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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 32 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 32 je vymezen ulicemi Chlumova, Prokopova, Štítného a Havlí kovým nám stím. 

Nachází se zde 13 parcel, 10 dom  a 1 proluka.  

 

Charakter ulic: 

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

Chlumova ulice tvo í svažující se spojnici mezi Seifertovou ulicí a Prokopovým nám stím. 

Zástavba je pom rn  pravideln  rytmizována uskakováním o jedno patro. Ulice Chlumova 

má stejný charakter jako Milí ova a jsou spolu s Cimburkovou ulicí sou ástí jednoho ze 

základních kompozi ních prvk  Žižkova  („Neptun v trojzubec“ ulic, jejichž osy se protínají 

na Tachovském nám stí). 

Prokopova ulice ústící do ulice Husitská je zastav na v tomto bloku objekty t í-podlažními 

s architektonicky len nými fasádami. Tato ada je narušena funkcionalistickým objektem o 

sedmi podlažích, v etn  ustoupeného patra a nárožní prolukou na rohu této ulice a 

Havlí kova nám stí. 

Zástavba ulice Štítného je vcelku kompaktní v etn  nového objektu, vystav ného v roce 

2004. 

 

Objekty: 

využití 

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

charakter dom   

P evažujícím typem je pavla ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 7, 

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.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        5 191 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .32 

 

32 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 243/14,33 

název ulice:    Chlumova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nároží objektu je zaobleno, na fasád  se nevyskytuje žádná kordonová ímsa. Objekt má 

ustupující patro s nerezovým vodorovným obkladem. Objekt byl vystav n na ty ech  

parcelách. 

 

32 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 201/16 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Budova má šest podlaží v etn  ustupujícího podlaží. ást nov  postaveného objektu na této 

parcele je odlišena velikostí okenních otvor , fasáda je v parteru obložena nerezovým 

vodorovným obkladem. 

 

32 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 202/18 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je v parteru obložena nerezovým vodorovným obkladem. 

Objekt mohl být, pro zachování charakteru zástavby ve svažitém terénu, odstup ován o p l 

patra od objektu 32-2. 
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32 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 713/20 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento objekt spolu s objektem 32-5 ovlivnil zástavbu parcel 32-1 - 32-3, 32-13. 

Sokl parteru obložen kab incem, fasáda bez architektonického len ní. 

Doporu ení - zachovat proporce objektu. 

 

32 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 199/22 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento objekt spolu s objektem 32-4 ovlivnil zástavbu parcel 32-1 - 32-3, 32-13. 

Fasáda bez architektonického len ní, na st eše viký e. 

Doporu ení - zachovat proporce objektu. 

 

32 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 148/24,15 

název ulice:    Chlumova, Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nároží objektu zvýrazn no rizalitem, ve výklencích umíst ny vázy a plastiky. Parter bosován, 

okna se šambránami, nad okny patra v rizalitu segmentové frontony, ostatní okna 

s nadokenními ímsami. Ve st eše osazeny st ešní okna typu Velux. 

Doporu ení - zachovat objemové a výškové proporce objektu. 
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32 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 149/13 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter objektu je bosován, okna jsou sdružená a dekorována šambránami a pilastry. 

Doporu ení - objekt m že být zvýšen až o jedno podlaží, bez užití viký  s dodržením 

p vodního sklonu st echy. 

 

32 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 156/11 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Parter objektu je bosován, N která okna lícují s fasádou, štuková výzdoba je z ásti 

odstran na. 

Doporu ení - objekt m že být zvýšen až o dv  podlaží, bez užití viký  s dodržením 

p vodního sklonu st echy. 

 

32 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 197/9 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  7 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

 Hotel Prokopka. D m s novou regulací a sedmi podlažími v etn  ustupujícího podlaží, 

parter obložen kab incem. P íklad asana ní spáry, vyskytuje se na Vinohradech, na Žižkov  

ojedin le. 

Doporu ení - zachovat objemové a výškové proporce objektu. 
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32 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 250/7,12 

název ulice:    Prokopova, Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  - 

tvar st echy:    - 

typ domu:    - 

 

Nárožní proluka mezi objektem ze 30.let 20.století a historizující stavbou. V Prokopov  ulici 

je vhodné držet výšku objektu 32-9, bez ustupujícího podlaží a výšku korunní ímsy ve front  

na Havlí kov  nám stí. Výška nového objektu se tak m že pohybovat mezi 5-7 podlažími. 

Pro Tuto parcelu je nutná zastavovací studie.  

 

32 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 746/11,39 

název ulice:    Havlí kovo nám stí, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nároží objektu zvýrazn no arký em, fasáda objektu strohá se zvýrazn ním parapet  a 

okenních p eklad . 

Doporu ení - zachování objemových a výškových pom r , bez použití viký . 

 

32 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 463/37 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt je v p ízemí a pat e pásov  bosován a dále len n kordonovou a ukon en korunní 

ímsou. 

Doporu ení - zachování objemových a výškových pom r , bez použití viký . 
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32 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 370/35 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Budova má šest podlaží v etn  ustupujícího podlaží.  

Doporu ení - zachovat proporce objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































