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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 29 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 29 je vymezen Kostnickým nám stím a ulicemi Dalimilova, Cimburkova a Štítného. 

Nachází se zde 18 parcel, 16 dom . Terén je mírn  svažitý, nejvíce v ulici Štítného. 

 

Charakter ulic: 

Dva nárožní objekty vymezující Kostnické nám stí mají fasády zdobené štukem a 

vyrovnanou výškovou hladinu. 

Zástavba ulice Dalimilova, charakteristické svým zalomením, je výškov  nesourodá 

s architektonicky len nými fasádami a nevhodným domem 29-7. 

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. 

Zástavba ulice Štítného má fasády zdobené štukem. Výšková hladina je nevyrovnaná. 

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, 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 3. 

nejzajímav jší objekty 

Nárožní objekty p.776 a p. 760 vymezující blok mezi Kostnickým nám stím a 

ulicemi Štítného a Dalimilova.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        6 512 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .29 

29 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 776/1,5 

název ulice:    Štítného, Kostnické nám stí 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Jedná se o nárožní objekt, nároží je zvýrazn no rizalitem zakon eným štíty do ulice i 

nám stí, fasáda je bohat  neohistoricky dekorována. Vstup do objektu je ešen p es dv  

podlaží v etn  okenních otvor  a prolomeného frontonu. Na fasád  kombinace 

segmentových a prolamovaných trojúhelných fronton , pilastry s iónskými a korintskými 

hlavicemi, pod korunní ímsoou medailony se lvími hlavami. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 760/4,2 

název ulice:    Kostnické nám stí, Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Jedná se o nárožní objekt, nároží je zvýrazn no rizalitem se sdruženými okny a figurální 

výzdobou, fasáda je bohat  neohistoricky dekorována.  

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 257/4 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objekt byl z t ípodlažního zvýšen o jedno podlaží na ty podlažní, což dokládá p vodní 

korunní ímsa mezi t etím a tvrtým podlažím. P ízemí objektu je pásov  bosováno, 

štukatérská výzdoba je parapetní, pouze na úrovni druhého a t etího podlaží. Šambrány u 

oken všech podlaží. 
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Objekt m že být zvýšen do úrovn  objektu 28 - 5, doporu uje se dodržet charakter objektu, 

vylou it viký e. 

 

29 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 457/6 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

V p ízemí se nachází segmenty bosáže kolem vstup .  Okna v pat e sdružená , s nadokenní 

ímsou. 

Objekt m že být zvýšen do úrovn  objektu 28 - 5, doporu uje se dodržet charakter objektu, 

vylou it viký e. 

 

29 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 338/8 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Bosáž parteru pouze na krajních rizalitech, klenutá okna v rizalitech mají trojúhelné frontony. 

Nadokenní ímsy u oken 2. a 3. podlaží. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 359/10 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

T ípodlažní objekt s hladkou omítkou, v centrální ásti s parapetní štukovou výzdobou. 

Korunní ímsa se zdobenými konzolami, pole mezi nimi prokládány kazetami. 

Objekt m že být zvýšen do úrovn  objektu 28 - 5, doporu uje se dodržet charakter objektu, 

vylou it viký e. 
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29 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 259/12 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  7 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt hotelu byl vystav n na po átku 90.let 20.století, ukázka „nafouknuté“ komer ní 

architektury, svým po tem pater a konstruk ní výškou je v rámci nejbližší zástavby 

p edimenzovaný. Objekt svou výškou navazuje na objekt 29 - 8, avšak výrazn  ní nad 

objektem 29 - 6. Fasáda je „tupá“, používá prvky panelových sídliš . 

 

29 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 261/14 

název ulice:    Dalimilova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

ty podlažní objekt se zvýšeným pásov  bosovaným p ízemím a jednoduchým len ním 

fasády v neohistorickém stylu. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 258/16,21 

název ulice:    Dalimilova, Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objektu bylo b hem 90.let 20.století dopln no vertikální len ní parteru a šambrány oken. 

Objekt m že být zvýšen o jedno podlaží nad úrove  objektu 28 - 8, doporu uje se dodržet 

charakter objektu, vylou it viký e. 
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29 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 252/19 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento objekt cca období 1.republiky s minimální dekorací fasády. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 282/17 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Vysoký parter s bosáží, segmentové frontony nad okny 2.podlaží. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 283/15 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

T ípodlažní objekt se trojúhelnými frontony nad okny 2.podlaží. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží, vylou it viký e. 
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29 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 251/13,9 

název ulice:    Cimburkova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu je zvýrazn no rizalitem, okna v 2.podlaží s trojúhelnými frontony, v rizalitu 

s prolomenými frontony, tvrté a páté podlaží je odlišné v po tu a ší ce okenních otvor , tato 

podlaží byla dostav na v pozd jší dob . Bosáž rizalitu chybí. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

29 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 259/7 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento objekt z období po roce 1900, s minimální dekorací fasády, s rohy hojnosti kolem erbu 

nad okny 2. podlaží.  

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 

 

 

29 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 520/5 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda tohoto ty podlažního objektu je ve všech podlažích len na pilastry a lizénami, 

ímsami a rizality, které jsou nad úrovní korunní ímsy zvýrazn ny prolamovanými atikami. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží, vylou it viký e. 
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29 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 819/3 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt s bohat  dekorovanou  a len nou fasádou. Parter pásovou bosáží, okna v pat e 

s trojúhelnými frontony, v 3.podlaží s nadokenními ímsami. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží, vylou it viký e. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































