloupáním a krádežemi aut. Co se týče míst páchání trestné činnosti, lez obecně 
říci, že trestná činnost se přesouvá z okolí Turnova do hustě zalidněných míst nebo s hustším pohybem 
osob jako jsou nákupní střediska, okolí nádraží nebo sídliště (Výšinka, U nádraží). Velmi užitečnou 
službu poskytuje vybudovaný kamerový systém, který pomáhá objasňovat některé trestné činy.  
 
Přehled aktivit: 
B 4.1.1 Práce se zájmovými skupinami  
B 4.1.2 Zlepšit technické vybavení Městské policie Turnov 
 
 

 
C –  Životní prostředí 
 

C 1 Snížení povodňových rizik 

 

Opatření C 1.1  Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika 
povodňových stavů 

 
Popis a cíle opatření: 
Řeka Jizera znamená pro velkou část území podél jejího toku značné riziko. Rychlé jarní tání, 
dlouhotrvající  intenzivní srážky v Krkonoších a Jizerských horách apod. mohou vyvolat rozsáhlé 
povodně a záplavy. Těmto situacím je třeba předcházet realizací protipovodňových opatření a 
celkovou revitalizací toku (budování hrází, suchých poldrů, jezů, úprava toku aj.).  

 
Přehled aktivit: 
C 1.1.1 Zpracování a vyhodnocení protipovodňových studií  
 
 

Opatření C 1.2  Realizace protipovodňových opatření 

Popis a cíle opatření: 
Průběžnou a důslednou realizací protipovodňových opatření na řece Jizeře a dalších říčních tocích 
v Turnově lze předejít majetkovým škodám.  
 
Přehled aktivit: 
C 1.2.1 Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí 
C1.2.2 Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a navržených 
Regulačním plánem centra města 

 

 

 

C 2 Zlepšení životního prostředí 

 

Opatření C 2.1  Optimalizace způsobu likvidace odpadů  

 
Popis a cíle opatření: 
Problematika minimalizace produkce odpadu, jeho následného materiálového a energetického využití 
a likvidace zbytkového odpadu patří v oblasti životního prostředí mezi nejvýznamnější. Cílevědomou 
ekologickou osvětou, zejména mezi mládeží, účinnou propagační kampaní i ekonomickými nástroji je 
třeba zvyšovat podíl využitelných složek odpadu a snižovat celkový objem směsného odpadu (ten je 
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třeba přednostně směřovat k energetickému využití). Postupně je třeba odstraňovat staré ekologické 
zátěže (nezabezpečené a „černé“ skládky). 

Přehled aktivit: 
2.1.1  Optimalizace odpadové hospodářství 
2.1.2  Likvidace  a prevence „černých skládek“ 
 
 

Opatření C 2.2  Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  

 
Popis a cíle opatření: 
Zeleň znamená pro město nezastupitelnou úlohu z hlediska zlepšování kvality ovzduší, vytváření 
příznivějšího mikroklimatu, ochranná bariéra před nadměrným zatížením hlukem, vytváření možností 
pro krátkodobou rekreaci obyvatel aj. Proto je třeba dbát na její pravidelnou údržbu a obnovu a 
postupné rozšiřování ploch městských parků, příměstských lesů a lesoparků i travnatých ploch 
v místech s koncentrovanou zástavbou. 
 
Přehled aktivit: 
2.2.1  Obnova městské zeleně 
2.2.2  Obnova příměstské zeleně 
 
 
 

Opatření C 2.3  Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) 

 
Popis a cíle opatření: 
Vytváření územních systémů ekologické stability je nedílnou součástí procesu územního plánování. 
Byl zpracován samostatný Generel SES pro území města Turnova v souladu s dokumenty regionálního 
a nadregionálního charakteru. Generel respektuje nutné zachování významných prvků skeletu 
ekologické stability území (říční niva Jizery, biokoridor Stebenky a Libuňky), počítá i s propojením 
těchto prvků, revitalizací Stebenky, vč. doprovodné zeleně v úseku průchodu zastavěnou částí města, 
vyčleněním území pod Nudvojovicemi pro veřejnou zeleň a rekreaci a symbolickým propojením nivy 
Jizery s lesním komplexem Vesecka přes sídliště J. Patočky. 
 
 

Opatření C 2.4  Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  

 
Popis a cíle opatření: 
Jednou z priorit v oblasti životního prostředí je snižování koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. V 
90. letech minulého století došlo v důsledku výrazného omezení používání tuhých paliv k výraznému 
snížení emisí. Nyní je hlavním úkolem snížení koncentrací prašného spadu (dříve polétavý prach), 
který je příčinou zhoršené kvality ovzduší v Turnově. Další problémovou znečišťující látkou jsou NOx, 
pocházející především ze spalování zemního plynu a z dopravy. 
 
Přehled aktivit: 
C 2.4.1 Opatření a monitoring na kvalitu ovzduší  
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D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 

D 1 Rozvoj města Turnov 

 

Opatření D 1.1  Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  

 
Popis a cíle opatření: 
Na základě připomínek veřejnosti se stále jeví potřeba širší komunikace s veřejností a postupnými 
kroky zefektivňovat práci MěÚ. K tomu poslouží i strategie MěÚ Turnov, popsaná v dokumentu 
„Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov“. Vstupem Turnova do Národní sítě zdravých 
měst a aplikací místní Agendy 21 se daří více zapojit veřejnost do rozhodování, například formou 
kulatých stolů, anket. 
 
Přehled aktivit: 
D 1.1.1 Efektivnější veřejná správa 
D 1.1.2 Komunikace s veřejností 
 
 
 

Opatření D 1.2  Posílení pozice města a jeho regionu  

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov získal v rámci 2. etapy reformy veřejné správy statut obce s rozšířenou působností. Jeho 
spádový obvod (III. stupně) zahrnuje kromě jihozápadní části území okresu Semily i části území 
bývalých okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Upevňování zahraničních vztahů a spolupráce 
s obcemi je důležitým úkolem města. 

 
Přehled aktivit: 
D 1.2.1 Účast Turnova ve sdruženích a svazech 
D 1.2.2 Zahraniční spolupráce 
 
 

Opatření D 1.3  Naplňování principů členství NSZM  

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov se stal v roce 2011 členem asociace Národní sítě Zdravých měst. Byla ustanovena pracovní 
skupina projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21. Skupina se podílí na přípravě a realizaci 
aktivit, jejichž úkolem je podporovat udržitelný rozvoj, zdraví a dále vytvářet a rozvíjet místní 
partnerství.   
 
Přehled aktivit: 
D 1.3.1 Komunitní plán zdraví a kvality života Turnova 

 
 
 
D 2 Rozvoj území ORP Turnov 
 

Opatření D 2.1  Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce 

s rozšířenou působností  

 
Popis a cíle opatření: 
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Turnov je čtvrtým největším městem v Libereckém kraji a náleží k němu velká spádová oblast, proto 
hraje důležitou roli v rámci regionu. Je zapojený v různých sdruženích měst a svazků a úzce 
spolupracuje se spádovými obcemi. Je logické, že do budoucna bude potřebné vytvářet integrované 
projekty, které budou přínosem nejen pro město, ale pro větší územní celky, aby se vložené finance se 
lépe zhodnotily.  
 
Přehled aktivit: 
D 2.1.1 Podpora spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí apod. 
D 2.1.2 Spolupráce při tvorbě koncepčních materiálů pro řešené širší území 
D 2.1.3 Realizace dílčích opatření 
D 2.1.4 Vyhodnocování dopadů dílčích opatření na rozvoj řešeného území 

 
 

8. ZÁVĚR 

 
V této návrhové strategické části dokumentu byla popsána východiska pro stanovení kritických oblastí, 
specifikována navržená opatření a doplněna jednotlivými aktivitami. Vybrané aktivity (programy a 
projekty) jsou podrobně řešeny v rámci navazujícího Akčního plánu, v jehož první části jsou uvedeny 
aktivity pro bezprostřední realizaci na 1-2 roky a druhá část slouží jako zásobník projektů pro realizaci 
v střednědobém horizontu do roku 2020.   
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1. ÚVOD   

Třetí etapu procesu tvorby Strategického plánu města Turnova představuje tzv. „Akční plán“. 
Úvodní část obsahuje priority realizované v nejbližším období. Následuje zásobník projektů ve 
střednědobém horizontu do roku 2020. Tyto záměry byly částečně převzaty z původního Akčního 
plánu (aktualizace na rok 2010), dále vzešly z jednání zastupitelstva o prioritách Města Turnova na 
období 2010-2014, z Fóra Národní sítě zdravých měst (NSZM) v dubnu 2012, z projednávání v 
komisích Rady města, z odborů MěÚ Turnov a případně z veřejnosti. 

Každý záměr musí být nejprve samostatně analyzován a prověřen; na základě tohoto posouzení se 
vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další přípravy nebo jeho odmítnutí. 
Musí být též následně projednán v příslušných orgánech města. 

2. SPECIFIKACE OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU 

„Akční plán“ představuje rozpracovanou návrhovou část strategického plánu do jednotlivých 
projektů a záměrů, jež získaly z důvodů politických, technických i ekonomických podporu a 
předpokládá se jejich příprava a realizace v krátkodobém až střednědobém horizontu. V následující 
části uvádíme podrobnou specifikaci aktivit a záměrů v jednotném členění podle oblastí A – D. 

Součástí přehledu opatření a vybraných aktivit je podrobnější specifikace (určení garanta, případně 
spolupracujícího subjektu, finančních nákladů – pokud jsou známy, zdroje financování). Závěrem je 
nastíněn způsob implementace a monitoringu vybraných opatření a aktivit Akčního plánu. 
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PROJEKTY  2013-2014 

 
 
 

Regenerace sídliště U nádraží 

Záměr: Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, 
dětských hřišť a zeleně v prostoru sídlišť a jejich bezprostředního okolí. 

Aktuální stav: Zatím jsou dokončeny 2 etapy z 5. Na SFDI je podána žádost o dotaci na 
rok 2013.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR 

Termín realizace: 2013 – 3.etapa  

 Celá plánovaná realizace za předpokladu dotace.  

 
 

Rekonstrukce a dostavba ZŠ v Alešově ulici 

Záměr: Rekonstrukce  ZŠ v Alešově ulici včetně zateplení, okna a dostavba 
s cílem rozšířit kapacitu školy. 

Aktuální stav: Poskytnuta dotace z OPŽP na zateplení školy 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, OPŽP, 10mil. Kč 

Termín realizace: 2013-2014 

Pozn. Realizace za předpokladu získání dotace 

 
 

Výstavba nové waldorfské mateřské školy v Daliměřicích 

Záměr: Vybudování nové waldorfské školy se zahradou v přírodním stylu. 

Aktuální stav: Dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 24 mil Kč 

Termín realizace: 2013-2014 

 
 

Projektová příprava sportoviště „Sportovně rekreačního areálu Turnov – ul. Sobotecká, 
Maškova zahrada“ 

Záměr: Vypracovat projektovou dokumentaci na areál sportovišť v Maškově 
zahradě – koupaliště, zimní hala, doprovodná infrastruktura (parkoviště, 
hřiště). 

Aktuální stav: V realizaci. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

MST, s.r.o. 

Financování: cca 4 mil Kč 

Termín realizace: 2013 
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Maškova zahrada – letní koupaliště, komunikace, parkování 

Záměr: Vybudování letního koupaliště, přístupové komunikace a zajištění 
parkování 

Aktuální stav: Projektová příprava. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 70+20 mil. Kč 

Termín realizace: 2014-2015 

 
 

Digitální povodňový plán města Turnov 

Záměr: Jedná se o II.etapu protipovodňových opatření - doplnění monitorovacího 
a hlásného systému města Turnov. Projekt umožní umístění hlásných 
systémů i do okrajových částí Turnova. 

Aktuální stav: Projekt probíhá, ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel a projekt bude 
dokončen v roce 2014. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: OPŽP a Město Turnov, cca 11 mil. Kč 

Termín realizace: 2013-2014 
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ZÁSOBNÍK  PROJEKTŮ  2013-2020  
 

A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
A1 Podpora hospodářského rozvoje 
 
Přehled opatření: 
A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch s využitím brownfieldů, zejména pro menší investory   
A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní 
příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 
 
A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch s využitím brownfieldů, zejména pro menší 
investory  
 
Aktivita A.1.1.1 Revitalizace areálů v centru města 
 

Revitalizace bývalých výrobních areálů v centru města – Palackého ul. a Trávnice 

Záměr: Revitalizace někdejších výrobních areálů v centru města v Palackého ulici 
a Na Trávnici; změna funkce na zónu smíšenou.  

Aktuální stav: Revitalizace někdejších areálů je řešena v rámci návrhu nového územního 
plánu. 

Garant: Město Turnov, odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 

Pozn. Plochy areálu nejsou v majetku města.  

 

Revitalizace areálu „Koňského trhu“  

Záměr: Revitalizace území starých výrobních areálů a skladovacích ploch v areálu 
„Koňského trhu“ (Pila Plátek, s.r.o., VČE, Masný závod Turnov, bývalý 
Sklostroj…); změna funkce na zónu smíšenou a komerční (obchod, 
služby, bydlení…). 

Aktuální stav: Revitalizace někdejších areálů je řešena v rámci návrhu nového územního 
plánu. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 

Pozn. Plochy areálu nejsou v majetku města.  

 
 
Aktivita A.1.1.2 Revitalizace areálů u vlakového nádraží 
 

Revitalizace areálů uhelných skladů a přilehlých budov u vlakového nádraží 

Záměr: Revitalizace území bývalých uhelných skladů a budov pro komerční nebo 
nekomerční využití. 

Aktuální stav: Prostory jsou převážně v soukromém vlastnictví. Podle územního plánu se 
jedná o plochy typu bydlení smíšené pro široké využití. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 
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Revitalizace areálu DEPa v Přepeřské ulici 

Záměr: Revitalizace území bývalého DEPa pro komerční nebo nekomerční využití 

Aktuální stav: Zatím neřešeno. Prostory jsou převážně v soukromém vlastnictví. Jedná se 
podle územního plánu o plochy výrobní smíšené. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města   

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 

 
 
 
 

A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní 
příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 
 
Aktivita A 1.2.1 Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby) 
 

Dostavba městského centra v areálu na „Koňském trhu“ 

Záměr: Dostavba proluk a volných ploch, revitalizace opuštěných areálů a 
objektů.  

