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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 45 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 45 je vymezen ulicemi Prokopova, Sabinova a Rokycanova.  V bloku je osm dom . 

 

Charakter ulic: 

Ulice Prokopova pat í k významným dopravním tepnám. Ulice Rokycanova tvo í spojnici 

mezi ulicí Prokopova a Kon vova. 

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 je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 5, 

minimální 4. 

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. 

Nejzajímav jší jsou oba nárožní objekty p. 240 / 6, 27 a 111 / 3, 2, jasn  ur ující 

plochu bloku.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        2 106 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .45 

45 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 111 / 3, 2 

název ulice:    Prokopova, Sabinova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nároží tohoto honosn  dekorovaného objektu  je zvýrazn no rizalitem a v ži kou dopln nou 

kopulí. Jednotlivá podlaží jsou odd lena patrovými ímsami. P ízemí je pásov  bosováno, 

okenní otvory lemovány šambránou. Okenní otvory v pat e jsou lemovány šambránou. Okna 

v rizalitu jsou sdružená a v pat e dopln na balkonem s litinovou výplní. Vlys patrové ímsy, 

v rizalitové ásti, je dekorován girlandami a amorky. Ve zkosení je umíst na kartuše s datací 

1884.  Ve t etím podlaží jsou okna s p lkruhovým zakon ením lemovaná šambránou 

s klenákem, ve cviklech se nachází štuk v podob  ovocných feston . Pole mezi okny jsou 

len na pilastry, na hran  zkosení s kanelovaným d íkem. Ve zkosení je umíst na stuha 

vytvá ející kartuši, v níž je umíst na iniciála EŽ. Vlys v tomto podlaží je v rizalitové ásti 

vypln n figurkami a rozvilinami, gryfy. Okenní otvory posledního podlaží jsou zaklenuty a 

lemovány šambránou s hlavou v klenáku. Ve zkosení tohoto, 4.podlaží, je umíst n štítek 

zav šený na stuze. Balkon, umíst ný v korunní ímse, nad ulicí Prokopova, m íž je litinová 

s motivem iniciály EŽ. Konzola pod balkonem má podobu maskaronu. V ž je jednopodlažní 

s motivem prolomeného frontonu. Konzoly jsou jak v korunní ímse, tak i ve frontonu. Otvor 

na balkon je lemován šambránou s lidskou hlavou místo klenáku. Na hranách zkosení jsou 

umíst ny ženské polopostavy na konzolách, mezi nimi a otvorem jsou umíst ny mušle 

s girlandami. Ve zkosení je zkombinovaná stuha s festonem. Nad korunní ímsou této v že 

je v nároží štít s kruhovým oknem lemovaným po stranách polosloupky a završeným 

trojúhelným štítem. 

Uvažovat o za azení do seznamu památkov  chrán ných objekt . 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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45 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 239 / 4 

název ulice:    Sabinova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je strohá, v p ízemí s pásovou bosáží. Okenní otvory jsou lemovány 

jednoduchou šambránou. Poslední podlaží je odd leno patrovou ímsou. 

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

 

45 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 240 / 6, 27 

název ulice:    Sabinova, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Tento objekt je nárožní, zkosené nároží je dvouosé. Jednotlivá podlaží jsou odd lena 

patrovými ímsami. Parter je bosován, ostatní podlaží jsou m lce pásov  bosována. Okenní 

otvory jsou tém  s vyrovnanými pom ry mezi ší kou a výškou. V pat e jsou lemovány 

šambránami s konzolami, na niž je umíst na p ímá patrová ímsa, ve zkosení jsou okna 

lemována polosloupy s iónskými hlavicemi nesoucími prolomený trojúhelný fronton. 

V prolomení je umíst n sokl s obeliskem. V okenních nádstavcích polopostavy and l  

v rozvilinách po stranách osov  umíst né kartuše. Okenní otvory 4.podlaží jsou lemovány 

šambránami. Nad šambránou je architráv, vlys je vypln n girlandami, nad tím je zubo ez. 

