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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 14 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 14 je vymezen ulicemi Jeronýmova, Husitská, Prokopova, Cimburkova, Dalimilova a 

Kostnickým nám stím. Nachází se zde 38 parcel, 31 dom  a 2 trafostanice. Terén je svažitý, 

nejvíce v ulici Jeronýmova a Cimburkova. 

 

Charakter ulic: 

Jeronýmova ulice spojuje Kostnické nám stí s Husovou ulicí, je charakteristická svou 

svažitostí, výškov  nesourodou zástavbou a architektonicky len nými fasádami. 

Ulice Husitská pat í k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. Domy této ulice mají fasády 

hojn  zdobené štukem. Výšková hladina je zna n  nevyrovnaná. 

Zástavba bloku v ulici Prokopova je vymezena dv ma objekty výškov  sourodými s bohat  

dekorovanými fasádami. 

Ulice Cimburkova má stejný charakter jako Milí ova a jsou spolu s Chlumovou ulicí sou ástí 

jednoho ze základních kompozi ních prvk  Žižkova  („Neptun v trojzubec“ ulic, jejichž osy 

se protínají na Tachovském nám stí). Výšková hladina je nevyrovnaná. 

Ulice Dalimilova je výrazná svým zalomením, nachází se zde domy r zného charakteru. 

Neucelená zástavba ulice je zp sobena  áste nou zástavbou trafostanicemi. M ítkem i 

vzhledem se z charakteru ulice vymyká d m p.486, který je nejnižší v celém bloku. 

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

 

Objekty: 

využití 

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

charakter dom  

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

podlaží je 5, minimální 1. 

nejzajímav jší objekty 

Hlavn  se jedná o domy v Husitské ulici - p. 110, p. 709 a p. 138, v ulici 

Cimburkov  - p.387, p.850, v ulici Dalimilov  - p.925. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        15 221 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .14 

14 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 527/1,2 

název ulice:    Dalimilova, Jeronýmova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt je charakteristický svým zkoseným nárožím v severovýchodní ásti Kostnického 

nám stí.  Ve st eše jsou osazena st ešní okna typu Velux.  

Parter je pásov  bosován, stejn  je tomu i na nárožním rizalitu. Okna p ízemí jsou klenutá, 

Okna mimo rizalit jsou sdružená, v 2.NP s trojúhelným frontonem, v 3.NP s jednoduchou 

nadokenní ímsou. Vstup do objektu s nadsv tlíkem. Dekorován volutovými k ídly. 

Doporu ení - zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 576/4 

název ulice:    Jeronýmova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Budova bylo p istav no jedno podlaží. P ízemí je bosováno, fasáda len na ímsami 

odd lujícími jednotlivá patra, která jsou len na pilastry s iónského a toskánského ádu. 

Doporu ení - dodržení charakteru a výšky objektu, tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 94/6 

název ulice:    Jeronýmova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

  

T ípodlažní objekt s bosáží parteru, trojúhelnými frontony v pat e a jednoduchými 

nadokenními ímsami v 3.NP, kordonové ímsy a konzolami len ná korunní ímsa. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží tak, aby byl zachován charakter zástavby 

svažité ulice, zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 
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14 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 160/49 

název ulice:    Jeronýmova, Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 
Uli ní fasáda nárožního objektu pochází cca z 50.let 20.století. Do dvora bylo dostav no 

patro nad pavla e, st echa do ulice je opat ena st ešními okny typu Velux. Parter objektu je 

z ásti obložen keramickým obkladem.  

Doporu ení - zachování objemových pom r  a tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 187/60 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

D m je zvýrazn n nízkým štítem, fasáda je obohacena nízkým figurálním a ornamentálním 

reliéfem. Sokl je obložen keramickým obkladem. 

Doporu ení - zachovat výškov  a hmotov  beze zm n. Sjednocení fasády a parteru. 

Zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 214/62 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Uli ní fasáda je zvýrazn ná dv mi nízkými štíty a nízkým figurálním a ornamentálním 

reliéfem. St echa do ulice je opat ena st ešními okny typu Velux. Výkladce komer ních ploch 

p sobí nesourod  s objektem velkou lenitostí plochy. Objekt výškov  p evyšuje sousední 

budovu 14-7 o výšku jednoho podlaží. 

Doporu ení - zachování charakteru a výšky. Sjednocení fasády a parteru. Zachování tvaru 

st echy, vylou it jakékoli viký e. 
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14 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 103/64 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

T ípodlažní objekt se mezi pozd jší zástavbou ztrácí, také vlivem vysoké štítové zdi domu 

14-8. Objekt je dekorován bosáží po stranách a jednoduchými parapety na konzolách. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží a srovnání s korunní ímsou ty podlažních 

objekt , vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 109/66 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    chodbový 

 

Tento objekt je dominantní svými p ti a jedním ustupujícím patrem a také díky 

oboustrannému sousedství s t ípodlažními objekty. Tento dojem umoc ují i rozm ry 

okenních otvor . Díky obnaženým štít m p sobí tato ást ulice neucelen . 

Doporu ení - zachovat objemové pom ry budovy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 122/68 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

T ípodlažní objekt mezi ob ma p tipodlažními sousedy p sobí vytvá í neucelenou výšku 

zástavby. 

Doporu ení - zvýšení o jedno podlaží a zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 
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14 - 10  
íslo popisné / íslo orienta ní: 110/70 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt je architektonicky výrazn  len n, parter je však zbaven štukatérské výzdoby a 

nahrazen b izolitovou omítkou.  

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  v etn  dvorních staveb, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 709/72 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Hotel Viktor. D m je bohat  zdoben štukatérskou výzdobou. St edový rizalit se sdruženými 

okny, ve 3.NP se segmentovými frontony, bohat  len ná korunní ímsa s vysokou atikou. 

Doporu ení - zachovat výškové a objemové pom ry budovy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 114/74 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Jednoduše len ná fasáda  s hladkou omítkou v parteru. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, zachování sklonu st echy, vylou it jakékoli 

viký e. 
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14 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 119/76 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Jednoduché okenní šambrány s nadokenními ímsami ve 2.nadzemním podlaží a s parapety 

ve 3.nadzemním podlaží. Omítka v parteru bez štukové výzdoby. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, zachování sklonu st echy, vylou it jakékoli 

viký e. 

 

14 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 138/78 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 
Uli ní fasáda je architektonicky len na a zvýrazn na arký em v pat e, jehož zábradlí zdobí 

vázy. Okna ve 3.nadzemním podlaží s frontony segmentovými a trojúhelnými. Ve 4.NP okna 

dekorována nástavci a parapety. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 157/80 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda objektu bez kordónových íms, okna s parapety a strohým ortogonálním len ním. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli 

viký e. 
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14 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 150/82,19 

název ulice:    Husitská, Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt s nevýraznou kordonovou a korunní ímsou bez jakékoli jiného len ní uli ní 

fasády. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 474/17,37 

název ulice:    Prokopova, Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 
Nárožní objekt s nevýraznou kordonovou a korunní ímsou bez jakékoli jiného len ní uli ní 

fasády. Okna posledního podlaží klenutá, v nároží francouzská okna. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 387/35 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Hotel U t í korunek. Fasáda v parteru len na pásovou bosáží, okna v pat e s nástavci 

zakon enými kv tinovými motivy, plocha mezi okny v 3.NP je vypln na kv tinovými 

ornamenty, mezi parapety ve 4.NP festovy s medailony a kružnicemi se stuhami, mezi okny 

v tomto podlaží vodorovné lišty. Nadstav né podlaží. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 
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14 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 332/33 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

T ípodlažní objekt se štukovou výzdobou. Vysoký pilastrový ád. Krajní okna ve druhém 

nadzemním podlaží v edikulách s trojúhelnými frontony, jejich parapet vypln n balustrádou. 