Aktuální stav: Dostavba proluk je řešena v rámci návrhu nového územního plánu.  

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 

 

Využití areálu bývalých Technických služeb Turnov v Sobotecké ulici 

Záměr: Zajistit účelné využití ploch pro komerční i nekomerční využití. 

Aktuální stav: Funkce ploch je řešena v rámci nového územního plánu.  

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 

 
 

 
Aktivita A 1.2.2 Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti 
orgánů státní správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, HZS aj.) 
 

Dořešení problematiky územně-správního členění 

Záměr: Vyřešení nesouladu územní působnosti orgánů státní správy po realizaci 2. 
etapy reformy veřejné správy (spádové území MěÚ Turnov patří mezi 
nejvíce postižené, neboť vzniklo z částí tří okresů: Liberec, Jablonec nad 
Nisou a Semily) 

Aktuální stav: Řešit s MV ČR tak, aby se Město Turnov stalo plnohodnotným městem 
typu III., tj. obcí s rozšířenou působností, která poskytuje veškeré 
přenesené pravomoci státní správy.   

Garant: Město Turnov, ZM a RM 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 
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A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury 

 
Přehled opatření: 
A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (energetika, 
plynofikace..) 
A2.2 Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, parkovací 
plochy) a bytových domů 
A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby  
A2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 
A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost dopravy 
A 2.6 Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  

 
 
 

A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (energetika, 
plynofikace..) 

 
Aktivita A 2.1.1 Program rozvoje vodovodů 
 

Zpracování generelu vodovodů  

Záměr: Zpracovat generel vodovodů. 

Aktuální stav: Zpracování generelu vodovodů zatím trvá a z pohledu VHS TURNOV není v 
tuto dobu potřebný. 

Garant: VHS Turnov  

Financování: VHS Turnov  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 

 
 

Rozšíření vodovodů pro bytové zóny Hruštice-Károvsko a Durychov-Na Kamenci 

Záměr: Zajistit vodovodní síť do bytové zóny  Hruštice-Károvsko a Durychov-Na 
Kamenci 

Aktuální stav: Částečně realizováno. V období 2009 – 2011 ve spolupráci VHS TURNOV s 
městem a soukromými vlastníky provedena dostavba malé části vodovodu ve 
dvou lokalitách. Bude nutné pokračovat podle potřeb investorů (vlastníků 
pozemků). 

Garant: VHS Turnov 

Financování: VHS, Město Turnov, soukromí vlastníci 

Termín realizace: Dle potřeb. 

 
 

Vybudování vodovodního řadu z Malého Rohozce do průmyslové zóny Vesecko 

Záměr: Vybudování nového vodovodního řádu do průmyslové zóny Vesecko. 

Aktuální stav: Tento projekt byl za souhlasu města zastaven z důvodu neprůchodnosti 
umístění stavby do soukromých pozemků (také vliv soudního sporu – kauza 
„Walderode“) 

Garant: VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace: Akce zatím pozastavena. 
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Rekonstrukce hlavních přivaděčů z VDJ Metelka a Šlejferna 

Záměr: Zkapacitnění stávající vodovodní sítě dle dokumentace 
Vodohospodářského sdružení Turnov a Programu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Libereckého kraje 

Aktuální stav: Je realizovaná část přivaděče, další etapa z důvodu nedostatku finančních 
prostředků odložena. 

Garant: VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Rekonstrukce a opravy stávajících řadů (nutných k výměně) 

Záměr: Průběžně zajišťovat opravy a rekonstrukce stávajících vodovodních řádů. 

Aktuální stav: Stále trvá. 

Garant: VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace: Dle potřeb. 

 
 

Přeložky vodovodů v souladu s ÚPSÚ Turnov a s regulačními plány 

Záměr: Zajistit přeložky vodovodů v souladu s ÚPSU Turnov 

Aktuální stav: Akce trvá. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  

 
 

Vybudování vodovodu pro bytovou zónu Daliměřice 

Záměr: Zajištění vodovodu pro bytovou zónu Daliměřice.  

Aktuální stav: Pracuje se na územní studii bytové zóny Daliměřice a součástí je řešení 
zajištění pitné vody. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města 

Spolupracující 
organizace: 

VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

 
Aktivita A.2.1.2 Zkapacitnění stokové sítě, odkanalizování okrajových částí Turnova a napojení 
na centrální ČOV    
 

Zpracování generelu kanalizační sítě 

Záměr: Zpracovat generel kanalizační sítě. 

Aktuální stav: Akce stále trvá. 

Garant: VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  
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Rekonstrukce zastaralých částí kanalizačních řadů, zkapacitnění strategického sběrače 
v lokalitě Nudvojovice, odkanalizování rozvojových ploch a zajištění kanalizační sítě v bytové 
zóně Daliměřice. 

Záměr: Rekonstrukce zastaralých částí kanalizačních  řadů, zkapacitnění 
strategického sběrače v lokalitě Nudvojovice, odkanalizování rozvojových 
ploch a zajištění kanalizační sítě v bytové zóně Daliměřice. 

Aktuální stav: Projektová příprava těchto potřeb není zahájená, rekonstrukce budou 
realizovány podle podkladů provozovatele, zkapacitnění přivaděče 
z Nudvojovic je nutné zrealizovat (kompetence VHS Turnov), zasíťování 
rozvojových ploch probíhá průběžně podle požadavků investorů (vlastníků 
pozemků). 

Garant: VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  

              
 

Opravy a drobné rekonstrukce na ČOV Turnov, zejména technologických zařízení 

Záměr: Opravy a drobné rekonstrukce na ČOV Turnov, zejména technologických 
zařízení. 

Aktuální stav: Drobné rekonstrukce a opravy na ČOV Turnov jsou realizovány podle stavu 
technologie a potřeb provozovatele. 

Garant: VHS Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
 
 
Aktivita A 2.1.3 Posílení distribuce elektrické energie 
 

Zajištění zdrojů elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice 

Záměr: Zajistit zdroj elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice. 

Aktuální stav: Pracuje se na územní studii bytové zóny Daliměřice a součástí je řešení 
zajištění elektrické energie. 

Garant: MěÚ Turnov – odbor rozvoje města 

Spolupracující 
organizace: 

ČEZ 

Financování:  

Termín realizace: 2013+ 

 
 

Aktivita A 2.1.4 Plynofikace okrajových městských částí 
 

Plynofikace okrajových městských částí (Mašov, Pelešany, Nudvojovice…) 

Záměr: Snížit objem emisí vzniklých spalováním tuhých paliv v okrajových 
částech města s koncentrovanější zástavbou 

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: VČE 

Financování:  

Termín realizace: Dle potřeb 
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A2.2 Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, 
parkovací plochy) a bytových domů 
 

 
Aktivita A 2.2.1 Regenerace sídlišť 
 

Regenerace sídliště U nádraží 

Záměr: Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, 
dětských hřišť a zeleně v prostoru sídlišť a jejich bezprostředního okolí. 

Aktuální stav: Zatím jsou dokončeny 2 etapy z 5. Na SFDI je podána žádost o dotaci na 
rok 2013.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR 

Termín realizace: Předpoklad v případě získání dotací 

 
 

Regenerace sídliště Přepeřská 

Záměr: Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, 
dětských hřišť v prostoru sídliště a jejich bezprostředního okolí. 

Aktuální stav: Bude projektově připravováno.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR 

Termín realizace: 2014++ 

 
 

Regenerace sídliště Výšinka 

Záměr: Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, 
dětských hřišť v prostoru sídlišť a jejich bezprostředního okolí. 

Aktuální stav: Akce je plánována. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, MMR 

Termín realizace:  

 
 
Aktivita A 2.2.2 Revitalizace bytových a panelových domů (pod Městem Turnov) 
 

Bytové domy č.p. 1001-2 + příprava využití okolních objektů a ploch 

Záměr: Bytové domy (cca 30 bytů) při ul. 5. května, rekonstrukce - obnova 
sociálního zařízení, výměna oken a nová fasáda (příp. zateplení) 

Aktuální stav: V minulosti bylo zpracováno stavebně technické posouzení objektů a byl 
proveden výkup okolních pozemků. Zatím beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 20-30 mil Kč 

Termín realizace: Dlouhodobý úkol, dříve jen v případě získání dotace 

 
 

Bytové domy č.p. 1054-1055   

Záměr: Bytové domy při ul. Bezručova, rekonstrukce - obnova sociálního 
zařízení, výměna oken a nová fasáda (příp. zateplení) 

Aktuální stav: Nově zařazená aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 
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Financování:  cca 20-30 mil Kč 

Termín realizace:  

 
 

Dům s pečovatelskou službou – DPS Výšinka  

Záměr: Oprava bytových jader, výměna stoupacích vedení rozvodů a dokončení 
zateplení. 

Aktuální stav: Město vlastní pouze jeden panelový dům (Dům s pečovatelskou službou – 
DPS Výšinka). 2011-2012 realizována etapa výměny oken a balkónových 
sestav včetně zateplení balkónových lodžií. Celkové zateplení domu není 
zatím v plánu. V letech 2013-2014 je plánována nezbytná výměna výtahů. 

Město Turnov – odbor 
správy majetku 

Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2013 –  2014 výměna výtahů,  

 
 

Oprava střech na penzionech v ul. Žižkova 

Záměr: Zajištění oprav střech na všech 4 budovách penzionů (byty se zvláštním 
určením s pečovatelskou službou)  v ul. Žižkova, čp. 2030,2031, 2032, 
2047, oprava rozvodů.  

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, střechy-cca 4x4mil Kč 

Termín realizace: 2013+ Podle finančních možností rozpočtu města, 

 
 

A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby  
 
Aktivita A 2.3.1 Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi 
 

Bytová zóna Hruštice – Károvsko (49 ha) – 1. etapa – 2004+ - (sítě technické infrastruktury a 
obslužné komunikace) 

Záměr: Podpora aktivit v oblasti vlastnického i družstevního bydlení, zejména 
formou zainvestování pozemků nově vymezených obytných zón 
inženýrskými sítěmi a komunikacemi podle schválených regulačních 
plánů. 

Aktuální stav: Zasíťování je hotové pro I. a VIb etapu z r. 2007, v roce 2008 byla 
dokončena výstavba etapy Ia, v r. 2009 se řešily majetkové záležitosti. 
Etapa Ia je částečně hotová, dokončení po realizaci výstavby rodin. 
Domků. Etapa IIIa dokončena v roce 2011. Řeší se projektová 
dokumentace pro staveb. povolení další části pozemků-etapa IV. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku-  

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2013+ 

 
 

Bytová zóna Durychov – Na Kamenci (65 ha) - - (sítě technické infrastruktury a obslužné 
komunikace) 

Záměr: Podpora aktivit v oblasti vlastnického i družstevního bydlení, zejména 
formou zainvestování pozemků nově vymezených obytných zón 
inženýrskými sítěmi a komunikacemi podle schválených regulačních 
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plánů. 

Aktuální stav: Většinou jde o soukromé pozemky. Město může být partnerem v případě 
zájmu a zapojení privátních investorů. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Páteřní komunikace pro bytovou zónu Hruštice–Károvsko 

Záměr:  

Aktuální stav: Opakovaně byl vyhlášen prodej pozemků na bytové domy s podmínkou 
výstavby páteřní komunikace. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
A 2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 
 
Aktivita A 2.4.1 Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem. Dobudování 
vnějšího a vnitřního silničního okruhu 

 

Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem. Dobudování vnějšího a 
vnitřního silničního okruhu. 

Záměr: Zajistit realizaci vnitřního a vnějšího dopravního okruhu (po jednotlivých 
dílčích etapách) s cílem odvedení tranzitní dopravy mimo hustě obydlené 
části města (týká se zejména silnic R35-I/35, R10-I/10, II/283). 

Aktuální stav: Krajský úřad Libereckého kraje nechal zpracovat studie: 
1.) “Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst 
v Libereckém kraji na silnicích II. a III. třídy popřípadě optimalizace 
realizací humanizací průjezdních úseků silnic z hlediska přínosů 
k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“, schváleno usnesením 
Zastupitelstva Libereckého kraje č..400/09/ZK.  
2.) „Studie proveditelnosti a účelnosti silnice  R35“. 
Liberecký kraj schválil návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
13.12.2011 usnesením č. 466/11/ZK 

Garant: ŘSD ČR – I/35, Liberecký kraj-II/283 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov - odbor rozvoje města a odbor dopravy, Liberecký kraj-
odbor odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor dopravy, MD 
ČR (jako nadřízený orgán ŘSD ČR), Krajská správa silnic LK 

Financování: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 

Termín realizace:  

 
 

Odlehčovací komunikace Luka-Žižkova 

Záměr: Vybudovat odlehčovací komunikaci od okružní křižovatky Sobotecká-
Jana Palacha přes „Koňský trh“, ulicí Na Lukách, přes Konělupy do 
Žižkovy ulice s cílem snížit dopravu centrem města.  

Aktuální stav: Vypracovaná technická studie. Souvisí s řešením v novém Územním 
plánu Turnova. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města 

Financování: cca 460 mil Kč 
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Termín realizace:  

Aktivita A 2.4.2 Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra 
 

Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra 

Záměr: Zpracování studií a následná realizace opatření k omezení a zklidnění 
dopravy v centru města (zjednosměrnění ulic, příčné prahy, ostrůvky, pěší 
zóny…); přeložky komunikací 

Aktuální stav: Měřením stávající akustické situace (24 hod.) z provozu automobilové 
dopravy v ulici Markova v Turnově bylo zjištěno prokazatelné překročení 
hygienického limitu v 60 dB pro noční dobu (naměřená hodnota 62,1 dB). 
Po projednání s KHS bylo zobousměrnění Markovy ulice zastaveno. 
 Měření stávající akustické situace (24 hod.) z provozu automobilové 
dopravy v ulici Palackého Husova, Žižkova v Turnově“ neprokázala 
překročení hygienických limitů. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
Aktivita A 2.4.3 Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu (kruhové křižovatky, dopravní signalizace…) 

 

Jižní sjezd do průmyslové zóny Ohrazenice 

Záměr: Odlehčit centru a zajistit jižní sjezd přímo do průmyslové zóny 
Ohrazenice. 