Korunní ímsa je dopln na konzolami, mezi nimiž jsou umíst ny rozety. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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45 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 241 / 25 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je bosován, vstup do objektu má charakter edikuly - tvo ené pilastry nesoucími kladí 

s trojúhelným štítem. Vstupní dve e s nadsv tlíkem došly zm n a p vodní byly nahrazeny 

novými z jäcklových profil . Okna do suterénu byla zazd na. Fasáda je p tiosá. Okenní 

otvory patra jsou s p lkruhovým zakon ením. Ve cviklech mezi okny je štuková výzdoba 

v podob  ženských polopostav s k ídly místo rukou s lípovými a vav ínovými v tvemi kolem 

medailonu s motivem ozubeného kola aj. Okna 3.podlaží jsou lemována šambránou a 

dopln na p ímou nadokenní ímsou, st ední osa je s p lkruhovým zakon ením a ve cviklech 

s gryfy. Lézeny po stranách st ední osy jsou bosována. Okna posledního podlaží jsou 

lemována šambránou. Korunní ímsa je dopln na zubo ezem, konzoly byly odstran ny.  

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

 

45 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 242 / 23 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je len na stejn  jako d m 45-4, s tím rozdílem, že je rekonstruovaný. Parter je 

bosován, vstup do objektu má charakter edikuly - tvo ené pilastry nesoucími kladí 

s trojúhelným štítem. Sokl obložen keramickým obkladem. Fasáda je p tiosá. Okenní otvory 

patra jsou s p lkruhovým zakon ením. Ve cviklech mezi okny je štuková výzdoba v podob  

ženských polopostav s k ídly místo rukou s lípovými a vav ínovými v tvemi kolem medailonu 

s motivem ozubeného kola aj. Okna 3.podlaží jsou lemována šambránou a dopln na p ímou 

nadokenní ímsou, st ední osa je s p lkruhovým zakon ením a ve cviklech s gryfy. Lézeny 

po stranách st ední osy jsou bosovány. Okna posledního podlaží jsou lemována šambránou. 

ímsu dekorují zubo ez, vejcovec a listovec. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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45 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 246 / 21, 3 

název ulice:    Rokycanova, Jeseninova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt má zkosené jednoosé nároží zvýrazn né nad vstupem arký em v pat e. 

Fasáda je len na patrovými ímsami. P ízemí objektu je pásov  bosováno, okenní otvory 

lemované šambránami. Okenní otvory v pat e jsou lemovány pilastry, vysoká nadokenní 

ímsa je len na metopami s rozetami.  Kuželková balustráda tvo í parapet. Okenní otvory 

lemovány šambránou, na ankonách segmentový fronton, parapetní výpl  z diamantové 

bosáže. Okenní otvory posledního podlaží lemovány šambránou a dopln ny p ímou 

nadokenní ímsou. Ve vlysu girlandy mezi p isv tlovacími p dními okny. Na st eše osazeny 

okna typu Velux.  

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

 

45 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 245 / 1, 5 

název ulice:    Jeseninova, Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt má zkosené jednoosé nároží zvýrazn né nad vstupem arký em v pat e. 

Fasáda je len na patrovými ímsami. P ízemí objektu je pásov  bosováno, okenní otvory 

lemované šambránami. Okenní otvory v pat e jsou lemovány pilastry, vysoká nadokenní 

ímsa je len na metopami s rozetami.  Kuželková balustráda tvo í parapet. Okenní otvory 

lemovány šambránou, na ankonách segmentový fronton, parapetní výpl  z diamantové 

bosáže. Okenní otvory posledního podlaží lemovány šambránou a dopln ny p ímou 

nadokenní ímsou. Ve vlysu girlandy mezi p isv tlovacími p dními okny. Na st eše osazeny 

okna typu Velux.  

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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45 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 112 / 4 

název ulice:    Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je skromn  dekorována. 2. a 4.podlaží jsou odd leny patrovými ímsami. V pat e 

jsou krajní osy sdruženy p ímou nadokenní ímsou. Okna 4.podlaží lemována jednoduchou 

šambránou, pod parapetní ímsou v okenní ose ru níky. Vlys pod korunní ímsou je 

dekorován palmetami a stuhou. 

Na st eše osazeny okna typu Velux. 

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

 

 

 












































