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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 44 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 44 je vymezen Havlí kovým nám stím, ulicemi Prokopova, Rokycanova, Lupá ova. 

V bloku se nachází 9 parcel a 9 objekt  

 

Charakter ulic: 

Zástavba Havlí kova nám stí je výškov  nesourodá, ty  až p ti podlažními, z ásti 

s architektonickým len ním fasád. 

Zástavba bloku v ulici Prokopova je výškov  nesourodá, ty  až p ti podlažními,  

s áste ným len ním fasád. 

Ulice Rokycanova je zastav na objekty ty  až p ti podlažními,  bez architektonického 

len ní fasád. 

Lupá ova je zastav na dv ma objekty, t í a p tipodlažním. 

 

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 4. 

nejzajímav jší objekty 

Domy vesm s spadají do 19. století, fasády jsou asto decentn  len ny ímsami a 

zdobené štukem.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        2 516 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .44 

 

44 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 357/8,24 

název ulice:    Lupá ova, Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu je zvýrazn no zaoblením. D m je architektonicky len n dle jednotlivých 

podlaží, parter je bosován a odd len kordonovou ímsou. Okenní otvory u nároží jsou 

sdružené. Ve st eše osazena st ešní okna typu Velux. Sedlové st eše byla ud lána 

polovalba, asi z d vod  optického snížení a napojení na sousední objekt 44-2. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 

 

44 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 670/7 

název ulice:    Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je ortogonáln  len na, parter a poslední podlaží jsou odd leny kordonovou ímsou. 

Obdobn  jako domu 44-1 byla i zde provedena polovalba. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 

 

44 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 328/6,5 

název ulice:    Havlí kovo nám stí, Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    mansardový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P vodn  t ípodlažní stavb  byla p istav na další t i podlaží, z ásti skrytá v mansardové 

st eše a nároží bylo vy ešeno segmentovými štíty a arký i v úrovni 3. až 5.podlaží. Stavba je 

dlouhodob  nedokon ena, extremní p íklad erné stavby. 
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Nevyhovující z hlediska charakteristické výstavby dochovaných hodnot žižkovské výstavby. 

 

44 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 702/3 

název ulice:    Prokopova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

D m je dekorován historizující štukovou výzdobou. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 

 

44 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 218/1,19 

název ulice:    Prokopova, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží je zvýrazn no zaoblením, fasáda je dekorována pásky ortogonáln , jeden z pásk  

nahrazuje kordonovou ímsu nad p ízemím. 

Doporu ení - možné zvýšení domu o jedno podlaží do úrovn  domu 44-4, zachování sklonu 

st echy, neužívat viký e. 

 

44 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 225/17 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Zvýšené p ízemí je odd leno kordonovou ímsou od patra, 4.podlaží bylo z ejm  dostav no 

mezi dv ma sv tovými válkami (odlišné okenní otvory), dekorace fasády je sjednocena 

užitím geometrických tvar . Na st eše osazeny okna typu Velux. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 
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44 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 318/15 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt byl zvýšen o p l podlaží a bylo tak využito p dních prostor, fasáda objektu není nijak 

dekorována, na st eše osazena okna typu Velux. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 

 

44 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 314/22,13 

název ulice:    Rokycanova, Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu je taktéž zvýrazn no zaoblením, st ední rizality zvýrazn ny sedlovým 

zalomeným štítem, fasáda ne len na. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 

Zachovat rizality v etn  jejich zvýrazn ní štíty. 

 


