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov - odbor rozvoje města 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov - odbor dopravy, Liberecký kraj- odbor dopravy, ŘSD ČR, 
Krajská správa silnic LK 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

 
 

Světelná křižovatka na nám. Českého ráje 

Záměr: Úprava chodníku u Belgického dvora a zavedení světelné signalizace na 
křižovatkách náměstí Českého ráje 

Aktuální stav: Projektová dokumentace se stavebním povolením dokončena v roce 2012. 
Realizace plánovaná dle finančních možností. 

Garant: Město Turnov – odbor dopravy 

Spolupracující Město Turnov- odbor správy majetku, Liberecký kraj- odbor dopravy, 

Zřízení nájezdu na I/35 směr Turnov-Jíčín v Ohrazenicích (Autosalon Ford) 

Záměr: Zajistit nájezd na silnici I/35 směr Turnov-Jíčín v Ohrazenicích u 
Autosalonu Ford.  

Aktuální stav: Akce závisí na výkupu pozemků nutných pro připojovací pruh. 

Garant: ŘSD ČR  

Spolupracující 
organizace: 

Liberecký kraj- odbor dopravy, Krajská správa silnic LK, Město Turnov - 
odbor rozvoje města 

Financování:  

Termín realizace:  
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organizace: ŘSD ČR, Krajská správa silnic LK 

Financování: Cca 2,5 mil Kč 

Termín realizace: 2013+ 

 

Přechod pro chodce v ul. Husova u „Žluté ponorky“  

Záměr: Pro zajištění bezpečného pohybu dětí a dospělých u Střediska pro volný 
čas dětí a mládeže v ul. Husova zajistit přechod pro chodce.  

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor dopravy 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov- odbor správy majetku, Liberecký kraj- odbor dopravy, 
ŘSD ČR, Krajská správa silnic LK 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  

 
 

Přechod na ul. 5.května směr Hruštice  

Záměr: Zajistit bezpečnost pro chodce při přechodu ulice 5.května směrem na 
Hruštici. Využít případně zpomalovací retardér.   

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor dopravy 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov- odbor správy majetku, Liberecký kraj- odbor dopravy, 
ŘSD ČR, Krajská správa silnic LK 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  

 
 
Aktivita A 2.4.4 Rekonstrukce ulic a náměstí  
 

Rekonstrukce Palackého ulice od mostu po Hlubokou ul. 

Záměr: Celková rekonstrukce ulice. 

Aktuální stav: Realizace je závislá na možnosti dotací. 

Garant: Liberecký kraj  

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor správy majetku a odbor dopravy, Krajská správa 
silnic LK, (ŘSD)… 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Rekonstrukce ulice 28.října po opravě kanalizace 

Záměr: Rekonstrukce ulice v souvislosti s vybudováním nové kanalizace 

Aktuální stav: Realizace probíhá. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Liberecký kraj – odbor dopravy, Krajská správa silnic LK, (ŘSD)… 

Financování: Město Turnov, cca 17,5 mil Kč 

Termín realizace: 2013 

 
 

Rekonstrukce ulice Komenského  

Záměr: Celková rekonstrukce ulice. 

Aktuální stav: Zatím není zahájena příprava. 
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Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 15 mil 

Termín realizace:  

 
 

Rozšíření ulice Markova 

Záměr: Rozšíření ulice a obousměrný provoz 

Aktuální stav: Dokumentace k územnímu rozhodnutí pouze rozšíření, ne pro 
obousměrný provoz. 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor rozvoje města 

Financování: cca 15 mil Kč 

Termín realizace:  

 
 

Rekonstrukce ulice Pekařova  

Záměr: Rekonstrukce ulice 

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 15 mil Kč 

Termín realizace:  

 

Rekonstrukce ulice Kinského  

Záměr: Rekonstrukce ulice 

Aktuální stav: Je součástí rekonstrukce ul. 28.října. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: 2013 

 
 

Rekonstrukce Jeronýmovy ulice   

Záměr: Rekonstrukce ulice 

Aktuální stav: Částečně hotovo , chybí pouze v horní části chodníky. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 2 mil Kč 

Termín realizace:  

 
 

Mariánské náměstí 

Záměr: Rekonstrukce Mariánského náměstí po obnově kanalizace. 

Aktuální stav: Rekonstrukce chodníku a vozovky vč. veřejného osvětlení v rámci ul. 
28.října.Částečná realizace probíhá. 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace: 2013 

 
 

Havlíčkovo náměstí -  

Záměr: Vytvoření  parkovacích míst. 

Aktuální stav: Vypracovaná studie. 
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Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Financování: Cca 50 mil Kč  

Termín realizace:  

 

Rekonstrukce návse Mašov 

Záměr: Zrekonstruovat náves Mašov včetně povrchů a zeleně.  

Aktuální stav: Projektová dokumentace je připravena, hledá se zdroj financí na realizaci. 

Garant: Město Turnov - odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Liberecký kraj – odbor dopravy, Krajská správa silnic LK, (ŘSD)… 

Financování: Cca 8 mil Kč  

Termín realizace:  

 
 

A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost 
dopravy 
 
Aktivita A 2.5.1 Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) 
 

Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí  

Záměr: Spolupracovat na projektu integrovaného dopravního systému 
Libereckého kraje s cílem zajistit optimální dopravní obslužnost pro 
Turnov a okolí. 

Aktuální stav: IDS pro oblast Turnovska byla spuštěna 1.7.2009 v rámci Integrovaného 
dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). Je ustavena pracovní 
skupina, která se zabývá provozem systému při KORID s.r.o. (koordinátor 
dopravy zřízený Libereckým krajem). 

Garant: Liberecký kraj – odbor rozvoje, odbor dopravy   

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor dopravy, MD ČR, České dráhy a.s., 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
Aktivita A 2.5.2 Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního 
spojení s Prahou, Libercem a Hradcem Králové 
 

Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení s Prahou, 
Libercem a Hradcem Králové 

Záměr: Zpracování studií s cílem zlepšení železničního spojení s Prahou a 
krajskými městy. Monitoring rychlého spojení Liberec-Praha s cílem 
napojit trasu na Turnov-Hradec Králové 

Aktuální stav: Zpracování studií zajišťuje SŽDC, zpracovává ji firma  IKP Praha, 
předpokládaný horizont realizace je po  2020. 

Garant: Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)   

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov - odbor rozvoje města, odbor dopravy, Liberecký kraj – 
odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor dopravy, MD ČR, 
České dráhy, a.s. 

Financování:  

Termín realizace: Dlouhodobý úkol 
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A 2.6 – Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  
 
Aktivita A 2.6.1 Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle 
zpracovaného Generelu cyklodopravy 
 

Cyklotrasa Jizera 

Záměr: Realizace  cyklotrasy, která kopíruje tok řeky Jizery a propojuje atraktivní 
turistické oblasti Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj. Předpokládaná 
délka – od pramene k soutoku Jizery s Labem - je cca 150 km. 

Aktuální stav: Cyklotrasu Jizera v úseku Příšovice – Přepeře – Turnov – Rakousy –– 
Malá Skála – Líšný – Železný Brod – zpracována studie. Řeší se v rámci 
projektu Greenway Jizera, na který získalo Sdružení Český ráj dotaci z 
ROP NUTS II SV v roce 2010 a to pouze na část z Dolánek do Líšného 
(cca 40mil Kč, 11 Km). Probíhá realizace. 

Garant: Sdružení Český ráj (SČR) a další obce ( Turnov, Železný brod, Semily..) 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor správy majetku, v gesci úsek Svijany-Železný Brod 

Financování: Částečně ROP SV, další úseky – investor obec 

Termín realizace:  

 
 

Cyklostezka po pravém břehu Stebénky 

Záměr: Vybudovat cyklostezku po pravém břehu Stebénky 

Aktuální stav: Je vyřešena po stránce majetkové. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku  

Spolupracující 
organizace: 

SČR 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Cyklotrasa Turnov-Přepeře 

Záměr: Vybudovat cyklotrasu z Turnova do Přepeř. 

Aktuální stav: Rekonstrukce cyklotrasy z Turnova do Přepeř bude řešena v budoucnu dle 
finančních možností. Akce nebyla součástí žádosti o dotaci z ROP NUTS 
II SV na Greenway Jizera 

Garant: Město Turnov a Obec Přepeře  

Spolupracující 
organizace: 

SČR 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Revize generelu cyklodopravy na propojení Turnova 1 s Turnovem 2 

Záměr: Provést revizi generelu cyklodopravy s cílem propojit Turnov 1 a Turnov 
2 a nemotorovou dopravu je jeden z úkolů dopravní komise. 

Aktuální stav: Akce nebyla ještě zahájena. 

Garant: Město Turnov – odbor dopravy  

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov - dopravní komise  
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Financování:  

Termín realizace:  

Aktivita A 2.6.2 Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek 
 

Údržba turistického značení na území Českého ráje. 

Záměr: Průběžné provádět údržbu turistického značení.  

Aktuální stav: Údržba probíhá průběžně.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Klub českých turistů 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace: Průběžně  

 
 

Chodník Dolánky pěší trasa v souběhu se silnicí I/10 v úseku Vápeník – odbočka Dolánky 

Záměr:  

Aktuální stav: Z r.2006 hotov úsek Vápeník – odbočka Dolánky. Realizace dalšího úseku 
se bude odvíjet od priorit a řešení vlastnických vztahů. Pokračování 
chodníku do Dolánek (návrh dopravní komise) zvážit, zda je realizace 
reálná vzhledem k vysokým nákladům. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Liberecký kraj – odbor dopravy,  

Financování: Celkem asi 11 mil Kč,  

Termín realizace:  

 
 

Chodník Mašov  

Záměr: Prodloužit chodník do Mašova. 

Aktuální stav: 1. – 3. etapa hotová z r.2006. Realizace 4. – 5. etapy se odvíjí od priorit a 
řešení vlastnických vztahů. Vzhledem k finančním nákladům a 
nedořešeným vlastnickým vztahům bylo pokračování chodníku do 
Mašova odloženo. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Liberecký kraj – odbor dopravy 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Chodník z Mašova do Kalužníku 

Záměr: Vybudovat chodník z Mašova do Kalužníku.  

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Cesta pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD v Sobotecké ulici na Koňský trh  

Záměr: Vybudovat cestu pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD v Sobotecké ulici 
přes prostor Sportovně rekreační ho areálu Maškova zahrada Turnov – 
Sobotecká na Koňský trh.  
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Aktuální stav: Propojení Maškovy zahrady s Koňským trhem závisí na přístupu 
privátních majitelů pozemku. Zatím beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Chodník na Přepeřské ulici 

Záměr: Zajistit bezpečnost pro chodce v úseku od Diasu k sídlišti Přepeřská. 

Aktuální stav: Projektově připraveno. Podává se žádost na SFDI. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Liberecký kraj – odbor dopravy 

Financování: SFDI, Město Turnov, cca 1 mil. Kč 

Termín realizace: 2013+ 

 
 
Aktivita A 2.6.3 Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na 
okraji centrální zóny a u turistických cílů 
 

Parkoviště u nádraží ČD  

Záměr: Zajistit záchytné parkoviště v blízkosti dopravního terminálu. 

Aktuální stav: Nabízí se možnost využít plochy za Poštou Turnov II. Bylo zahájeno  
jednání se Správou železničních drah a cest, která vlastní plochy za 
poštou. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující 
organizace: 

Správa železniční dopravní cesty s.o. 

Financování:  

Termín realizace:  

 

Parkoviště pod Valdštejnem  

Záměr: Zajistit parkování pro osobní a autobusovou dopravu včetně sociálního 
zázemí.   

Aktuální stav: Zpracovaná projektová dokumentace na infocentrum se sociálním 
zázemím. Žádosti o dotace (do přeshraničního programu a do ROP SV) 
nebyly úspěšné. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
 
A3 Rozvoj cestovního ruchu 

 
Přehled opatření: 
A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek 
A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 
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A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek 
 
 
Aktivita A 3.1.1 Přírodní památky: Hruboskalské skalní město, areál Dolánky  , ….. 

Hruboskalské skalní město 

Záměr: Obnova a uchování přírodního bohatství s cílem zvýšení turistického 
ruchu a záchrany přírodního a architektonického dědictví . 

Aktuální stav: Probíhá průběžně, vytvoření nové naučné tabule pod Hlavaticí, v roce 
2012 přeznačování turistického značení, bude pokračovat i v následujících 
letech. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 

Areál Dolánky   

Záměr: Obnova a uchování přírodního bohatství s cílem zvýšení turistického 
ruchu. 

Aktuální stav: Byly vybudovány pláže s protipovodňovou ochranou s možností 
rekreačního vyžití.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 

 

Aktivita A 3.1.2 Hrad Valdštejn 

Hrad Valdštejn  

Záměr: Výhled do roku 2020 

 Dokončení oprav třetího skalního bloku. V souvislosti s opravami 
třetího skalního bloku nutné provést archeologický průzkum. 

 Opravy spárování vnějšího líce zdiva na malém a velkém mostě a 
na parapetní zídce kolem prvního nádvoří. 

 Opravy klasicistního domu (lokální opravy vnější omítky, 
obnovovací nátěry oken atd.) 

 Opravy kaple sv. Jana Nepomuckého (drobné opravy omítky, 
výměna střešní krytiny.) 

 Kočárovna u vstupní brány (vlevo od velkého mostu) – interaktivní 
expozice pro děti, galerie, expozice pro handicapované spoluobčany 

 Oprava občerstvení 

 Úprava předpolí 
 

Aktuální stav: Na rok 2013 je plánovaný archeologický výzkum (zajistí Muzeum 
Českého ráje) a zpracování projektové dokumentace na další etapu 
obnovy III. Skalního bloku. V případě dotace z MK se bude část 
vyprojektovaných činností realizovat. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Ministerstvo kultury, Město Turnov, LK 

Termín realizace: průběžně 
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Aktivita A 3.1.3 Synagoga Turnov 

Synagoga Turnov  

Záměr: Pořádáni kulturních akcí a výstav, v následujících letech zajištění údržby a 
provozu této památky.   
 

Aktuální stav: Nově vyhlášená kulturní památka zpřístupněná od roku 2009 průběžně 
nabízí kulturní akce a výstavy. 

