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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 15 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení:

Blok 15 je vymezen ulicemi Prokopova, Husitská, Tachovským nám stím, ulicí Chlumovou a 

Prokopovým nám stím. V bloku je 12 dom .

Charakter ulic: 

Ulice Husitská pat í k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. Stejn  jako ulice Prokopova 

tvo ící d ležitou spojnici Žižkova s Vinohrady. Zástavba bloku v této ulici je složena ze dvou 

až t ípodlažních objekt , které jsou názornou ukázkou p vodní zástavby (15-4 až 15-8). Lze 

uvažovat o zachování této stávající zástavby, což je konzervativní p ístup, i ji zvýšit na 4 až 

5 podlaží. Stávající výška dom  v Husitské ulici je nazna ena odlišnou arou od áry

ozna ující maximální výšku korunní ímsy. Domy celého bloku mají nesourodou výškovou 

hladinu a jsou vesm s z p elomu 19. a 20. století. 

Parter je využíván ke komer ním ú el m, míra využití odpovídá významu ulice. 

Objekty:

využití

Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny, v p ízemí komer n  využívány. 

charakter dom

P evažujícím typem je pavla ový a schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních 

podlaží je 5, minimální 3. Nadstav ná patra jsou patrná hlavn  u objektu 5 .p. 

89/41,1, ke kterým došlo z ejm  v dob  1.republiky. 

nejzajímav jší objekty 

V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Vesm s spadají do 

19.století, fasády jsou asto výrazn len ny ímsami zdobené štukem. 

Nejzajímav jší jsou nárožní objekty p.147 a p.118 

plošné bilance 

celková plocha bloku        4 169 m2
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .15

15 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 100 / 16, 1 

název ulice:    Prokopova, Prokopovo nám stí

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Nárožní objekt je pásov  bosován, jednotlivá podlaží jsou odd lená patrovými ímsami, 

Okenní otvory 2.NP jsou završena trojúhelnými frontony, v nárožním rizalitu jsou 

segmentové, parapety mají štukovou výzdobu. Pod stylizovanými parapety v posledním 

podlaží jsou umíst ny mušle s rozvilinami. Nad okny 4.NP p ímé nadokenní ímsy.

P isv tlovací p dní okna jsou elipsovitá nad každou okenní osou. Nároží je zvýrazn no

hodinami v atice nad nárožím. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 

15 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 147 / 18 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Jednotlivá podlaží tohoto objektu jsou odd lena patrovými ímsami na pilastrech, nad okny 

bohatá štuková výzdoba složená z listoví, erb  a girland. Mezi p isv tlovacími p dními otvory 

maskarony. Parter na celou výšku obložen keramickým obkladem. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o jedno podlaží, bez užití 

plechové st ešní krytiny a viký .
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15 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 118 / 20, 84 

název ulice:    Prokopova, Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    mansardový 

typ domu:    schodiš ový

Nárožní objekt z dvacátých let minulého století. Nároží je zkoseno s jednou osou, nad 

korunní ímsou zvýrazn no atikou dekorovanou vázami a s hodinami ve štít . Fasáda je 

organicky tvarována v úrovni 2.-4.NP, len ní je pomocí ortogonálního rastru a lezénami, ve 

rastru jsou umíst ny girlandy.  Ve st eše umíst na st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 

15 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 115 / 86 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový

P ízemí t ípodlažního objektu je bez jakéhokoli len ní, patra odd lena ímsou, okraje 

budovy zvýrazn ny bosáží. Ve st eše umíst na st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o dv  podlaží, bez užití 

plechové st ešní krytiny a viký .

15 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 123 / 88 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  2 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový

Parter je bosován, patro odd leno ímsou a završeno zjednodušenou korunní ímsou. Jedná 

se o jeden z posledních dom  p vodní žižkovské zástavby, vyvstává otázka zachování 

tohoto reliktu i ho za lenit do okolní zástavby. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o t i podlaží, bez užití plechové 

st ešní krytiny a viký .
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15 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 117 / 90 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový

Fasáda tohoto objektu je dekorována v neohistorickém slohu, parter je bez štukové výzdoby, 

která byla z ejm  odstran na, plocha uli ní fasády je roz len na pilastry s ionskými 

hlavicemi na vysokých kanelovaných soklech s motivem královské koruny. T mito pilastry je 

fasáda rozd lena na t i plochy, okraje fasády jsou lemovány pásov  bosovanými lezénami. 

Krajní okenní osy jsou sdruženy nadokenní ímsou s vysokým nadokenním nádstavcem, 

v n m je dvojice amork  s girlandami a štítkem, mezi okny pilastr s ionskou hlavicí. Okna 

posledního podlaží také sdružena nadokenní ímsou, v klenácích lidská hlava. St edná ást

je t íosá se segmentovými frontony a balkonem nad vstupem v obou podlažích. Ty jsou na 

bohat  zdobených konzolách, otvory jsou lemovány pásovanými pilastry a nad balkonem 

v 1.NP se znovu objevuje motiv amorku s girlandami. Korunní ímsa je len na

dekorovanými konzolami s kartušemi. Jedná se o jeden z posledních dom  p vodní

žižkovské zástavby, vyvstává otázka zachování tohoto reliktu i ho za lenit do okolní 

zástavby.

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o jedno podlaží, bez užití 

plechové st ešní krytiny a viký .

15 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 127 / 92 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový

D m je celý pásov  bosován s výraznou okrajovou bosáží. Okenní otvory jsou lemovány 

páskovanou šambránou s vysokými nadokenními nádstavci s motivem kruhu na konzolách a 

p ímou nadokenní ímsou. Okna 3.NP mají jednoduché parapety na konzolách. Jedná se o 

jeden z posledních dom  p vodní žižkovské zástavby, vyvstává otázka zachování tohoto 

reliktu i ho za lenit do okolní zástavby. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o jedno podlaží, bez užití 

plechové st ešní krytiny a viký .
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15 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 125 / 27, 94 

název ulice:    Husitská, Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový

Nárožní t ípodlažní objekt, jehož fasáda do ulice Husitská je bosována a po krajích 

zvýrazn na nárožní bosáží. Parter je bez štukové výzdoby. Okna lemována páskovou 

šambránou, pod korunní ímsou p isv tlovací otvory. Jedná se o jeden z posledních dom

p vodní žižkovské zástavby, vyvstává otázka zachování tohoto reliktu i ho za lenit do 

okolní zástavby. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o jedno podlaží, bez užití 

plechové st ešní krytiny a viký .

15 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 223 / 25 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

fasáda bez výrazných detail . V sou asné dob  probíhá rekonstrukce. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možné zvýšení o dv  podlaží, bez užití 

plechové st ešní krytiny a viký .

15 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 260 / 23, 4 

název ulice:    Chlumova, Prokopovo nám stí

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

D m U Karla IV. Fasáda objektu je len na pásy v úrovních parapetu a napraží jednotlivých 

okenních otvor . Nároží je zvýrazn no rizalitem a v ži kou ve tvaru zkoseného jehlanu. 

V oknech osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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15 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 193 / 3 

název ulice:    Prokopovo nám stí

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Hotel Dalimil. Fasáda len na lezénami vysokého ádu, krajní osy lemovány štukovými 

girlandami a v parapetech girlandový ovál. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 

15 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 540 / 2 

název ulice:    Prokopovo nám stí

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový

Parter pásov  bosován, jednotlivá podlaží odd lena patrovými ímsami, mezi jednotlivými 

okenními otvory pilastry s ionskými hlavicemi. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 


































