Okna ve st ední ásti tohoto podlaží se spole nou nadokenní ímsou na konzolách dopln no 

rozetami. Okna ve t etím nadzemním podlaží se spole ným parapetem na konzolách. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, pro podpo ení charakteru ulice ve svahu, 

zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 20 
íslo popisné / íslo orienta ní: 407/31 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Zredukované fasádní len ní na bosáž parteru a zjednodušené šambrány okenních otvor . 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, pro podpo ení charakteru ulice ve svahu, 

zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 21 
íslo popisné / íslo orienta ní: 850/29 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

ty podlažní objekt s len nou fasádou a balustrádovou atikou, parter je zbaven dekorace.  

Fasáda 2. a 3. podlaží je bosována, jednotlivá podlaží odd lená kordónovými ímsami. 

Parapetní výpln  áste n  odstran ny v 3.podlaží, nadokenní ímsy tohoto podlaží dopln ny 

kartušemi nebo s trojúhelnými frontony v centrální ásti. 

Svou štítovou st nou výrazn  ní nad sousední objekt .14-20. 
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Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 22 
íslo popisné / íslo orienta ní: 730/27 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

ty podlažní architektonicky len ný objekt s balkonem v pat e. Svou štítovou st nou 

výrazn  ní nad sousední objekt .14-23. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 23 
íslo popisné / íslo orienta ní: 321/25 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Objekt se segmentovým frontonem nad vstupem nesoucím nápis U božího oka. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, pro podpo ení charakteru ulice ve svahu, 

zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 24 
íslo popisné / íslo orienta ní: 280/23,21 

název ulice:    Cimburkova, Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní t ípodlažní objekt s architektonickým len ním uli ní fasády a bosáží parteru. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, pro podpo ení charakteru ulice ve svahu, 

zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 
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14 - 25 
íslo popisné / íslo orienta ní: 728/19 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

T ípodlažní objekt se bosáží kolem hlavního vstupu, bez kordónových íms. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli 

viký e. 

 

14 - 26 
íslo popisné / íslo orienta ní: 482/17 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  2 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Tento objekt je v bloku .14 nejnižším obytným domem. Uli ní fasáda je architektonicky 

len na st edovým rizalitem, sokl je obložen kab incem. St echa je opat ena st ešními okny 

typu Velux. 

Doporu ení - zvýšení objektu o dv  podlaží, zachování tvaru st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

14 - 27 
íslo popisné / íslo orienta ní: 481/15 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Schodiš ová v ž novostavby vybíhá cca 8 m nad d m .14-26, výška ímsy této novostavby 

navazuje na výšku ímsy domu .14-29. Ve st eše jsou st ešní okna typu Velux. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy. 
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14 - 28 
íslo popisné / íslo orienta ní: 13 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  1 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:     

 

Trafostanice na tomto míst  je strohá technická stavba. 

Doporu ení - ímsa stavby na tomto míst  m že dosahovat íms dom  .14-27 a 14-29, 

nutno vylou it jakékoli viký e.  

 

14 - 29 
íslo popisné / íslo orienta ní: 925/11 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt p sobí mezi volnými parcelami mohutn  také díky bosáži p es dv  podlaží. D m je 

architektonicky bohat  len n. Nad vstupem prolomený fronton s plastikami. Frontony nad 

okny 3.podlaží trojúhelné a segmentové. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 30 
íslo popisné / íslo orienta ní: 486/7 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  1 

tvar st echy:    pultový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Obdobn  jako stavba .14-28 p sobí i tento objekt výškov  v bloku nepat i n . 

Doporu ení - zvýšení objektu, ímsa stavby na tomto míst  m že dosahovat íms dom  .14-

29 a 14-31, nutno vylou it jakékoli viký e  
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14 - 31 
íslo popisné / íslo orienta ní: 579/5 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Uli ní fasáda je architektonicky len na. Bosáž parteru, trojúhelné frontony nad okny 

2.podlaží. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

14 - 32 
íslo popisné / íslo orienta ní: 578/3 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Uli ní fasáda je architektonicky len na. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  objektu a tvaru st echy, vylou it 

jakékoli viký e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
































