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

Financování:  

Termín realizace:  

 

Aktivita A 3.1.4 Ostatní památky – turistické cíle 

Obnova a rekonstrukce ostatních kulturních památek a významných objektů 

Záměr: Obnova kulturních a sakrálních památek a objektů s cílem zvýšit turistický 
ruch. 

Aktuální stav: Postupně probíhají opravy památek, většina finančních prostředků 
z dotačních titulů, v následujících letech opravy sakrálních památek -  
připravena oprava kostela sv. Mikuláše, areálu fary (hradby). 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Průběžně s možností dotací z Ministerstva kultury 

Termín realizace:  

 

 

A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
 
Aktivita A 3.2.1 Nové komerční aktivity (např.: vybudování horolezecké stěny, ekoturistika a 

venkovní turistika) 

Vybudování  horolezeckého muzea při Muzeu Český ráj 

Záměr: Vybudovat novou atrakci zaměřenou na propagaci horolezectví v Českém 
ráji 

Aktuální stav: Připravuje se projektová dokumentace se záměrem podat žádost o dotaci 
z přeshraničního programu. V  roce 2012 realizována výstava  „Jistíš mě“. 

Garant: Muzeum Český ráj 

Financování: Fondy EU 

Termín realizace: 2013+ 

 

 

Aktivita A 3.2.2 Tvorba nových produktů 

Zpracovat prezentaci kamenářství jako specifikum města Turnova 

Záměr: Vytvořit nový produkt zaměřený na tradiční řemeslo na Turnovsku – 
kamenářství. 

Aktuální stav:  

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

Financování:  

Termín realizace:  
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Zřízení expozic na hradě Valdštejně 

Záměr:  

Aktuální stav: Expozice Albrechta z Valdštejna zatím nezřízeny, tento záměr je stále 
v plánu. V současnosti probíhají prohlídky ve společnosti Albrechta 
z Valdštejna (oživení prohlídek objektu v některých dnech během 
návštěvnické sezóny.). Zřízena expozice ve sklepení – archeologické 
nálezy, výstava: Chvála pískovci, výstava věnována Jiřímu Novákovi 
z Hrubé Skály, plánováno zřízení interaktivní expozice zaměřené na 
dětského návštěvníka a hendikepované (virtuální prohlídka hradu). 

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

Financování:  

Termín realizace:  

 

Rozvoj kulturního cestovního ruchu  

Záměr: Spolupráce s provozovateli kulturních zařízení na rozšíření nabídky pro 
návštěvníky města. 

Aktuální stav: Spolupráce probíhá, na RTIC k dispozici vstupenkové portály (TICKET 
PRO, TICKET STREEM, E-vstupenka), do budoucna zkvalitnění 
spolupráce, jednání o možnosti předprodeje na RTIC kulturních akcí 
pořádaných KCT, nové webové stránky – přehledný kalendář kulturních 
akcí. V  RTIC instalován sčítač návštěvníků (od roku 2010). 

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

Financování:  

Termín realizace: Průběžně  

 

 

Aktivita A 3.2.3 Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu  

Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu 

Záměr: 1) Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu motivačními a 
marketingovými nástroji (soutěže, odměny..) 

2) Rozvoj osobních služeb zaměřených na turisty a využití volného 
času  (sauny, masáže, solária, bowling, zábavní střediska, 
kadeřnictví, kosmetické salóny, půjčovny automobilů, kol, 
úschovny zavazadel, veřejné prádelny, veřejné WC, parkovací 
místa…) 

Aktuální stav: 1) Pravidelná setkávání podnikatelů – fóra cestovního ruchu – 
probíhají 2x ročně na území Českého ráje, pořádá SČR 
(www.cesky-raj.info), zapojení do projektu „Zvýšení adaptability 
zaměstnanců členských firem HOK v Jablonci nad Nisou a 
zaměstnanců partnera pracujících v odvětví cestovního 
ruchu“(projekt ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR). 

2) Beze změn, možnost zapojení do připravené Letní prázdninové 
nabídky či akcí pořádaných Městem (př.: Kámen a šperk 
v Turnově). Výhled: je nutné aktivní zapojení podnikatelů, např.: 
ve formě inzercí do připravovaných propagačních materiálů (zatím 
není zájem). 

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

http://www.cesky-raj.info/
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Financování:  

Termín realizace: Průběžně  

A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 
 

Marketing v cestovním ruchu 

Záměr: 1) Prezentace na výstavách, veletrzích v tuzemsku a v zahraničí 
2) Vydávání propagačních materiálů v grafické řadě ŠČR  
3) Podpora zápisu Skalních měst Českého ráje do Seznamu světového 

dědictví UNESCO (žádost ČR prozatím stažena)  
4) Akce na propagaci Českého ráje 
5) Virtuální prohlídky 

Aktuální stav: 1) Prezentace města a regionu Český ráj na výstavách a burzách 
cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí – probíhá 

2) Vydávání propagačních materiálů s jednotným designem 
vytvořeno a probíhá, bude snaha jednotnou linii udržet i do 
budoucnosti. Je doporučeno i dalším subjektů, aby používali 
jednotící prvky 

3) Beze změn 
4) Každoroční akce Český ráj těm-zahájení turistické sezóny 
5) Je zařazena virtuální prohlídka Synagogy a je plánovaná prohlídka 

naučných stezek v centru města 

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

Financování:  

Termín realizace: Průběžně  

 

Podpora značky Regionální produkt Český ráj 

Záměr: Propagovat regionální produkty a vytvářet podmínky pro jejich využití. 

Aktuální stav: Nová prodejna regionálních výrobků zřízena na RTIC v Turnově, 
každoroční certifikace výrobců, podpora těchto prodejců v Turistických 
novinách, zapojení do akcí Města (př.: Kámen a šperk v Turnově), rozvoj 
turis. produktu: Regionální produkt Český ráj – rozvoj se předpokládá i do 
budoucnosti a měl by být rozšířen o nový produkt, jehož cílem je podpořit 
restaurace, které ve své gastronomii využívají produkty od místních 
výrobců potravin (produkt organizace Sdružení Český ráj), postupné 
vytváření dalších prodejních míst regionálních výrobků. 

Garant: Město Turnov – odbor cestovního ruchu 

Spolupracující 
organizace: 

SČR 

Financování:  

Termín realizace: Průběžně  

 
 
 
B –  Lidské zdroje 
 

B1 Podpora školství a vzdělávání 
 

Přehled opatření:  

B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu objektů 
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B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli) 
B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 
B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu 
objektů 
 
Aktivita B 1.1.1 Naplňování dokumentu Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov 
a jeho přirozené spádové oblasti přijaté usnesením ZM dne 27.8.2009 
 

Vytvoření základní devítileté školy u nádraží 

Záměr: Vytvořit kompletní úplnou základní školu v Turnově II. Přispěje ke 
snížení dopravy v centru města. 

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Aktivita B 1.1.2 Zkvalitnění infrastruktury škol a školských zařízení 
 

Základní škola Turnov, Skálova 

Záměr: Nová omítka a výměna oken. 

Aktuální stav: Kulturní památka od roku 2011. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, dotace MKČR , LK 

Termín realizace:  

 
 

Rekonstrukce ZŠ Mašov vč. přístavby 

Záměr: výměna oken, úprava sociálního zařízení dle nových požadavků hygieny, 
plynofikace, nová omítka a další zatím nespecifikované projekty 

Aktuální stav: Bylo schváleno zadání PD na celkovou opravu. Dokumentace dokončena. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 30 mil Kč 

Termín realizace: Dlouhodobý úkol (vysoké náklady) 

 
 

Rekonstrukce budovy Skálova čp.466 (bývalý internát) 

Záměr: Původní záměr-Rekonstrukce  internátu na Městský úřad Turnov.  

Aktuální stav: Částečná rekonstrukce a opravy nerespektují tento projekt. Budova je 
využívána částečně pro úřad a částečně pro komerční účely. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  

 
 

Přestavba táborové základny MěÚ Turnov v Krčkovicích 

Záměr: Přestavba táborové základny pro letní dětské tábory.  

Aktuální stav: Projektová dokumentace dokončena vč. stavebního povolení.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 10 mil Kč 

Termín realizace: Projekt připraven pro možné čerpání dotací. 
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Rekonstrukce hvězdárny na Vrchhůře 

Záměr: Kompletní rekonstrukce původní budovy hvězdárny se zvýšením o jedno 
patro, úprava prostředí kolem budovy. 

Aktuální stav: Projektová dokumentace dokončena vč. stavebního povolení. Žádost o 
dotaci podána v dubnu 2012 do česko-saského přeshraničního operačního 
programu, ale nepodpořena.  

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Cca 12 mil Kč 

Termín realizace: Projekt připraven pro možné čerpání dotací. 

 
 

ZŠ Žižkova – výměna střešního pláště 

Záměr: Výměna střešního pláště. 

Aktuální stav: Nová aktivita z iniciativy školské komise. Příprava zatím neproběhla. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  

 
 

Vybudování zahrady pro MŠ 28.října 

Záměr: Vytvoření zahrady pro MŠ 28.října včetně vybavení, sociálního zázemí a 
oplocení . Realizovat etapově. 

Aktuální stav: Projektová dokumentace zpracována. Pozemek ve vlastnictví Města 
Turnova. V r. 2013 plánována I. etapa realizace, která umožní užívání 
pozemku. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov, cca 2 mil Kč 

Termín realizace: 2013 – I.etapa 

 
 
B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli) 
 

Rozvoj Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s 

Záměr: Strategický rozvoj VCT do roku 2020 
1. podpora zaměstnanosti se zaměřením na rekvalifikace v sociální oblasti, 
spolupráce s Úřadem práce ČR 
2. kurzy pro veřejnost, instituce, firmy, sociální a zdravotní oblast 
zaměřené na jazykové vzdělávání, moderní informační technologie, soft 
skills a odborné profesní vzdělávání 
3. spolupráce se školami v oblasti odborných seminářů a projektové 
činnosti 
4. pokračování v projektové oblasti pro školství, sociální oblast a oblast 
podpory zaměstnanosti 

Aktuální stav: 1.Spolupráce v oblasti podpory zaměstnanosti s úřady práce 
v Libereckém kraji, nabízí motivační kurzy pro nezaměstnané, 
rekvalifikační kurzy a připravuje projekty zaměřené na podporu 
nezaměstnaných. 2 rekval. kurzy Pracovník sociální péče 
7 odborných seminářů pro soc. oblast 
2. oblast celoživotního vzdělávání -především jazykové kurzy a kurzy 

IT. Specializace na kurzy podporující profesní rozvoj pracovníků ve 
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firmách, státních institucích a sociálních službách. Odborné semináře 
v soc. oblasti, projekt OP VK Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání 
zdravotnického personálu – od 1 1. 2012 
3. cílovou oblastí jsou mateřské, základní a střední školy, se kterými 
spolupracujeme v rámci projektů a dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  
2010 – 2012 
projekt OP VK Systém zvyšování kvality výuky AJ na ZŠ a SŠ – do 
30.6.2012 
projekt OP VK Nově a jinak v mateřských školách  - 1.9.2010 - 30.6.2012 
projekt OP VK Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými 
předčasným odchodem ze vzdělávání – od 1.1.2012 
semináře DVPP pro školy 
supervize a semináře pro školy v rámci  projektu Šablony 
 

Garant: Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 

Financování: Fondy EU 

Termín realizace: průběžně 

 
 

Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky zaměstnanosti 

Záměr: Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky 
zaměstnanosti (zástupci vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu 
práce…) 

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: // 

Termín realizace:  

 
 

Podpora vzniku výzkumných center  

Záměr: Podporovat a spolupracovat s institucemi a organizacemi při vzniku 
výzkumných center.  

Aktuální stav: V současnosti se nachází na území Turnova několik výzkumných 
pracovišť. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, vedení města 

Financování: // 

Termín realizace:  

 
 
B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 
 
Aktivita B 1.3.1 Podpora vzniku zařízení pro využití volného času mládeže (teenagerů) 
klubového typu 
 

Výstavba Komunitního centra a související aktivity 

Záměr: Vybudování komunitního centra (sloučení zájmových kroužků a knihovny 
do jedné budovy) v ul. Skálova 

Aktuální stav: Zpracován záměr. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: Město Turnov,  cca 70mil Kč 

Termín realizace:  
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Vytvoření zařízení pro využití volného času mládeže klubového typu 

Záměr: Vytvoření zařízení pro využití volného času mládeže klubového typu 

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  

 
 

Podpora činnosti občanských aktivit a pomoc při zajištění kvalitního zázemí pro tyto činnosti 

Záměr: Vytvářet podmínky pro činnost občanských aktivit. 

Aktuální stav: Probíhá roční grantová finanční podpora na požadované akce. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
 

Přehled opatření:  

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického stavu 
B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  

 

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického 
stavu 
 
Aktivita B 2.1.1 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení 
 

Rekonstrukce objektu č.p. 151 před divadlem na kanceláře a zázemí městského divadla 

Záměr:  

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Knihovna v Turnově II 

Záměr: Zpracovat a vyhodnotit možnosti variant umístění knihovny v Turnově II 

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace:  

Výměna oken a další úpravy v Městské knihovně Antonína Marka  

Záměr: Vyměnit okna a provést úpravy uvnitř budovy MKAM v ul. Jeronýmova.  

Aktuální stav: Nová aktivita. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: Město Turnov 

Termín realizace:  
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Aktivita B 2.1.2 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů 
 

Dokončení rekonstrukce sokolovny ve Skálově ul. 

Záměr: Rekonstrukce sokolovny – vnitřní opravy. 

Aktuální stav: Hotové jsou venkovní opravy a úprava venkovního prostranství. Nutné je 
udělat ještě vnitřní opravy - historický strop, ubytovnu, sociálky a podlahu 

Garant: TJ Sokol Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Sokolovna Daliměřice včetně hřiště 

Záměr: Celková rekonstrukce škvárového hřiště na víceúčelové hřiště na házenou 
a malou kopanou s umělým povrchem (umělá krátká tráva). Zajistit 
současně sociální zázemí (šatny, sociální zařízení). Umožní přesun areálu 
házené ze současného umístění u loděnic mezi mosty. 

Aktuální stav: Fasáda je dokončena. Za sokolovnou je postavené malé hřiště na volejbal 
s nevyhovujícím povrchem. Je hotov projekt pro stavební povolení. 

