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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 43 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 43 je vymezen ulicemi Lipanská, Lupá ova, Rokycanova a Chel ického. V bloku se 

nachází 11 parcel a 11 objekt . 

 

Charakter ulic: 

Zástavba ulice Lipanská je výškov  nesourodá, 3 až 5 podlaží, s architektonicky len nými 

fasádami. 

Objekty v ulici Lupá ova jsou výškov  vyrovnané, t ípodlažní, s architektonicky len nými 

fasádami. 

Zástavba ulice Rokycanova je taktéž výškov  vyrovnaná, t í až ty podlažní, 

s architektonicky len nými fasádami. 

Ulice Chel ického je výškov  nevyrovnaná, 3 až 5 podlaží, se st ídmým architektonickým 

len ním fasád.  

 

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 

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

zdobené štukem. Zajímavé jsou oba nárožní objekty v ulici Lipanská p. 782 a 190 a 

prost ední objekt ve stejné ulici p. 310. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        3 589 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .43 

 

43 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 782/1,8 

název ulice:    Chel ického, Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nároží je zvýrazn no rizalitem a zkosením, p ízemí v etn  patra je pásov  bosováno, 3. a 

4.NP jsou odd lena kordonovou ímsou, stavba je zakon ena korunní ímsou. 3. a 4.NP jsou 

dekorovány pilastry s dórskými a jónskými hlavicemi, maskarony. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  v etn  sklonu st echy, neužívat 

viký e. 

 

43 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 781/10 

název ulice:    Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt je ty osý, krajní ásti jsou zvýrazn ny rizalitem, jednotlivá podlaží jsou bosována a 

odd lena kordónovými ímsami, okna jsou dekorována šambránami klenáky a nadokenními 

ímsami. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  v etn  sklonu st echy, neužívat 

viký e. 

 

43 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 310/12 

název ulice:    Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento secesní objekt je svými t emi oblými štíty ojedin lý nejen v bloku, ale i okolní zástavb . 

Svou výškou zna n  p evyšuje objekt 43-4. V p ízemí jsou osazeny prosklené výlohy, ve 
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st edu budovy, p es 3. a 4.podlaží jsou umíst ny dva oblé viký e zakon ené balkony. Plocha 

je dekorována ástmi ovocných strom , kv tinami, maskarony a figurou ve st edním štít . 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  v etn  sklonu st echy, neužívat 

viký e. 

 

43 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 308/14 

název ulice:    Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Parter objektu je klenákov  bosován, sokl je obložen kab incem. 2. a 3.podlaží jsou odd leny 

od parteru kordonovou ímsou, okenní otvory jsou dekorovány šambránami, v pat e 

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

Doporu ení - možné zvýšení o jedno podlaží, zachování sklonu st echy, neužívat viký e. 

 

43 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 190/16,21 

název ulice:    Lipanská, Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt, dekorace fasády se omezuje na šambrány kolem oken s nadokenními 

ímsami nebo parapety na konzolách a litinové zábradlí balkonu do ulice Lipanská, na st eše 

je osazeno velké množství viký  nezapadajících do st ešní krajiny posuzované lokality. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r  v etn  sklonu st echy. 
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43 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 341/19 

název ulice:    Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Zvýšené p ízemí je pásov  bosováno, po stranách umíst ny komer ní prostory, parter 

odd len kordonovou ímsou, okenní otvory dekorovány jednoduchými šambránami, ve 

3.podlaží i konzolkami s rozetami. 

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

neužívat viký . 

 

43 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 224/17,11 

název ulice:    Lupá ova, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu zvýrazn no zaoblením. Parter je pásov  bosován a odd len od pater místo 

kordonové ímsy páskem. Objekt je decentn  neohistoricky dekorován nadokenními ímsami 

na konzolách a lizénami s medailony Jana Husa a Jana Žizky, okenní otvory jsou 

dekorovány páskovanou šambránou.  Na st eše osazeny okenní otvory typu Velux. 

Doporu ení - budovu lze zvýšit o jedno podlaží, p i zachování proporcí, doporu uje se 

zachovat sklon st echy, neužívat viký . 

 

43 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 169/9 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

D m s proporcemi typickými pro domy mezivále ného období minulého století, domu bylo 

nadstav no jedno podlaží, výška nové korunní ímsy je shodná s výškou ímsy objektu 43-9, 

štuková výzdoba byla sjednocena. Parter je odd len kordonovou ímsou, mezi 3. a 4. 
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podlažím je patrná p vodní korunní ímsa. Okenní otvory jsou dekorovány šambránami se 

stylizovanými nadokenními ímsami a parapety, st ední t i osy oken jsou sdruženy touto 

štukovou dekorací. 

Doporu ení - Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , zachování sklonu 

st echy, neužívat viký . 

 

43 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 459/7 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objekt je umíst n na mírn  svažitém terénu, tím je odstup ování mezi ním a objektem 43-10 

minimální. 

Geometrický vertikální ornament na fasád  je zvýrazn n barevností fasády. 

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

neužívat viký . 

 

43 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 360/5,5 

název ulice:    Rokycanova, Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu je zvýrazn no zaoblením, na tomto nároží jsou osazeny výv sní tabule 

dotvá ející toto nároží.  

V pateru jsou umíst ny komer ní plochy, zásobovací vstup (z ulice Rokycanova), vstup do 

objektu je z ulice Chel ického. P ízemí je odd leno kordonovou ímsou, podlaží jsou 

dekorována ortogonáln , novým nát r je podpo en vertikální prvek slu ující okna nad sebou. 

Stavba je završena stylizovanou korunní ímsou. 

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

neužívat viký . 
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 43 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 295/3 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

T ípodlažní d m je pojednán negotickou štukovou výzdobou. Parter je v krajních ástech 

klenákov  bosován, vstupní a okenní otvory jsou zaklenuty oslími h bety, výkladní okno je 

zaobleno. Podlaží jsou odd lena kordónovými ímsami. Pod korunní ímsou je provedena 

dekorace ve tvaru trojlistu. 

Doporu ení - budovu je možno zvýšit o jedno podlaží, ímž bude také podpo en systém 

uskakujících íms díky terénním podmínkám. Doporu uje se zachovat sklon st echy, 

neužívat viký e. 

 

 

 

 

 

 








































