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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 33 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 33 je vymezen ulicemi Prokopská, Prokopským nám stím, ulicí Rohá ova, Rokycanova 

a Sabinova.  V bloku je 22 dom  a 3 proluky. 

 

Charakter ulic: 

Ulice Prokopova pat í k významným dopravním trasám, svažuje se k Prokopskému nám stí. 

Výšková hladina zástavby celého bloku je nesourodá. Fasády dom  jsou len ny dle doby 

výstavby. V uli ní front  Prokopovy ulice se nachází t i proluky. 

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 schodiš ový d m. Maximální po et podlaží je 5 a minimální 3. 

Nadstav ná patra jsou nejvíce patrná u domu p. 707/29,7. 

nejzajímav jší objekty 

V tšina dom  pochází z p elomu 19. a 20.století, i z po átku 20.století. Domy 

s neohistoricky bohat  len nnými fasádami se vyskytují hlavn  v ulici Rohá ova, 

mezi zajímavé objekty pat í p. 145/14, 141/18, mnoho z t chto dom  je pavla ových 

i kombinovaných, postupn  bylo tém  všem nadstav no podlaží. Ve dvo e domu 

p.216/4 je umíst na kaple  

plošné bilance 

celková plocha bloku        15 008 m2 



2

ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .33 

33 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 572 / 14, 6 

název ulice:    Prokopova, Prokopovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Jedná se o nárožní objekt, jehož fasáda je dekorována ortogonáln , hlavn  kolem okenních 

otvor . Nároží je zvýrazn no rizalitem a arký em do Prokopského nám stí.  

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

 

33 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 315 / 5, 2 

název ulice:    Prokopovo nám stí, Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt má obdobné len ní fasády jako d m 33-1, nároží i okraje domu jsou 

zvýrazn ny rizalitem. Celý d m je završen bohat  len nou korunní ímsou. 

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

 

33 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 255 / 4 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je zvýrazn na st edovým t íosým rizalitem, p i emž st ední osa rizalitu je 

slepá a v 3.podlaží je v ní umíst n nápis U Rohá e z Dubé. Všechny okenní otvory jsou 

lemovány šambránami, nad okny p lkruh ve fasád . P ízemí je odd leno patrovou ímsou a 

celý objekt je završen korunní ímsou. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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33 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 154 / 6 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Jednotlivá podlaží tohoto p tiosého domu jsou odd lena patrovými ímsami, okenní otvory 

jsou lemovány šambránami. 

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

 

33 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 170 / 8 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je p tiosá, parter je odd len patrovou ímsou, okenní otvory lemovány jednoduchou 

šambránou. Okenní otvory 2. a 3.podlaží jsou sdruženy šambránou p es ob  podlaží. I zde 

se objevuje motiv p lkruhu. D m byl do ulice o p l patro a do dvora o patro zvýšen. 

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

 

33 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 162 / 10 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je sedmiosá, st ed je zvýrazn n ty osým rizalitem. Sokl domu je vysoký, okna 

v n m byla zazd na, parter je pásov  bosován a okenní otvory i vjezd mají p lkruhové 

zakon ení, lemovány jsou šambránou s vrcholovým klenákem. Jednotlivá podlaží jsou 

odd lena patrovými ímsami. Okenní otvory v pat e rizalitu jsou zvýrazn ny trojúhelným 

frontonem, ostatní okna  v 2. a 3.pat e mají p ímou nadokenní ímsu.  

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení o jedno podlaží. 
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33 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 176 / 12 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je sedmiosá se st edovým ty osým rizalitem. Parter je bosován a okenní otvory 

mimo rizalit jsou sdružené, lemované pilastry s p ímou nadokenní ímsou. Rizalit je 

zvýrazn n vysokým pilastrovým ádem, okenní otvory jsou lemovány kanelovanými pilastry, 

mezi parapety oken dalšího podlaží a nadokenními nádstavci je vyvedena štuková výzdoba 

zobrazující kartuše s lidskými hlavami mezi rozvilinami a dopln né meandrem. Nad okny 

3.podlaží jsou pak v polích ru níky. Vysoký vlys pod korunní ímsou je v rizalitu dekorován 

gryfy a motivem beraních hlav. Zbývající ásti vlysu jsou vypln ny slepými otvory. Korunní 

ímsa je dopln na  zubo ezem. Nad ímsou je ve st ední ásti štít po stranách s koulemi na 

podstavcích. Na st eše osazená st ešní okna typu Velux. 

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

 

33 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 145 / 14 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda domu je zvýrazn na st edovým dvouosým rizalitem. Parter je bosován a je t íosý, 

otvory jsou s p lkruhovým zakon ením a od patra odd len patrovou ímsou. Okenní otvory 

v pat e jsou sdružené a mají spole né nadokenní ímsy mimo rizalit, v rizalitu trojúhelný 

fronton s girlandami v nadokenním nádstavci. Okna v 2.podlaží jsou s p lkruhovým 

zakon ením, lemované pilastry a podpírající architráv, vlys je bez dekorace. Korunní ímsa je 

zalamovaná. Nad ímsou malý odstup ovaný štít. Na st eše osazená st ešní okna typu 

Velux. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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33 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 144 / 16 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Uli ní fasáda je sedmiosá, p ízemí a poslení podlaží jsou odd leny patrovou ímsou. Fasáda 

domu je hladká, len ná pomocí lezén p es dv  podlaží a patrových íms.   