Garant: TJ Turnov 

Financování: cca 5 mil. Kč  

Termín realizace:  

 
 

Mašov - rekonstrukce hřiště  

Záměr: Umělý povrch a oplocení,  

Aktuální stav: Záměrem je provést rekonstrukci hřiště společně s návsí 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 6,5 mil. Kč 

Termín realizace:  

 
 

Řešení objektů na fotbalovém stadionu 

Záměr: Upravit areál fotbalového stadionu - prostor pro diváky a rekonstrukce 
tribuny. 

Aktuální stav: Projektová dokumentace je hotová, stavební povolení je v řešení, hledají 
se zdroje financí z dotací. Stav nezměněn 

Garant: MST, s.r.o. 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
 

Zabezpečit organizační zajištění provozu hřišť  

Záměr: Zabezpečit organizační zajištění provozu hřišť hlavně u škol. 

Aktuální stav: Existují Pravidla na využívání hřišť. Hřiště nejsou volně přístupná 
s ohledem na bezpečnost a zabezpečení majetku. U haly TSC je hřiště 
přístupné. 

Garant: Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace:  
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Rekonstrukce stávajících vnitřních i venkovních sportovišť v majetku města (ZŠ 28. října, ZŠ 
Žižkova, gymnázium) 

Záměr: Rekonstrukce stávajících sportovišť u škol, které jsou v majetku města 
(vnitřní i venkovní povrchy – ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října, gymnázium) 

Aktuální stav: Všechna sportoviště jeví stav dožilých umělých koberců, nutnost jejich 
výměny. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku,  

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Zateplení haly TSC 

Záměr: Zateplit halu TSC.  

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Tělovýchovný sportovní klub Turnov 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Dostavba sportovního zázemí v hale TJ Turnov 

Záměr: Dostavba posilovny a drobné stavební úpravy stávajícího zázemí haly.  

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Tělovýchovná jednota Sokol Turnov 

Financování: Cca 1,5 mil Kč posilovna, 0,3 mil vnitřní stavební úpravy ve Sportcentru 

Termín realizace:  

 
 

Rekultivace junáckého ostrova  

Záměr: Rekultivace junáckého ostrova.  

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Tělovýchovná jednota Sokol Turnov, Junák  

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Úpravy v areálu loděnice TJ Turnov „mezi mosty“ 

Záměr: Dokončení úprav v areálu loděnice, zm. dokončení stávající hrubé stavby 
skladu a klubovny loděnice, oprava stávajícího hřiště s umělým povrchem, 
zpevnění břehu náhonu.   

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Tělovýchovný jednota Sokol Turnov 

Financování: 0,4 mil. Kč dokončení objektů, 1 mil. Kč zpevnění náhonu, 0,2 mil. Kč 
menší úpravy v areálu. 

Termín realizace:  

 
 

Úprava škvárového hřiště u haly TSC  

Záměr: Úprava škvárového hřiště u haly TSC. 
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Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: MST s.r.o. 

Spolupracující 
organizace: 

Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  
 
Aktivita B 2.2.1 Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního 
stadiónu 
 

Maškova zahrada - kluziště 

Záměr: Vybudovat kryté kluziště. 

Aktuální stav: Projektová příprava. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 50-80 mil Kč 

Termín realizace:  

 
 
Aktivita B 2.2.2 Vymezení zón pro rekreační aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace 
 

Sportovně rekreační zóna údolí Stebenky v Turnově 

Záměr: Vybudovat cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště pro děti, úpravy přírodní 
zeleně a její doplnění. Revitalizace toku (Povodí Labe), úpravy pro 
příměstskou rekreaci. 

Aktuální stav: Je zpracována studie celé zóny. Odbor životního prostředí předal 
projektovou dokumentaci na Povodí Labe, jedná se o projekt na 
odstranění migračních překážek na toku a umožnění migrace ryb mezi 
potokem a řekou Jizerou, úprava břehů potoka spojená s návrhem 
doprovodné vegetace a obnova cesty za účelem zpřístupnění vodního 
toku. V roce 2012 Povodí Labe odstranilo kolem vodního toku napadené 
dřeviny. Nyní záleží na jejich dalším postupu, co z projektu se bude 
realizovat 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku – za sportovně rekreační akce, 
Povodí Labe – za revitalizaci toku 

Financování: cca 10 mil Kč 

Termín realizace:  

 
 

Sportovně rekreační areál Dolánky u Turnova  

Záměr: Revitalizace pod Dlaskovým statkem, kolem parkoviště, příp. jezírko  - 
cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště, kemp, lávka přes řeku, přírodní 
koupání 

Aktuální stav: Zpracován záměr na umístění dvou tůní u parkoviště, probíhala jednání 
s Povodím Labe. V roce 2011 zrealizován projekt pláží na zlepšení 
biologické, rekreační a protipodvodňové funkce toku v oblasti Dolánek u 
Turnova. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Spolupracující  
organizace: 

Město Turnov – odbor životního prostředí 
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Financování: Cca 8 mil Kč 

Termín realizace:  

 

 
B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči 

 
Přehled opatření:  

B.3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Městské nemocnice včetně zajištění 
technického stavu  
B 3.2 Optimalizovat systém sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší 
věkové skupiny) 
B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po 
mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, 
vězni, bezdomovci…)  

 

 

B.3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov včetně 
zajištění technického stavu  
 
Aktivita B 3.1.1 Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity 
Panochovy nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví 
Libereckého kraje a Koncepcí VZP a její realizace 
 

Panochova nemocnice Turnov - zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové 
kapacity  

Záměr: Vzhledem k demografickému vývoji (stárnutí populace) zvážit vznik 
geriatrického oddělení v Panochově nemocnice Turnov. Stabilizovat 
nemocnici a udržet nezbytnou  zdravotní péči. 

Aktuální stav: V nemocnici se zrušilo porodnické oddělení. Na jeho místo se přesunula 
lůžka následné péče. Se zdravotními pojišťovnami, vč. Libereckého kraje  
podepsána v březnu předběžná dohoda o stavu lůžkového fondu od 
1.1.2013, kdy mají vstoupit do platnosti nové, tzv. rámcové smlouvy. Od 
1.1.2013 bylo omezeno gynekologické oddělení. Probíhá jednání o 
strategickém partnerovi. 

Garant: Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
Aktivita B 3.1.2 Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou 
technikou 
 

Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice 

Záměr: Zkvalitnění lékařské péče prostřednictvím rekonstrukce, modernizace a 
oprav objektů nemocnice a vybavení novou přístrojovou technikou. 

Aktuální stav: Obdržena dotace z ROP do výše 25mil Kč – dle skutečné vysoutěžené 
ceny - na rekonstrukci budovy bývalého dětského oddělení. V případě 
všech kladných stanovisek očekáváme realizaci projektu s termínem 
dokončení do konce r. 2014 

Garant: Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. 

Financování:  
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Termín realizace: průběžně 

B 3.2 Optimalizovat systém sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany a 
vyšší věkové skupiny) 
 
Aktivita B 3.2.1 Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se 
zpracovaným Komunitním plánem s cílem posílení terénní péče; podpora neziskových a 
privátních subjektů v oblasti sociálních služeb 
 

Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu  

Záměr: Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu na základě procesu 
komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku a optimální 
vynakládání finančních prostředků  v sociální oblasti (bude tím vytvořeno 
prostředí pro partnerství) 

Aktuální stav: Rozvoj sociálních služeb je prováděn na základě výstupů Komunitního 
plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (dále KP). KP byl 
schválen ZM Turnova v březnu 2011 jako strategický dokument v sociální 
oblasti. Komunitní plánování v současné době probíhá ve spolupráci s KÚ 
LB kraje v rámci projektu Libereckého kraje. Je nastavena spolupráce 
s poskytovateli sociálních služeb z okolních regionů tak, aby byly pokryty 
požadavky občanů v souladu se stanovenými prioritami KP 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu 

Záměr: Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu (ve spolupráci 
s Libereckým krajem) a aktualizace webových stránek Města Turnova a 
občanského sdružení FOKUS 

Aktuální stav: V r. 2012 byl vydán OSV informační leták pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením a informace pro lékaře. Katalog sociálních služeb, 
je aktualizován na webových stránkách FOKUSU a Města Turnova. Byl 
proveden průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních služeb, výstupy 
jsou použity pro další plánování sociálních služeb v regionu 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 

Zvyšování kvalifikace v sociální oblasti  

Záměr: Průběžně zvyšovat kvalifikaci u sociálních pracovníků, pracovníků 
v sociálních službách a u osob pečujících.  

Aktuální stav: Vzdělávací centrum realizuje podle požadavků a finančních možností 
kurzy na zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků.V roce 2011 
proběhlo  6 rekvalifikačních kurzů Pracovník sociální péče. 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí 

Financování:  

Termín realizace: Průběžné podle možností financování. 
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Aktivita B 3.2.2 Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj 
terénní péče, nové služby pro seniory – osobní asistence aj..) 
 

Vytvoření uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (od 3.stupně) a Alzheimerovou chorobou 

Záměr: Plán do r. 2020: 
V rámci Domova důchodců Pohoda jednat o přípravě vytvoření 
uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (od 3.stupně) a Alzheimerovou 
chorobou. 

Aktuální stav: 
 
 

ZSST má zpracované rozvojové plány jednotlivých sociálních služeb – 
jsou projednány v odborných komisích. V souladu s výstupy těchto plánů 
a zájmu o poskytnutí služby z řad žadatelů se uvažuje o zřízení 
uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (vzhledem k finanční a 
personální náročnosti se zatím nerealizuje). 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí 

Financování:  

Termín realizace:  

 
 
 
Aktivita B 3.2.3 Podpora programu péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany v 
návaznosti na Sluníčko (zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti) a na Základní školu 
speciální (  FOKUS Turnov o.s. a Slunce všem o.s. ) a dále pro občany s psychickými potížemi  

 

 
 

Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně nemocné ve stabilizovaném 
stádiu a pro osoby se zdravotním postižením 

Záměr: Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně 
nemocné ve stabilizovaném stádiu a pro osoby se zdravotním postižením 

Aktuální stav: Fokus získal do pronájmu budovu v ul. Skálova 415, která je v majetku 
Libereckého kraje. 

Garant: Fokus Turnov, o.s.   

Financování:  

Termín realizace:  

Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním postižením 

Záměr: Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním 
postižením; podpora aktivní politiky zaměstnanosti vytvořením nových 
pracovních míst 

Aktuální stav:  Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené i nadále funguje, 
pořádá pravidelná setkání klientů v prostorách Městské knihovny 
Antonína Marka, nabízí poradenství, ukázky speciálních pomůcek, 
zprostředkování služeb, včetně zvukové knihovny nebo zájezdů pro 
nevidomé a slabozraké a jejich doprovod. Centrum i nadále spolupracuje 
s Tyflocentrem a Tyfloservisem Liberec.  

Garant: Městská knihovna  

Financování:  

Termín realizace:  
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B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po 
mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských 
domovů, vězni…)  
 
Aktivita B 3.3.1 Program podpory zaměstnanosti 
 

Výstavba nové budovy Komunitního centra Turnov pro děti a dospělé se zdravotním 
handicapem v lokalitě u nádraží 

Záměr: Výstavba nové budovy Komunitního centra Turnov pro děti a dospělé se 
zdravotním handicapem na základě schválené studie v lokalitě u nádraží.  
Nově vzniklé prostory budou využívány pro provozování odlehčovací 
služby pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a především 
s poruchou autistického spektra   

Aktuální stav:  V současné době má o.s. SLUNCE VŠEM dočasně pronajaty od města 
nebytové prostory v ul. J. Palacha, kde toto občanské sdružení provozuje 
denní centrum pro dospělé především s poruchou autistického spektra. 
Sdružení je zaregistrováno u KÚLK jako poskytovatel soc. služby centra 
denních služeb. Provoz byl oficiálně zahájen v září 2012, činnost je 
financována z prostředků sdružení, úhrad od uživatelů a z příspěvků 
města. Je připraven projekt na výstavbu nového objektu pro provozování 
této sociální služby. Je již vydáno územní rozhodnutí a připravuje se 
projektová dokumentace pro stavební řízení a výběrová řízení. Sdružení 
získalo dotaci ve výši 3,5 mil. Kč od Libereckého kraje na výstavbu nové 
budovy. Město Turnov darovalo v roce 2012 pozemek pro vybudování 
tohoto objektu, V roce 2013 se zahájí výstavba  

Garant: o.s. SLUNCE VŠEM 

Financování: cca 5 mil (z LBK 3,5 mil Kč),  Město Turnov, vlastní prostředky o.s. 
SLUNCE VŠEM, soukromé a státní zdroje, dary, fondy EU 

Termín realizace: 2013-2014 

Přístavba k budově Komunitního centra Turnov – chráněné bydlení 

Záměr: Nově vzniklé prostory budou využívány pro provozování chráněného 
bydlení  pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a především 
s poruchou autistického spektra   

Aktuální stav: Akce v plánu. 

Garant: o.s. SLUNCE VŠEM 

Financování: cca 3,5 mil Kč,  Liberecký kraj. Město Turnov, vlastní prostředky o.s. 
SLUNCE VŠEM, soukromé a státní zdroje, dary, fondy EU 

Termín realizace: 2016-2020 

Projekt – kavárna s obsluhou zdravotně postižených osob 

Záměr: FOKUS Turnov připravuje projekt pro zaměstnávání osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Jedná se o vybudování kavárny v prostorách 
Fokusu, kde budou zaměstnávány osoby se zdravotním postižením, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením.  
 

Aktuální stav: Akce v plánu. 

Garant: FOKUS Turnov 

Financování:  

Termín realizace: Termín realizace: 2013-2020 
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Aktivita B 3.3.2 Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální prevence 
a intervence) ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty 

 

 
 
 
Aktivita B 3.3.3 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů 
 

Zapojit se do projektů sekundární a terciární prevence 

Záměr: r. 2013 – vypracovat dlouhodobý plán/projekt na opakované každoroční 
akce pro děti a seniory v rámci prevence 

Aktuální stav: V Turnově je realizována protidrogová prevence o.s. Most k naději 
prostřednictvím terénního sociálního programu, ve spolupráci s o.s. Maják 
je prováděna primární prevence sociálně patologických jevů 

Garant: Město Turnov – odbor sociálních věcí 

Spolupracující 
organizace: 

Maják o.p.s., MKAM, Městská policie, PČR, Divadlo Rolnička, o.s. 
ADVAITA Liberec 

Financování: KÚLK, Město Turnov, EU granty 

Termín realizace: 2013-2020 

 
 

Vybudování nízkoprahového klubu pro děti a mládež  

Záměr: Vybudování nízkoprahového klubu pro děti a mládež 

Aktuální stav: Akce se připravuje. 

