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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 30 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 30 je vymezen ulicí Cimburkova, Prokopovým nám stím, dále ulicemi Milí ova a 

Štítného. Nachází se zde 25 parcel, 22 dom  a 1 proluka. Blok se nachází na svažitém 

terénu, který je nejvíce patrný v ulici Cimburkova a Milí ova. 

 

Charakter ulic: 

Topografické podmínky ur ily zásadním zp sobem charakter ulic a typ zástavby. 

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). Cimburkova ulice tvo í svažující se spojnici mezi 

Seifertovou ulicí a Prokopovým nám stím. Zástavba je pom rn  pravideln  rytmizována 

uskakováním o jedno patro. Charakter ulice Cimburkova je ovlivn na objemem základní 

školy a objektem bez dekoru na fasád . 

Blok na Prokopov  nám stí je vymezen dv ma objekty o nesourodé výšce. 

Milí ova spojuje Prokopovo a Sladkovského nám stí. D ležitým momentem je pr hled ke 

kostelu sv. Prokopa, který je pro uzav ení ulice horní ásti charakteristický. Výškový 

charakter zástavby Milí ovy ulice je vyrovnan jší, zato se zde nachází dva objekty 

s fasádami bez dekoru, ulice je zakon ena nárožní prolukou.  

Štítného ulice prochází po vrstevnici nap í  k Cimburkov  a Milí ov  ulici. Je to významná 

spojnice mezi Kostnickým a Havlí kovým nám stím.  

Parter je áste n  využíván ke komer ním ú el m, míra využití odpovídá nižšímu významu 

ulice, ve srovnání s ulicí Seifertova. 

 

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 

V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Vesm s spadají do 19. 

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

školy. 
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plošné bilance 

celková plocha bloku        9 977 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .30 

30 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 625/11,12 

název ulice:    Štítného, Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nároží objektu je zkoseno, fasáda je minimáln  len na vertikálními a horizontálními prvky, 

na fasád  se nevyskytuje žádná kordonová ímsa. Fasáda je v 1.NP ozvláštn na st ídáním 

tvaru okenního otvoru. Do ulice Cimburkova je v posledním podlaží kryta štítova st na 

mansardou. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 234/14 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je zbavena dekora ních prvk . 

Doporu eno zachovat proporce, objekt lze zvýšit. 

 

30 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 369/16 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Konstruk ní výška tvrtého a pátého podlaží nižší, fasáda je zbavena dekora ních prvk . 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 
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30 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 600/18 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Budova školy je v této ásti bloku dominantní svou hmotou i len ním fasády. St edový 

ty oký rizalit je odlišen prolamovanými frontony. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 275/20 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    mansardový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Budova hotelu má parter odlišen od hladké fasády pater, nadstav né patro je umíst no 

v mansard  kryté plechovou krytinou, nevhodné v této lokalit , stejn  jako mansarda. 

Doporu eno zvýšit objekt tak, aby p esahoval výšku sousední budovy 30 - 6, tvar st echy 

sedlový. 

 

30 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 231/22 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Ortogonáln  plošn  len ná fasáda s hladkou omítkou v p ízemí. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 
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30 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 270/24 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    mansardový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objektu byla v 90.letech 20.století nadstav na mansarda. Fasáda je hladká bez len ní. 

Doporu eno zvýšit objekt tak, aby byl podpo en charakter ulice ve svahu, tvar st echy 

sedlový. 

 

30 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 403/26 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Ortogonáln  plošn  len ná fasáda s hladkou omítkou v p ízemí. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 414/28,11 

název ulice:    Cimburkova, Prokopovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Budov  hotelu bylo p istav no jedno podlaží ve stejném historizujícím stylu celé stavby, štít 

nad zkoseným nárožím. Ve st eše osazena st ešní okna. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 
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30 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 472/10,29 

název ulice:    Prokopovo nám stí, Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda len na horizontáln  v úrovní parapetu a p ekladu oken. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 440/27 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

D m U Amerického Sokola. Vstup je dekorován prolomeným segmentovým frontonem 

s bystou, trojúhelné frontony nad okny druhého podlaží. 

Budova byla zrekonstruována, byly provedeny ty i viký e do ulice, prosklený tubus výtahové 

šachty do dvora, zvýšení o jedno patro do dvora.  

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 471/25 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

D m U Axler . Fasáda je v minimální mí e horizontáln  len na. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 
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30 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 377/23 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Velikost otvor  i fasáda odpovídá 20.let m 20.století. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 462/21 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

T ípodlažní objekt s postranními rizality, ty jsou zvýrazn ny kordónovou ímsou, st ední ást 

má nad okny prvního podlaží trojúhelné frontony. Omítka parteru je zcela hladká. 

Doporu eno zvýšení o jedno podlaží. 

 

30 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 374/19 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

T ípodlažní objekt s postranními rizality zvýrazn nými pilastry vysokého ádu p es dv  

podlaží a trojúhelnými frontony nad okny v prvním podlaží. Okna ve st ední ásti kryta 

ímsou. Omítka parteru je zcela hladká. 

Doporu eno zvýšení o jedno podlaží. 

 

 

 

 

 



 8

30 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 386/17 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Fasád  byly ponechány z jejího len ní pouze zjednodušená kordonová a korunní ímsa a 

prolomený segmentový fronton s bystou. 

Doporu eno zvýšení o jedno podlaží. 

 

30 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 488/15 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda byla dopln na o skromné štukové detaily kolem oken a vstupu. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 67/13 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nakladatelství Argo. T íposcho ový objekt s horizontálním len ním fasády a op rnými 

stup ovitými pilí i. 

Doporu eno zvýšení o jedno podlaží. 
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30 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 416/11,21 

název ulice:    Milí ova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  - 

tvar st echy:    - 

typ domu:    - 

 

Nárožní proluka na k ížení ulice Milí ova a Štítného, dva protilehlé bloky mají zkosené 

nároží, ímž vzniká malé nám stí ko, parcelu 30 - 19 lze tedy vymezit stávající hranicí a 

výškou objektu 30 - 20, ovšem ideální hmotové ešení bude lépe posoudit zastavovací studií. 

 

30 - 20 
íslo popisné / íslo orienta ní: 778/19 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je bohat  len na, krajní okna t etího podlaží jsou s segmentovými frontony. Parter 

je zbaven štukové výzdoby. 

Doporu eno zachovat proporce i výšku objektu. 

 

30 - 21 
íslo popisné / íslo orienta ní: 361/17 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

T ípodlažní objekt se st edovým dvouosým rizalitem, ve kterém okna 2.podlaží jsou  

s segmentovým frontonem, všechna okna dopln na špaletami, ve 2.podlaží s nadokenní 

ímsou. 

Doporu ení - zvýšení o jedno podlaží, zast ešení sedlovou st echou o sklonu stávající 

st echy, vylou it jakékoli viký e. 

 

 

 



 10

30 - 22 
íslo popisné / íslo orienta ní: 581/15 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Parter bez dekorace, parapetní ást 1.podlaží medailony, okna s páskovou šambránou, 

v pat e se segmentovými frontony na konzolách. 

Doporu ení - zvýšení o jedno podlaží, zast ešení sedlovou st echou a zachování sklonu 

stávající,  vylou it jakékoli viký e. 

 

30 - 23 
íslo popisné / íslo orienta ní: 363/13 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter zbaven dekorace, okna s páskovou šambránou, v pat e s trojúhelnými frontony, tvrté 

a páté podlaží byly z ejm  nadstav ny, mají odlišné okenní otvory. 

Doporu ení - zachování proporcí a objemu budovy, vylou it jakékoli viký e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