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

 

33 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 141 / 18 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

P ízemí je bosováno a odd leno patrovou ímsou. Patro je bosováno, okenní otvory 

lemovány pilastry, nad okenním nádstavcem p ímé nadokenní ímsy, st ední ímsa je 

dopln na o segment, podlaží je odd leno patrovou ímsou. Okenní otvory 3.podlaží jsou 

lemovány dekorovanými pilastry, mezi okny jsou v polích vyobrazeni Karel IV. a Ji í 

z Pod brad. Nadokenní ímsy jsou provedeny obdobn  jako o patro níže s tím rozdílem, že 

segment je nahrazen trojúhelným frontonem. Poslední podlaží je bez dekorací, pouze okenní 

otvory jsou lemovány jednoduchou šambránou. 

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

 

33 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 135 / 20 

název ulice:    Rohá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda tohoto domu je bohat  neohistoricky len na. Všechna t i podlaží jsou pásov  

bosována. Parter je odd len patrovou ímsou, parapet je zvýrazn n parapetní ímsou p es 

celou ší i objektu, okenní otvory patra jsou lemovány šambránou, v nadokenním nádstavci 
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kartuše mezi rostlinným motivem, nad ním trojúhelný fronton. Okenní otvory posledního 

podlaží lemovány šambránami s ušima a parapetní ímsou s konzolami. Vlys je vypln n 

girlandami a poli p erušenými kruhem. Korunní ímsa dopln na konzolami. 

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

 

33 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 740 / 35, 22 

název ulice:    Rohá ova, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt s neobarokní fasádou. Nároží je zvýrazn no rizalitem a dvoupodlažním 

arký em zakon eným balkonem. Nároží je zkoseno a je jednoosé. Celý parter je pásov  

bosován, vstup do komer ních prostor z nároží, do objektu z ulice Rokycanova. Okenní 

otvory p ízemí s p lkruhovým zakon ením, které je dekorováno kartuší s girlandami a 

stuhami. P ízemí je odd leno patrovou ímsou. Zbývající t i podlaží jsou len na pomocí 

vysokého pilastrového ádu, hlavn  do ulice Rohá ova a nároží objektu, pilastry jsou v úrovni 

3.podlaží p erušeny stylizovanou hlavicí. Okenní otvory patra jsou lemovány šambránou se 

segmentovým frontonem. Ve frontonu kartuše lemovaná lidskými polopostavami a palmetami 

a mušlí, parapet je tombový. Okenní otvory 3.podlaží lemovány šambránami s segmentovým 

frontonem vypln ným kartuší a maskaronem a palmetami. Okenní otvory posledního podlaží 

jsou lemovány šambránou a segmentový fronton je vypln n grafickým motivem. Vlys je 

vypln n mezi konzolami girlandami. Rizalit zvýrazn n nad korunní ímsou atikou, která je 

dekorována kanelurami. 

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

 

33 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 136 / 33 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4  

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda domu je p tiosá, st ední osa je zvýrazn na rizalitem. Parter je len n pilastry a 

odd len patrovou ímsou.  Okenní otvory v pat e jsou zakon eny p lkruhem, lemovány ve 

cviklech šambránou dopln nou klenákem, parapetní výpl  je z kuželkové balustrády. Vlys 
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pod patrovou ímsou je dekorován rozvilinami. Okna 3.podlaží lemována šambránami 

s ušima, dopln na trojúhelným frontonem, okno v rizalitu tohoto podlaží je dopln no 

segmentovým frontonem. Okna posledního podlaží lemována šambránou a dopln na p ímou 

nadokenní ímsou, po stranách v štukových rámech rostlinné motivy.  

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

 

33 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 794 / 31 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P ízemí i patro jsou pásov  bosovány a odd leny patrovou ímsou. Veškeré okenní otvory 

jsou lemovány šambránami. Okna v 3.podlaží jsou dopln na ankonami a segmentovými 

frontony vypln nými kartušemi s písmenem K a olemovány stuhami. Šambrány 4.podlaží 

jsou dopln ny klenákem s lidskou hlavou. 