Garant: Maják o.p.s.,  

Spolupracující 
organizace: 

Nová naděje o.s, Jednota bratrská Turnov 

Financování: KÚLK, Město Turnov , EU granty 

Termín realizace: 2013-2020 

 
 
 

Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené  

Záměr: Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené 
(doplnění systému pro uplatňování alternativních trestů pro mladistvé, 
kteří se dopustili provinění).  
 

Aktuální stav:  Pokračuje ve své činnosti ve stejném rozsahu, i nadále je stejný počet 
pracovníků a zachována kapacita klientů. Financování: cca 930 tis. Kč/rok 
(95% soukromé a státní zdroje, 5 % město Turnov). Cíl: udržení 
stávajících kapacit a rozsahu služeb 

Garant: REP o.s. 

Financování: Město Turnov, MPSV, LBK, granty, 930 tis/rok 

Termín realizace:  

Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi se zaměřením zejména na péči o ohrožené děti.  

Záměr: Vytváření programů a aktivit pro rodiny s dětmi. 

Aktuální stav:  O.S Náruč v průběhu roku realizuje programy a aktivity pro rodiny 
s dětmi s e zaměřením na ohrožené rodiny. 

Garant: Náruč Turnov o.s. 

Financování: Město Turnov, MPSV, LBK, granty 

Termín realizace: 2013-2020 
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B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí 
 

Přehled opatření:  

B 4.1 Zajistit bezpečí občanů Turnova  
 
Aktivita B 4.1.1 Práce se zájmovými skupinami  

 
 
Aktivita B 4.1.2 Zlepšit technické vybavení Městské policie Turnov 
 

 
 

 

Aktualizovat seznam krizových a zájmových míst a skupin 

Záměr: Zpracovat a aktualizovat seznam krizových a zájmových míst a skupin ve 
městě Turnově z hlediska bezpečnosti 

Aktuální stav: Při přemístění Městské policie do nových prostor ve Skálově ulici se 
vybudoval nový monitorovací kamerový systém. Byla instalována kamera 
na nám. B.J.Horáčka.  Besedy jsou prováděny průběžně po celý školní rok 
pracovníkem městské policie, který má na starost prevenci kriminality. 
Besedy jsou rozšířeny i na gymnázium a na seniory v pečovatelských 
domech. Aktualizace zájmových a krizových míst hotova k 10/2012. 

Garant: Město Turnov – městská policie 

Financování:  

Termín realizace: Průběžně dle potřeby. 

Budování kamerového systému  

Záměr: Vybudovat městský kamerový systém, a tím zajistit monitoring 
vytipovaných lokalit města a snížit v těchto lokalitách trestnou činnost 
proti výchozímu stavu 

Aktuální stav: Při přestěhování služebny Městské policie byl celkově zrekonstruován 
monitorovací kamerový systém. Náklady hradilo Město Turnov. 
Z programu už prostředky nejsou možné čerpat, neboť byly čerpány už 
3x. V současné době se další realizace monitorovacího kamerového 
systému bude řešit pouze v případě, že budou uvolněny finanční 
prostředky z města. Kamerový systém hotov k 12/2012. 

Garant: Město Turnov – městská policie 

Financování:  

Termín realizace: Průběžně dle potřeby. 

Zajištění technického vybavení ve spolupráci s OO Policie ČR  

Záměr: Zlepšit technické vybavení OO PČR a Městské policie v Turnově tak, 
aby efektivním a moderním způsobem bylo možné zajistit zvýšenou 
bezpečnost města 

Aktuální stav: V současné době jsou připojeny všechny budovy Městského úřadu Turnov 
na pult centrální ochrany, další realizace se neplánuje. Hrad Valdštejn se 
nerealizoval, neboť náklady by výrazně zatížily rozpočet města. 
Monitoring vozidel městské policie byl zrealizován a je plně využíván a je 
funkční.  Hotovo k 3/2012. 

Garant: Město Turnov – městská policie 

Financování:  

Termín realizace: Průběžně dle potřeby 
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C –  Životní prostředí 
 

C 1 Snížení povodňových rizik 

 

Přehled opatření:  

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů 
C 1.2. Realizace protipovodňových opatření 

 

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů 
 
 
Aktivita C 1.1.1 Zpracování a vyhodnocení protipovodňových studií  

 
 
C 1.2.Realizace protipovodňových opatření  
 
Aktivita C 1.2.1 Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí  

Zpracování a vyhodnocení studií protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí 
v Turnově a okolí 

Záměr: Zpracovat ve spolupráci s Povodím Labe studie protipovodňových 
opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí. Navrhnout 
konkrétní investice k realizaci protipovodňových opatření a revitalizaci 
toku (budování hrází, suchých poldrů, regulovaného jezu, úprava – 
zprůchodnění toku. 
Do konce r. 2013 mají být pro naše území tyto mapy dokončeny. Následně 
do r. 2015 mají být vypracovávány plány na zvládání povodňových rizik. 
Od roku 2014 mají být tyto „mapy povodňových rizik“ jako závazné 
regulativy zapracovány do územních plánů obcí 

Aktuální stav: V rámci procesu zavádění směrnice EU 2007/60/ES do podmínek ČR 
bylo zahájeno vypracovávání map „povodňových rizik“. Jako modelové 
území bylo vybráno povodí Horního Labe, tzn. i Jizera. V první etapě jsou 
prověřována záplavová území a vymezována území s významným 
povodňovým ohrožením. 

Garant: Město Turnov – odbor správní 

Financování:  

Termín realizace:  
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Aktivita C 1.2.2 Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a 
navržených Regulačním plánem centra města 

 
 

 

Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okol 

Záměr: Realizovat ve spolupráci s Povodím Labe návrhy protipovodňových 
opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí (přestavba jezu u Juty na 
pohyblivý, zvětšení průtočného profilu mostu Palackého, protipovodňové 
hráze na Lukách,  nábřežní zdi, čištění toku aj.) 

Aktuální stav: -Za 2.5 roku byla prověřena funkčnost a přínos nového pohyblivého jezu 
pro převádění povodňových průtoků a zimní ledové jevy na Jizeře 
-Byl dokončen a je prověřen nový rybí přechod na jezu U Juty na Jizeře. 
Ve spolupráci s HMÚ byl osazen automatický vodočet na Libuňce 
v Pelešanech.Byl začleněn do monitoringu http:// 
www.hladiny.cz/turnov/turnov.htm a stanovili jsme pro něj povodňové 
stupně. 
Byla získána dotace OPŽP z programu 1.3.1. Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní ochrany. Jde o 2 dílčí akce:  
1. Digitální povodňový plán města Turnova - doplnění monitorovacího a 
hlásného systému města Turnova – dPP Turnov … za cca 0.5 mil. Kč 
2.  Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a 
hlásného systému města Turnov – VIS Turnov … za cca 11 mil. Kč 
Povodí Labe vypracovalo projekt na rozšíření koryta Jizery, bylo 
provedeno zaměření dotčených pozemků a připravují se smlouvy na 
výkupy. 

Garant: Město Turnov – odbor správní 

Financování:  

Termín realizace:  

Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a navržených 
Regulačním plánem centra města 

Záměr: Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a 
navržených Regulačním plánem centra města (koncept), a to jak v aktivní 
zóně toku Jizery, tak v celém území reálné maximální záplavy 

Aktuální stav: Nové stavby v záplavovém území jsou důsledně prověřovány z hlediska 
možných povodňových dopadů. Povodňové orgány města se vyjadřují do 
souhrnného stanoviska ke všem stavebním záměrům.  
Vynucená řešení, kdy by nové stavby mohly působit zhoršení povodňových 
odtokových podmínek, musí být kompenzovány jinými opatřeními 

Garant: Město Turnov – odbor správní 

Financování:  

Termín realizace:  

Řešit území v nivě řeky Jizery od mostu po Dolánky s ohledem na možnou revitalizaci apod. 

Záměr: Zajistit protipovodňová opatření v nivě řeky Jizery od mostu po Dolánky. 

Aktuální stav: Nová aktivita 

Garant: Povodí Labe 

Spolupracující 
organizace: 

CHKO ČR 

Financování:  

Termín realizace:  
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C 2 Zlepšení životního prostředí 

Přehled opatření:  

C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů  
C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  
C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  
C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  

 
C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů  

 
Aktivita C 2.1.1  Optimalizace odpadové hospodářství 

 

Revitalizace nivy Libuňky  

Záměr: Zajistit revitalizaci nivy Libuňky jako protipovodňové opatření 

Aktuální stav: Akce je v přípravě 

Garant: Povodí Labe  

Spolupracující 
organizace: 

CHKO ČR 

Financování:  

Termín realizace:  

Plán odpadového hospodářství a jeho vyhodnocování pro město  

Záměr: Zpracovat plán odpadového hospodářství. Posoudit systém odpadového 
hospodářství města v rámci projektu SOLK v 1. pol. roku 2013. 
Z doporučení vyvodit důsledky a nastolit nový spravedlivý systém 
odpadového hospodářství od roku 2014. 

Aktuální stav: Nový plán OH není zpracován z důvodu, že LK také nemá dosud 
zpracován Plán OH 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace:  

Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově   

Záměr: Optimalizovat způsob likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a 
maximálního možného využití separovaných složek, včetně biologického 
odpadu. Je nutné vyjasnit metodiku separace pytlového sběru kovových 
obalů (následné třídění železných a hliníkových obalů, plechové obaly se 
zbytky barev aj.) 

Aktuální stav: Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově – probíhá  optimalizace 
sběrných míst,  nadále je realizován pytlový sběr tříděných odpadů 
z domácností (směsný plast, papír, tetrapak), po městě jsou rozmístěny 
nádoby na sběr textilu. Pilotní projekt sběru bioodpadu (od r. 2009) je 
každoročně rozšiřován tak, že v  roce 2012 byly biopopelnice přiděleny 
všem zájemcům. Na nákup biopopelnic byla získána dotace z OPŽP. 
Zvýšení podílu separace elektroodpadů – po městě rozmístěny kontejnery 
na drobný elektro odpad. Kontejnery na objemnější elektroodpad 
umístěny na sběrném dvoře. 
Plánované rozšíření pytlového sběru o komoditu kovové obaly 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace:  
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Aktivita C 2.1.2  Likvidace  a prevence „černých skládek“ 

 

Městská kompostárna biologicky rozložitelných odpadů   

Záměr: V následujících dvou letech by měla být na kompostárně zřízena zpevněná 
plocha. V souladu s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(platí od 1.9.2012), musí TST vypracovat provozní řád a rozptylovou 
studii 

Aktuální stav: V roce 2012 došlo ke změně provozovatele kompostárny a ke změně 
kategorie kompostárny. Od roku 2008 do konce roku 2011 byla 
kompostárna provozována jako zařízení na výkup odpadů, od roku 2012 
jako komunitní kompostárna..  

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování: cca 3 mil Kč 

Termín realizace:  

Nový sběrný dvůr  

Záměr: Vybudování nového sběrného dvora 

Aktuální stav: V roce 2009-2010 byla zpracována projektová dokumentace na 
kompostárnu a sběrný dvůr, jako podklad pro podání žádosti o dotace 
z OPŽP. Žádost podána nebyla 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování: cca 60 mil Kč 

Termín realizace:  

Ekologická osvěta, propagační a vzdělávací kampaň zaměřená na zvyšování podílu 
separovaného odpadu a jeho následného využití 

Záměr: Realizovat propagační a vzdělávací kampaň zaměřenou na rozšíření 
separovaného sběru v domácnostech, ve školách a na pracovištích 

Aktuální stav: Probíhá průběžně formou letáků a článků v tisku, ve spolupráci s MKAM 
jsou připravovány programy pro ZŠ a MŠ. Město zapojeno v projektu 
SOLK „Osvěta.“  

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace:  

Program odstraňování starých ekologických zátěží (nezabezpečené a „černé“ skládky) 

Záměr: Realizovat systém prevence vzniku černých skládek (osvětová kampaň, 
ekonomická opatření – stimulační i sankční. Doporučeno využití fotopastí 
na monitoring divokých skládek 

Aktuální stav: Probíhá průběžné informování občanů o možnostech nakládání s odpady, 
kontroly na úseku nakládání s odpady (případné využití sankcí). Už  od 
jara 2012 se používají fotopasti. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace: průběžně 
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C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  
 

Aktivita C 2.2.1  Obnova městské zeleně  

 
 

 
 
Aktivita C 2.2.2  Obnova příměstské zeleně 

 
 
Aktivita C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  

 

Rekonstrukce městského centrálního parku  

Záměr: Rekonstrukce městského centrálního parku (obnova parku v centrální části 
města a jeho propojení přes Františkánskou zahradu s ul. 5. května a 
Skálovou; plocha – 220 arů, nahrazení mobiliáře …) 

Aktuální stav: Rekonstrukce městského centrálního parku Přátelství, stavební povolení 
bylo. V roce 2012 byla realizována obnova zeleně ve Skálově ulici a v 
parku hřiště pro děti do 6 let. 

