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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 16 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 16 je vymezen ulicemi Chlumova, Kon vova, Rokycanova a Rohá ova. V bloku je jedna 

proluka a dvacet t i dom . 

 

Charakter ulic: 

Ulice Kon vova navazuje na Husitskou a pat í k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. 

Domy bloku .16 mají do ulice lenité fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním 

rozdílem dvou pater.  

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 d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 6, 

minimální 2.  

nejzajímav jší objekty 

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

konce 19.století a po átku 20.století, fasády jsou asto výrazn  len ny ímsami 

zdobené štukem. Nejzajímav jší jsou oba nárožní objekty p.605, z 20.století, a 

p.333, s neohistorickou fasádou.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        9 684 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .16 

16 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 222 / 26, 1 

název ulice:    Chlumova, Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Jedná se o nárožní objekt se zvýrazn ným nárožím rizalitem. Fasáda objektu pochází cca ze 

30.let 20.století. Fasáda je len na vertikáln , horizontáln  korunní ímsou a ímsami mezi 

1.a 2. a 2. a 3. NP. 

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

 

16 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 836 / 28 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je bez štukové výzdoby, pouze v nadpražích a parapetech okenních otvor  

jsou výrazné horizontální prvky. 

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

 

16 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1207 / 30 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    mansardový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter bez len ní, okna jednotlivých podlaží sdružena segmentovým frontonem se štukovou 

výzdobou složenou z girland a medailon . 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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16 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 605 / 2, 32 

název ulice:    Chlupova, Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt s výraznou bosáží parteru, v klenácích nad otvory lidské hlavy. Nároží je 

zvýrazn no balkonem, na n mž je osazena plastika. T ípodlažní arký  jak do ulice 

Chlumova, tak Kon vova je zakon en balkonem. Poslední podlaží je ustupující. 

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

 

16 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 128 / 2a 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento t ípodlažní objekt je v parteru bez jakéhokoli len ní, patro a 3.NP jsou odd leny 

patrovými ímsami, plochy mezi okny jsou len ny pilastry s dorskou a ionskou hlavicí a také 

bosáží. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno až jedno a p l podlaží. 

 

16 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 126 / 2b 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  2 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda dvoupodlažního objektu je roz len na lezénami  a tém  všechna okna jsou 

sdružená a lemována páskovou šambránou. Ve st eše osazena st ešení okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno až dv  podlaží. 
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16 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 155 / 4 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter objektu obložen keramickým obkladem, patro je od p ízemí odd leno balkonem 

p echázejícím ve st ední ásti v t ípodlažní rizalit zakon ený balkonem. Poslední podlaží je 

ustupující. 

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

 

16 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 165 / 6 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu ve stylu Art Deco, objekt byl p vodn  t ípodlažní, nadstav né podlaží je 

odd leno p vodní korunní ímsou a je bez štukového len ní i dekorací. Sokl objektu je 

obložen keramickým obkladem a výlohy jsou p edsazené z kovových profil . Ve st eše 

osazena st ešní okna. Okna nad vstupem v pat e jsou zvýrazn na stylizovaným erbem mezi 

rohy hojnosti nad p ímou okenní ímsou. 

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

 

16 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 152 / 8 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Vždy krajní okna jsou sdružená šambránou a parapetem. Šambrány jsou jednoduché ber 

páskování. Objektu bylo nadstav no jedno podlaží  a sjednoceno s objektem spole nou 

okenní šambránou. Sokl obložen keramickým obkladem, celý parter pojednán jako d evený 

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

 

16 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 129 / 10 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

P ízemí objektu bez dekorací, dv  zbylá podlaží pásov  bosována s výraznou bosáží okraj  

stavby. Krajní okna v pat e sdružená prolomeným segmentovým frontonem, v prolomení 

umíst na kartuše. St ední okenní osa zvýrazn na trojúhelným frontonem. Samotná okna 

lemována šambránami s ušima. Poslední podlaží odd leno ímsou v úrovni parapetu na 

malých konzolkách.  Okna završena p ímými ímsami. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

16 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 159 / 12 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  2 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Sokl a celé p ízemí je obloženo keramickým obkladem, patro odd leno ímsou v úrovni 

parapetu. Okenní otvory lemovány páskovou šambránou. Budova završena korunní ímsou. 

Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o dv  podlaží. 

 

16 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 14 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:   

tvar st echy:     

typ domu:     

 

Jedná se o proluku mezi dvoupodlažním a t ípodlažním objektem 

Doporu uje se zástavba o ty ech nadzemních podlažích. 
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16 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 130 / 16 

název ulice:    Kon vova 

po et nadzemních podlaží:  3  

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objekt  je t ípodlažní a vzhleden odpovídá  po átku minulého století. Okenní otvory jsou 

lemovány páskovanou šambránou. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

16 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 153 / 41, 18 

název ulice:    Kon vova, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt je ty podlažní, fasáda je len na pomocí  lezén a horizontál, mezi nimiž jsou 

umíst ny motivy kruh . 

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

 

16 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 485 / 39 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je len na pomocí geometrických obrazc  v m lkém profilu. 

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

 

 

 

 

 

 



7

16 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 333 / 19, 37 

název ulice:    Rokycanova, Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda nárožního objektu je bohat  dekorována v neohistorickém slohu. Jednotlivá podlaží 

jsou odd lena patrovými ímsami, p ízemí je pásov  bosováno. Nároží je zkoseno s jednou 

osou a balkony s kuželkovou balustrádou v 2. a 3. NP. Veškerá okna jsou lemována 

páskovanými šambránami a pilastry. Vlysy pod patrovými ímsami jsou vypln ny motivem 

mo ské vlny, vlys pod korunní ímsou je rozd len metopami na jednotlivá pole vypln ná 

girlandami. 

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

 

16 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 131 / 17 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda domu je vertikáln  len na, krajní dv  okenní osy jsou sdruženy , plochy parapetu a 

nad okny jsou vypln ny jemným rostlinným dekorem. Na st eše osazeny viký e. 

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

 

16 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 132 / 15 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Celá fasáda pásov  bosována. Jednotlivá podlaží odd lena patrovými ímsami, dv  krajní 

okna sdružena prolomeným segmentovým a trojúhelným frontonem (2.NP) nebo p ímou 

nadokenní ímsou (3.NP). Na st eše osazeny viký e. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 
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16 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 133 / 13 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P ízemí pásov  bosováno, podlaží id sebe odd lena patrovými ímsami.Nad okny v pat e 

p ímé nadokenní ímsy. Na st eše osazeny viký e. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

16 - 20 
íslo popisné / íslo orienta ní: 146 / 11 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je roz len na do vertikálních pás  jednotících okenní otvory nad sebou. Nad korunní 

ímsou t íosý štít. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

16 - 21 
íslo popisné / íslo orienta ní: 134 / 9 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  7 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P ízemí objektu je pásov  bosováno, okenní otvory lemovány jednoduchou šambránou, bez 

další dekorace i len ní. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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16 - 22 
íslo popisné / íslo orienta ní: 177 / 7 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda je len na horizontáln , plochy mezi okenními otvory d lena horizontáln . 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

16 - 23 
íslo popisné / íslo orienta ní: 980 / 5 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasása je pásov  bosována, v p ízemí z jedné tvrtiny, podlaží odd lena patrovými ímsami. 

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

 

16 - 24 
íslo popisné / íslo orienta ní: 172 / 3 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter bez dekorací a len ní, podlaží odd lena patrovými ímsami. St ední osa zvýrazn na 

rizalitem a trojúhelným frontonem v pat e, ostatní okna v tomto podlaží sdružena 

s prolomeným segmentovým frontonem. V prolomení kartuše s lidskou hlavou. Okna jsou 

lemována páskovanými šambránami, v nadokenních nádstavcích rozviliny. Mezi okny 

posledního podlaží šambránové rámy s lvími hlavami, and lé s rozvilinami a ru níky. Vlys je 

vypln n st ídáním váz a girland. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

 
























































































