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

 

33 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 707 / 29, 7 

název ulice:    Rokycanova, Sabinova 

po et nadzemních podlaží:  4,5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Nárožní objekt byl p vodn  t ípodlažní, bylo mu nadstav no jedno a p l patra v etn  

osazení st ešních oken. Parter je bosován a odd len patrovou ímsou. Okenní otvory 

2.podlaží jsou lemovány zdobenými pilastry s vysokým nadokenním nádstavcem, vypln ným 

mušlí s girlandami, nad nádstavcem je trojúhelný fronton. Vlys pod parapetní ímsou je 

vypln n šátky mezi lidskými hlavami a obrazci. Okenní otvory 3.podlaží jsou lemovány 

šambránou s lidskou hlavou v klenáku, plochy mezi okny jsou len ny pilastry, které mají 

v soklu kartuši. Vlys pod p vodní korunní ímsou je len n kartušeni s rozvilinami. Nové 

jedno a p l podlaží zatím bez len ní. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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33 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 373 / 5 

název ulice:    Sabinova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objekt je zvýrazn n st edovým šesti osým rizalitem, okenní otvory v n m jsou lemovány 

šambránami, vždy dva otvory jsou odd leny dvojicí kanelovaných pilastr  nesoucích 

architrávy s vysokým vlysem a patrové ímsy. Parter je bosován. Okenní otvory jsou 

lemovány páskovanými šambránami, ankony mají podobu lidské polopostavy, ve vysokém 

nadokenním nádstavci rozety, na ankonách p ímá nadokenní ímsa. Okenní otvory 3.podlaží 

jsou dekorovány obdobn  jako v pat e, jen bez ankon, ve 4.podlaží jsou lemovány pouze 

šambránami. Vlys je len n bohat  dekorovanými volutovými ímsami. 

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

 

33 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 287 / 3 

název ulice:    Sabinova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je bez jakéhokoli len ní a odd len patrovou ímsou, 2. a 3.patro jsou d leny pomocí 

lezénového ádu p es dv  podlaží. Okenní otvory jsou sdružené páskovanou šambránou, 

v pat e dopln né p ímou nadokenní ímsou. Vlys je bez dekorací, ímsa je dopln na 

konzolami. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení po tu podlaží o jedno až jedno a p l. 
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33 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 189 / 1, 2 

název ulice:    Sabinova, Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt je bez štukové výzdoby fasády, nad architrávem je však bohat  len ný vlys 

volutovými konzolami, plochy mezi nimi jsou vypln ny kovovými m ížkami krycími p dní 

otvory, ty jsou v n kterých p ípadech slepé. 

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

 

33 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 182 / 1 

název ulice:    Havlí kovo nám stí, Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter t ípodlažního objektu je bosován a odd len patrovou ímsou. Pro všechny otvory na 

fasád  jsou charakteristické zaoblené rohy šambrán. Kraje budovy jsou zvýrazn ny rizality, 

okenní otvory v nich jsou lemovány nejen šambránami, ale i pilastry nesoucími architráv, vlys 

je vypln n rozetami a završen p ímou nadokenní ímsou. Korunní ímsa domu je stylizovaná, 

konzoly jsou slou ené s ástí ímsy a jsou dopln né rozetami. 

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

 

33 - 20 
íslo popisné / íslo orienta ní: 198 /2 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Objekt byl p vodn  t ípodlažní, po et podlaží byl zvýšen na 5. Fasáda je hladká, parter je 

odd len patrovou ímsou. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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33 - 21 
íslo popisné / íslo orienta ní: 216 / 4 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

eskobratrský evangelický sbor. Fasáda je hladká, bez dekorací, parter je odd len patrovou 

ímsou, vstup zvýrazn n zjednodušeným tympanonem, v n mž je umíst n kalich s Biblí. Ve 

dvo e je vystav na Betlémská kaple. Fasáda je len na lezénami vysokého ádu, v polích 

takto vzniklých jsou horizontály zastoupeny parapetními ímsami.   

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

 

33 - 22 
íslo popisné / íslo orienta ní: 215 / 6 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:   

tvar st echy:     

typ domu:     

 

Jedná se o proluku, kterou je možno zastav t objektem s maximálním po tem podlaží 6, 

s tím aby bylo zachováno odstup ování hmot dom  na jednotlivých parcelách. Obdobn  na 

sousedních prolukách 33-23, 33-24 nutno dodržet ve fasád  parcelaci, v etn  

odstup ovaných výšek korunních íms alespo  o p l patra. 

 

33 - 23 
íslo popisné / íslo orienta ní: 161 / 8 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:   

tvar st echy:     

typ domu:     

 

Jedná se o proluku, kterou je možno zastav t objektem s maximálním po tem podlaží 6, 

s tím aby bylo zachováno odstup ování hmot dom  na jednotlivých parcelách. Obdobn  na 

sousedních prolukách 33-22, 33-24 nutno dodržet ve fasád  parcelaci, v etn  

odstup ovaných výšek korunních íms alespo  o p l patra. 
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33 - 24 
íslo popisné / íslo orienta ní: 247 / 10 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:   

tvar st echy:     

typ domu:     

 

Jedná se o proluku, kterou je možno zastav t objektem s maximálním po tem podlaží 6, 

s tím aby bylo zachováno odstup ování hmot dom  na jednotlivých parcelách. Obdobn  na 

sousedních prolukách 33-22, 33-23 nutno dodržet ve fasád  parcelaci, v etn  

odstup ovaných výšek korunních íms alespo  o p l patra. 

 

33 - 25 
íslo popisné / íslo orienta ní: 164 / 12 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je hladká, len ná pomocí jednoduchých šambrán a stylizované patrové ímsy nad 

p ízemím. 

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

 

 

 

 

 

 














































































