Garant: Město Turnov – odbor správy majetku 

Financování: cca 25 mil Kč 

Termín realizace:  

Obnova městských lesů  

Záměr: Obnova městských lesů s cílem návratu k původní skladbě 

Aktuální stav: Dosadby a ošetřování sazenic v lesích v Mašově a na Šetřilovsku  

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace: Probíhá průběžně 

Revitalizace příměstského lesa Struhy – v návaznosti též na Stebenku – rekreační využití a 
revitalizace přírodních složek 

Záměr: Revitalizace příměstského lesa Struhy – v návaznosti též na Stebenku – 
rekreační využití a revitalizace přírodních složek 

Aktuální stav: Odbor správy majetku zajišťoval výkup lesních pozemků. Projekt na 
revitalizaci lesního kompexu ve Struhách nebyl  dosud z finančních 
důvodů zadán 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace:  
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C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  
 
Aktivita C 2.4.1 Opatření a monitoring na kvalitu ovzduší  

 
 

D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 

D 1 Rozvoj města Turnova 

 

Přehled opatření:  

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  
D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu  
D 1.3 Naplňování principů členství NSZM – sem zařadit tituly z koncepce zdravého města Turnova 

 

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  
 
 

Realizace biokoridorů (BK) a biocenter  

Záměr: 1) Realizace navrženého biokoridoru (BK) propojujícího stávající 
biocentrum Šetřilovsko se stávajícím biocentrem Struhy, Vrchhůra, 
Kyselovsko, Valdštejnsko. V uvedené trase založit liniovou zeleň o šíři 
min. 20 m, v okraji vést cykloturistickou a pěší cestu spojující Šetřilovsko 
a Pelešany (etapovitá akce po úsecích – např. Biokoridor Hruštice – 
Károvsko) – 8 mil. Kč 
2) Revitalizace biokoridoru Stebénky a Libuňky, 
3) Propojení Jizery s lesním komplexem Vesecka přes sídliště Jana 
Patočky aj. 

Aktuální stav: Byly činěny kroky  ke zpracování projektové dokumentace na realizaci 
BK Hruštice - Károvsko, ale nebylo možné získat souhlasy vlastníků 
pozemků  (velký počet vlastníků, z nichž někteří nežijí v ČR).  
Revitalizace BK Libuňky a Stebénky – v roce 2010 připraveny projekty – 
realizace projektů nebyla možná z důvodu přesunu kompetencí mezi 
správci vodních toků. V roce 2012 správce vodního roku – Povodí Labe 
s.p.  provedl dílčí  zásahy v břehových porostech vodních toků. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Spolupracující 
organizace: 

Povodí Labe s.p. 

Financování:  

Termín realizace:  

Program zlepšení kvality ovzduší  

Záměr: 1)Zavést opatření ke snížení imisí prašného spadu  
2) Monitorovat kvalitu ovzduší v Turnově 
3) Od 1. 9. 2012 nový zákon o ochraně ovzduší, který mimo jiné vede 
občany k výměně kotlů na pevná paliva za kotle šetrnější k ovzduší. 

Aktuální stav: Beze změn. 

Garant: Město Turnov – odbor životního prostředí 

Financování:  

Termín realizace:  
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Aktivita D 1.1.1 Efektivnější veřejná správa 

 
 
 
Aktivita D 1.1.2 Komunikace s veřejností 

 
 
 
D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu  
 
Aktivita D 1.2.1 Účast Turnova v sdruženích a svazech 
 

 
 
 
 
 

Naplňování  strategie MěÚ Turnov  

Záměr: Cílem je skutečně kvalitní přístup ke klientům a strategické řízení úřadu 
dle dokumentu " Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov “ 

Aktuální stav: Mimo neustálá technická vylepšení (pasy, občanské průkazy, základní 
registry atd.) je naším dlouhodobým cílem přemístit většinu odborů do 
jednoho objektu s možností parkování ( bývalý internát ve Skálově ulici). 

Garant: Město Turnov – kancelář tajemníka 

Financování:  

Termín realizace:  

Různé formy komunikace s veřejností 

Záměr: Podpora oboustranné komunikace standardními formami – vydáváním 
brožur a informačních materiálů, pořádání anket, realizací informačních 
tabulí. Podporovat nové formy obousměrných elektronických komunikací 
– např. rychlý internet, digitální TV apod. s cílem zlepšit práci úřadu a 
zapojit ji do rozhodování 

Aktuální stav: V rámci místní Agendy 21 a Zdravé město probíhají různé ankety a 
projednávají se přípravy projektů s občany. Komunikace probíhá dle 
potřeby. Od roku 2010 má starosta každé první pondělí v měsíci v 
odpoledních hodinách vyhrazen čas na dotazy občanů po telefonu. 

Garant: Město Turnov - starosta 

Financování:  

Termín realizace:  

Účast v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních 
projektech- probíhá průběžně 

Záměr: Aktivní zastoupení města v celostátních sdruženích měst a obcí, 
profesních organizacích a nadregionálních projektech 

Aktuální stav: Město Turnov je aktivním členem těchto regionálních a celostátních 
sdružení: Sdružení Český ráj, Euroregion Nisa, Sdružení obcí Libereckého 
kraje, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska, Mikroregion Jizera. 
 

Garant: Město Turnov - starosta 

Financování:  

Termín realizace:  
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Aktivita D 1.2.2 Zahraniční spolupráce 

 
 
D 1.3 Naplňování principů členství NSZM  
 
Aktivita D 1.3.1. Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov  

 
 
D 2 Rozvoj území ORP Turnov 
 

Přehled opatření:  

D 2.1 Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou 
působností  

 
Aktivita D 2.1.1 Podpora spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí apod. 
 

 
 

 
Aktivita D 2.1.2 Spolupráce při tvorbě koncepčních materiálů pro řešené širší území 

 
 
Aktivita D 2.1.3 Realizace dílčích opatření  
 
Aktivita D 2.1.4 Vyhodnocování dopadů dílčích opatření na rozvoj řešeného území 
 

Spolupráce se zahraničními partnery  

Záměr: Udržovat pravidelné kontakty s partnerskými městy a podporovat 
mezinárodní spolupráci i mezi dalšími organizacemi.  

Aktuální stav: Město Turnov navázalo kontakty se saským městem Ottendorf-Okrilla 
v rámci žádosti o dotaci na česko-saský přeshraniční projekt. 

Garant: Město Turnov – místostarosta I 

Financování:  

Termín realizace:  

Spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí 

Záměr: Spolupracovat a účastnit se integrovaných projektů na širším území a 
připravit tak podmínky pro získání dotace na jednotlivé akce v rámci 
širšího území.  

Aktuální stav: Město Turnov vstoupilo v roce 2013 do MAS Český ráj, které připravuje 
Integrovanou strategii území místního partnerství o. p. s. Český ráj 

Garant: Město Turnov - starosta 

Financování:  

Termín realizace:  

Spolupráce na  Integrované strategii území místního partnerství o. p. s. Český ráj  

Záměr: Poskytovat podklady a aktivně se účastnit na strategii pro území místního 
partnerství o.p.s. Český ráj 

Aktuální stav: Příprava záměru. 

Garant: Město Turnov - starosta 

Financování:  

Termín realizace:  
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3. IMPLEMENTACE A MONITORING 

 

3.1. Implementace 

Akční plán je koncipován ve dvou částech – 1. část – projekty určené k realizaci v nejbližším 
období a 2. část -  zásobník projektů pro další období. Seznam projektů k realizaci v 1. části je navázán 
na rozpočet města. Každoročně je důležité v předstihu před schválením rozpočtu naplánovat akce 
podle finančních možností města.    

Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu 
zajišťuje garant (většinou příslušný odbor městského úřadu nebo jím zřizovaná organizace) a to buď 
vlastními silami, nebo prostřednictvím jiného subjektu – vybraného realizátora. Na realizaci se ale 
spolupodílejí i členové volených orgánů, výborů a příslušných komisí.  

Konkrétní akce (v předrealizační fázi) by měly být doplněny o ukazatele, určující dosažené cíle 
(např. nová pracovní místa, bytové jednotky, lůžka aj., včetně dodržení rozpočtových nákladů), aby 
bylo možné posoudit, do jaké míry byly po realizaci projektu splněny.  

Metodika implementace strategického plánu i zkušenost z jiných měst doporučuje zřídit funkci 
manažera strategického rozvoje, který by současně plnil funkci tajemníka Řídící skupiny pro 
Strategický plán města Turnova (dále „Řídící skupina“). Jeho úkolem je sledovat, koordinovat a 
průběžně řešit problematiku plnění strategického plánu s jednotlivými garanty (orgány a odbory 
magistrátu a institucemi i mimo městský úřad). Manažer strategického rozvoje by měl vést aktuální 
přehled plnění jednotlivých projektů, s jejich nositeli, zodpovědnými osobami („patrony“) z řad členů 
Řídící skupiny a garanty jednotlivých úkolů projednávat postup realizace, podílet se na přípravě 
časových plánů a řešení otázek finančního zabezpečení. Dále by měl organizovat, zajišťovat a podílet 
se na realizaci cílů neinvestičního charakteru a plnit úkoly strategického plánu, jejichž je nositelem. 

Finančním garantem Strategického plánu, vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu 
bude financována nebo spolufinancována městem a jeho organizacemi, je samo Město Turnov se 
svými existujícími strukturami a nástroji, tedy zastupitelstvem, radou města, finančním odborem a 
rozpočtem města.  

Doporučujeme pravidelně prověřovat možnosti financování ze zdrojů mimo městský rozpočet a 
průběžně podávat žádosti o financování ze státního a krajského rozpočtu a zvláštních fondů (SFŽP, 
SFDI…). Projekty prověřovat na další možnosti financování, např. z fondů Evropské unie. Touto 
činností by měl být pověřen příslušný odbor města, popř. přímo manažer strategického rozvoje či jím 
pověřený subjekt (i externí spolupracující instituce). 

 

3.2. Monitoring 

Realizaci projektů je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo zaručeno naplnění 
strategických cílů – opatření, jak byly definovány ve strategickém plánu. Monitoring stavu 
jednotlivých projektů, resp. procesu realizace by měla nadále zajišťovat jmenovaná Řídící skupina 
pro Strategický plán města Turnova, složená z představitelů samosprávy, institucí a občanů, kteří se 
aktivně podíleli na přípravě strategického plánu. Řídící skupina je iniciativním a poradním orgánem 
rady města při zajišťování realizace cílů strategického plánu rozvoje a souvisejících činností. Ve 
spolupráci s odbory sleduje a vyhodnocuje přípravu, postup realizace a výsledný přínos cílů 
strategického plánu a dalších aktivit, s rozvojem města souvisejících. Průběžně provádí koordinační 
činnost při realizaci projektů. 

Monitoring realizace projektů bude sledovat a vyhodnocovat: 
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a) soulad postupu realizace s navrženým postupem a plánovaným obsahem projektu 

b) plnění stanovených úkolů pro garanty realizace a spolupracující subjekty 

c) dosažené cíle realizace každého projektu v porovnání s cíli stanovenými ve strategické části 
pro dané aktivity a opatření  

d) efektivitu využití a objem vynaložených finančních prostředků v porovnání s plánovaným 
objem finančních prostředků 

e) spotřebovaný čas na realizaci v porovnání s plánovaným časovým rámcem realizace. 

Komplexní monitoring by měla Řídící skupina (pokud si tuto činnost nevyhradí přímo Rada města 
Turnova) provádět minimálně 1x ročně. Na základě zhodnocení plnění úkolů, vyplývajících ze 
Strategického plánu,  vypracuje monitorovací zprávu o realizaci činností a projektů, kterou předloží 
starostovi (radě města) a následně zastupitelstvu. Monitorovací zpráva bude obsahovat vyhodnocení 
realizací projektů dle bodů ad a) - e). 

Pokud z monitorovací zprávy vyplyne, že realizace projektů probíhá jinak než bylo stanoveno 
v akčním plánu, učiní zastupitelstvo takové úkony směrem ke garantovi realizace, aby realizace 
probíhala dle schváleného plánu. 

 

3.3. Aktualizace strategického plánu 

Postupem času se snižuje aktuálnost každého rozvojového dokumentu sestaveného pro delší 
časové období. Z tohoto důvodu je nutné celý strategický plán pravidelně aktualizovat, aby časem 
nedošlo k ohrožení realizace navržených projektů (například z důvodu nemožnosti jejich realizace 
změnou některých zákonů, změny rozpočtových priorit  apod.).  

Aktualizací se ověřuje, zda jsou, i s odstupem času, stále platné předpoklady, na nichž byl 
strategický plán postaven. Při aktualizaci je prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické 
části a jsou shromažďovány nové podněty a potřeby od zainteresovaných subjektů, na něž je 
strategický plán zaměřen.  

Aktualizace strategického plánu může být prováděna přímo Městem (odbor rozvoje, manažer 
strategického rozvoje) nebo externě, např. konzultantem. Aktualizace se vždy zaměřuje na: 
a) sledování a vyhodnocování změn vnějšího prostředí města, které by mohlo ohrozit realizaci 
navržených činností a projektů (legislativní změny, situace veřejných rozpočtů apod.) 
b) sběr a analýzu statistických dat a údajů pro aktualizaci a ověření všech postupných kroků analytické 
části (včetně sledování a vyhodnocování změn vnitřního prostředí města – analýza silných a slabých 
stránek) 
c) sběr informací o nových potřebách subjektů, kterých se strategický plán dotýká.  

Subjekt provádějící aktualizaci strategického plánu dle bodů ad a) až ad c) předkládá výsledky 
aktualizace starostovi (radě) a následně zastupitelstvu města. Zároveň navrhuje změny opatření, 
aktivit, projektů, které bude nutné přijmout na základě výsledků aktualizace. Zastupitelstvo města 
navržené změny posoudí a rozhodne o jejich zařazení do strategického plánu. 

Podle vývoje městského rozpočtu a naplňování jeho priorit by měl být Strategický plán města 
aktualizován pravidelně; zejména se jedná o vybrané krátkodobé a střednědobé aktivity Akčního 
plánu, které navrhujeme aktualizovat každoročně nebo maximálně ve dvouleté periodě. Samotný 
Strategický plán jako dlouhodobý koncepční dokument (Návrh strategie rozvoje) doporučujeme 
aktualizovat ve čtyřleté periodě shodné s volebním obdobím zastupitelstva města. 
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4. ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ 

Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova doporučuje voleným orgánům (radě, 
zastupitelstvu) a vedení města dodržet následující postup:  

V nejbližším období zkonkretizovat (doplnit) finanční stránku projektů. Náklady na realizaci 
projektů strategického plánu porovnat se stávajícími rozpočtovými prioritami a zahrnout do 
rozpočtových výhledů a rozpočtů na příští léta. 

Provádět pravidelný monitoring plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu. (Řídící skupina 
jako orgán rady města, bude v souladu se svým statutem a plánem činnosti i nadále zajišťovat výše 
uvedenou "společensko-politickou" složku řízení Strategického plánu tím, že bude zejména provádět 
pravidelný dohled nad realizací jednotlivých projektů – minimálně 1x ročně a bude navrhovat opatření 
v případech, kdy se změní podmínky a některé cíle již nebudou aktuální či nebudou moci být 
z objektivních důvodů dosaženy. Při této své činnosti bude využívat poznatky a iniciativy 
odpovědných osob za jednotlivé dílčí projekty („patronů projektů“), které ustavila. 

Jednotlivé úkoly plánu budou řešeny v pracovním pořádku městského úřadu, přičemž rozhodující 
pro úspěch bude monitorování a koordinace těchto úkolů. Bez toho, aby „radnice“ (tj. členové 
zastupitelstva i městský úřad) přijala dokument za svůj, je plán nesplnitelný!  

Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova se schází podle potřeby (zpravidla čtvrtletně či 
pololetně, minimálně však 1x ročně). O průběhu jednání a přijatém usnesení je pořizován zápis, který 
je k dispozici vedení města a členům zastupitelstva. Rada města je průběžně informována o zjištěních, 
návrzích a připomínkách  Řídící skupiny.  Prostřednictvím rady města jsou důležité informace o 
realizaci strategického plánu předávány členům zastupitelstva. 

Řídící skupina bude trvale sledovat možnost vnějšího financování projektů strategického plánu, 
např. snahy Města o zařazení těch projektů strategického plánu, které mají nadmístní význam, do 
vládních podpůrných programů a dotačních titulů a operačních programů Evropské unie.  

Doporučuje se, aby se celá Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova (kromě pravidelných 
periodických zasedání) znovu sešla přibližně za rok, projednala dosavadní postup realizace a 
odsouhlasila případné úpravy ve Strategickém plánu (zejména v části Akčního plánu), které budou 
zohledňovat změny, ke kterým v průběhu roku došlo. 

Se Strategickým plánem je třeba seznamovat co nejširší veřejnost včetně vysvětlení, že pro jeho 
přijetí bylo dosaženo konsensu zástupců politických stran v Řídící skupině pro Strategický plán města 
Turnova a zástupců veřejného a soukromého sektoru v této skupině. Vhodnými nástroji jsou lokální 
tiskoviny a bulletiny, denní tisk regionálního charakteru, internetová prezentace na webových 
stránkách města apod. Je nezbytné i nadále získávat podporu a vytvářet podmínky pro aktivní účast 
dalších občanů města, institucí a podniků v Turnově i představitelů okolních obcí. 

Strategický plán města Turnova nesmí být chápán jako dogma. Tento dokument se mění a vyvíjí 
v návaznosti na změnu podmínek, za nichž je realizován. Změny začínají již okamžikem splnění 
prvního úkolu a je optimální, je-li podle potřeby doplňován a upravován (viz kap. Implementace a 
monitoring). Na druhé straně je nutné respektovat kontinuitu potřebnou pro realizaci projektů a 
zejména vnitřní vazby tohoto strukturovaného dokumentu. Proto každý případný zásah do jeho záměrů 
a cílů (reprezentovaných jednotlivými opatřeními a aktivitami) musí být podložen jasnými a 
konsensuálně přijatými argumenty. Úkolem Řídící skupiny pro Strategický plán, volených orgánů 
města, zástupců Městského úřadu a všech, kteří se na jeho realizaci podílejí, je zajistit, aby vize, 
záměry a cíle tohoto klíčového rozvojového dokumentu byly v co největší míře naplněny. 
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5. POUŽITÉ PODKLADY 

 
 Návrh Územního plánu města Turnova, včetně změn a doplňků  
 Územní plán VÚC Libereckého kraje  
 Strategie rozvoje Libereckého kraje  
 Program rozvoje Libereckého kraje  
 Odvětvové koncepční dokumenty Libereckého kraje z oblasti školství, kultury, zdravotnictví, 

dopravy, životního prostředí…  
 Studie a koncepce poskytnuté jednotlivými odbory MěÚ Turnov  
 Záznamy z jednání Řídící skupiny pro Strategický plán města a komisí rady města 
  Články z denního tisku a odborných periodik  
 Webové stránky Města Turnova a dalších subjektů 

 

6. PODĚKOVÁNÍ 

Odbor rozvoje města jako zpracovatel aktualizace Strategického plánu města Turnova vyslovuje 
poděkování za vstřícnou spolupráci při řešení a projednávání jednotlivých etap dokumentu, za 
podnětné návrhy a připomínky a poskytnuté podklady vedení města a jednotlivých odborů městského 
úřadu, dále členům Řídící skupiny pro Strategický plán města Turnova, představitelům místních 
orgánů a institucí, komisí, zástupcům občanských sdružení a dalším osloveným občanům města 
Turnov.  

 

7. PŘÍLOHY 

 
1. Tabulka zkratek 
2. Připomínky veřejnosti 
3. Tabulka dokončených projektů 
4. Komunitní  plán zdraví a kvality života Turnov (2012-2013) 
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Příloha 1 
 

TABULKA  ZKRATEK 

  FÚ Finanční úřad 

HZS Hasičský záchranná sbor 

CHKO ČR Chráněná krajinná oblast Český ráj 

IDOL Integrovaný dopravní systém 

KSS LK Krajská správa silnic Libereckého kjraje 

KÚKL Krajský úřad Libereckého kraje 

MD  Ministerstvo dopravy 

MKČR Ministerstvo kultury České republiky 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MST s.r.o. Městská sportovní Tunrov s.r.o. 

OO Policie ČR Obvodní oddělení Policie České republiky 

OPŽP Operační program životníprostředí 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

ROP SV Regionální opareční program severovýchod 

ŘSD ČR Ředitelství sílnic a dálnic České republiky 

SČR Sdružení Ceský ráj 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty s.o. 

UPSU Turnov Územní plán sídelního útvaru Turnov 

VCT Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. 

VHS Turnov Vodohospodářské sdružení Turnov  

 



Připomínky od veřejnosti ke Strategickému plánu města Turnova Příloha 2 

Připomínky a podněty od veřejnosti 

 

1) Formou podloubí vyřešit neúnosnou situaci pro chodce před jídelnou U Belgického 

dvora (dříve Jídelna Granát), kde Hluboká ulice ústí na náměstí Českého ráje. V těchto 

místech je chodník pouze 85cm široký, takže projíždí-li kolem kamion a přitom prší, 

chodec si pak musí dát svůj oděv do čistírny (bývají tu kaluže). 

2) MěÚ Turnov by měl přimět kompetentní orgány, aby došlo k úpravě židovského 

hřbitova v té jeho části, která se nachází pod dálniční přípojkou.  Vzhled této části 

židovského hřbitova připomíná neuklizené staveniště  již řadu let. 

3) MěÚ Turnov by měl přimět budoucího developera plochy za Koňským trhem a 

Soboteckou ulicí, aby se na tomto území nacházelo v budoucnu co nejvíc zeleně – 

třeba vysázením listnatého lesa. Došlo by tak k ozdravění ovzduší v centru města, 

které je zahlceno smogem. 

4) Připojit k Akčnímu plánu např. formou přílohy akce v Turnově realizované dalšími 

organizacemi 

5)  Stabilizovat Panochovu nemocnici Turnov a udržet zdravotní péči minimálně ve 

stávajícím rozsahu. 

6) Více veřejných WC 

7) Parkovací plochy pro turisty 

8) Spolupráce s Kulturním centrem Turnov v předprodeji vstupenek na akce konané KCT 

–> lepší služby občanům 

9) Vybudování horolezecké stěny 

10) Lepší komunikace s podnikatelskými subjekty –> zvýšení kvality služeb 

11) Vyžití pro rodinu s dětmi (turisté) 

12) Využití areálu bývalého zahradnictví na Malém Rohozci 

13) Využití telekomunikačn budovy a okolního prostoru 

14) Využití budovy starého kina¨ 

15) Využití budovy nového kina 

16) Propojení ulice 5.května s městským parkem 

17) Řešení městské dopravy včetně parkování 

18) Pořízení kryté nafukovací  haly pro sezónní sportování (námět ze Sportovní komise) 

 



Turnov

 Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov (2012-2013)

 A .  O B Č A N  A  Ú Ř A D ,  I N F O R M O V A N O S T

A.1  BUDE  ZÁJEM  O  AKTIVNÍ  ZAPOJENÍ  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE  DO  ŽIVOTA  MĚSTA

A.1.1 Vznik studentského zastupitelstva

A.2  BUDE  SE  USILOVAT  O  ZLEPŠENÍ  KOMUNIKACE  MEZI  RADNICÍ  A  VEŘEJNOSTÍ

A.2.1 Zlepšit komunikaci s občany prostřednictvím sms a e-mailů

A.2.2 Ochotněji řešit problémy s občany

 B .  O B Č A N S K Á  V Y B A V E N O S T ,  I N V E S T I C E  M Ě S T A ,  P A M Á T K O V Á  P É Č E

B.1  BUDOU  PODPOROVÁNY  VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

B.1.1 Vybudovat dětské hřiště v parku u letního kina P

B.2  BUDE  SE  PODPOROVAT  VZNIK  NOVÝCH  SPORTOVIŠŤ  VE  MĚSTĚ

B.2.1 Vystavět nové koupaliště P

B.3  BUDOU  SE  REKONSTRUOVAT  ULICE  VE  MĚSTĚ

B.3.1 Rekonstrukce ulice 28. října

 C .  Ú Z E M N Í  P L Á N O V Á N Í ,  D O P R A V A

C.1  BUDE  KONCEPČNĚ  ŘEŠENA  DOPRAVA  VE  MĚSTĚ  V  NÁVAZNOSTI  NA  REGION

C.1.1 Prosadit obchvat na Semily mimo město P 

C.1.2 Odmítnout budoucí rychlostní komunikaci R35 na území města P 

C.2  BUDE  SE  ZKVALITŇOVAT  ORGANIZACE  MĚSTSKÉ  HROMADNÉ  DOPRAVY

C.3  BUDE  ŘEŠENA  PROBLEMATIKA  CYKLISTŮ  VE  MĚSTĚ

C.4  BUDOU  SE  VYTVÁŘET  LEPŠÍ  PODMÍNKY  PRO  CHODCE  VE  MĚSTĚ

C.5  DOPRAVNÍ  INVESTICE  SE  BUDOU  PROJEDNÁVAT  S  OBČANY

 D .  P O D P O R A  P O D N I K Á N Í ,  E K O N O M I K A ,  C E S T O V N Í  R U C H

D.1  KVALITA  SLUŽEB  CESTOVNÍHO  RUCHU  SE  BUDE  ZVYŠOVAT

http://dataplan.info/cz/turnov


D.1.1 Zavedení slevové karty pro návštěvníky Českého ráje

D.1.2 Prodloužení otvírací doby obchodů

D.1.3 Zřízení úschovny pro kola a úschovné boxy

 E .  S O C I Á L N Í  P R O B L E M A T I K A ,  B Y D L E N Í ,  S O C I Á L N Í  P R E V E N C E

E.1  BUDOU  SE  ZKVALITŇOVAT  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY

E.1.1 Vyřešit problematiku návaznosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra P

E.1.2 Zřídit nízkoprahové centrum pro mládež

E.1.3 Zajistit služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou

E.1.4 Vybudovat klub důchodců v Turnově II

E.2  BUDE  SE  ZLEPŠOVAT  MEZIGENERAČNÍ  KOMUNIKACE

E.3  BUDE  SE  PODPOROVAT  BYDLENÍ  PRO  MLADÉ  RODINY

 F .  V O L N Ý  Č A S ,  K U L T U R A ,  S P O R T ,  S P O L E Č E N S K Ý  Ž I V O T

F.1  BUDOU  SE  VYTVÁŘET  PRAVIDLA  PRO  ROZDĚLOVÁNÍ  FINANCÍ  NA  VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY

F.1.1 Vytvoření pravidel pro přerozdělování financí z hazardu ve městě

F.2  BUDE  SE  ZVYŠOVAT  NABÍDKA  VOLNOČASOVÝCH  AKTIVIT  PRO  VŠECHNY  VĚKOVÉ  KATEGORIE

F.2.1 Zvýšit přístupnost sportovišť pro neorganizované sportovce a rodiny

F.2.2 Zřídit volnočasový klub pro mládež (ZŠ a SŠ)

F.3  BUDE  SE  VYUŽÍVAT  MÍSTNÍCH  SPORTOVNÍCH  A  KULTURNÍCH  AKCÍ  K  VĚTŠÍ  PROPAGACI  MĚSTA

 G .  V Z D Ě L Á V Á N Í ,  Š K O L S T V Í

G.1  BUDE  SE  VYTVÁŘET  KVALITNĚJŠÍ  PROSTŘEDÍ  VE  ŠKOLÁCH

G.1.1 Vybudovat zahradu pro MŠ 28. října P

G.1.2 Zrekonstruovat ZŠ Alešova a přistavět nový objekt

G.1.3 Odstranit vlhkost v ZŠ Žižkova a rekonstruovat střechu školy

G.1.4 Zrekonstruovat ZŠ Mašov

G.1.5 Postavit nový objekt Waldorfské MŠ

G.1.6 Vybudovat plnohodnotnou ZŠ v Turnově II



 H .  Z D R A V Ý  Ž I V O T N Í  S T Y L ,  Z D R A V O T N Í  S L U Ž B Y ,  Z D R A V O T N Í  P R E V E N C E

H.1  BUDE  VYTVOŘEN  SYSTÉM  PODPORY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE

H.1.1 Prevence civilizačních chorob u jednotlivých věkových kategorií

H.2  BUDE  SE  ZLEPŠOVAT  SITUACE  VE  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽBÁCH

H.2.1 Využít budovu po dětském odd. nemocnice pro následnou péči

H.2.2 Zachovat dosavadní služby v Panochově nemocnici

H.2.3 Zajistit pohotovostní službu lékárny o víkendech

H.2.4 Zajistit pohotovostní službu lékárny o víkendech

H.3  BUDOU  PROBÍHAT  PROGRAMY  NA  PODPORU  ZDRAVÉHO  ŽIVOTNÍHO  STYLU

 C H .  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  A  O C H R A N A  P Ř Í R O D Y

CH.1  BUDE  SE  SNIŽOVAT  NEGATIVNÍ  VLIV  DOPRAVY  NA  ŽIVOTNÍ  PROSŘEDÍ  A  ZDRAVÍ

CH.1.1 Snížení vlivu R35 na životní prostředí v budoucím sportovním areálu Maškovka P

CH.1.2 Snížení prašnosti


