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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 42 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 42 je vymezen ulicemi Chlumova, Štítného, Havlí kovým nám stím a ulicemi Lipanská 

a Seifertova. 

 

Charakter ulic: 

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

Zástavba ulice Chlumova je výškov  velmi nesourodá, po et podlaží se pohybuje v rozmezí 

1 až 4, fasády objekt  architektonicky len ny. Ulice Chlumova spolu s Cimburkovou a 

Milí ovou ulicí je sou ástí jednoho ze základních kompozi ních prvk  Žižkova („Neptun v 

trojzubec“ ulic, jejichž osy se protínají na Tachovském nám stí). 

Ulice Štítného je zastav na t í až ty podlažními objekty, je zde výrazný hmotový kontrast. 

Havlí kovo nám stí je ovlivn no hmotou obou objekt , vymezujícími blok, jedná se o 

ty podlažní objekt školy a t ípodlažní objekt Obecního ú adu Prahy 3, objekty mají 

architektonicky len né fasády, nároží Havlí kova nám stí a Lipanské je zvýrazn no 

architektonickým akcentem. 

Svažitost terénu se projevuje v ulici Lipanská, objekty jsou t í až p ti podlažní, áste n  

využívány. 

Domy v ulici Seifertova jsou t í až p ti podlažní, s architektonicky len nými fasádami. 

P i stavebních úpravách je nutné mít neustále na z eteli zachování typického charakteru 

st ešní krajiny dané lokality. 

 

Objekty: 

využití 

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

v ulici Seifertova. 

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. Objekty významn  ovliv ující hmotu bloku, p. 300 a 700 a zárove  

prostor Havlí kova nám stí. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        7 060 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .42 

 

42 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 598/2,91 

název ulice:    Chlumova, Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Díky výškovým pom r m je tento d m o tém  celé podlaží níže oproti úrovn  ulice 

Seifertova. Spádem ulice Chlumova p evyšuje tato budova o více než patro sousední objekt. 

Nároží objektu je zvýrazn no rizalitem. Celý objekt je pásov  bosován, jednotlivá podlaží 

jsou odd lena kordónovými ímsami, které jsou zdobeny pásy s motivy mušlí a rozvilin, 

stavba je završena bohat  zdobenou korunní ímsou. Sokl objektu je odd len ímsou a je 

bez dekorací. Okna p ízemí jsou klenutá a orámována klenákovou bosáží, okna 2.patra jsou 

dekorována segmentovými frontony, okna v rizalitu jsou sdružena prolomeným 

segmentovým frontonem, v prolomení je umíst na kartuše se znakem hv zdy, nad okny 

3.podlaží se nachází zalamované trojúhelné frontony a nad okny posledního podlaží je 

nadokenní ímsa, všechna okna jsou dekorována okenní šambránou, okenní nádstavce jsou 

dekorovány rozetami mezi metopami (2.NP) nebo korunkou mezi dv ma rybami. 

Doporu ení - zachovaní objemových a výškových pom r  objektu, sklonu st echy. Neužívat 

viký . 

 

42 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 195/4 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Díky klesajícímu terénu Chlumovy ulice je korunní ímsy této stavby o celé jedno a p l 

podlaží níže než korunní ímsa objektu 42-1. 

Fasáda objektu je bez dekorací, vstup s nadsv tlíkem. P dní prostory osv tleny 

jednoduchými otvory cca 40x40 cm. 

Doporu ení - možné zvýšení objektu po úrove  kordonové ímsy 3. a 4.podlaží budovy 42-1, 

zachovat sklon st echy. Neužívat viký . 
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42 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 313/6 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

P vodní hmota stavby byla zvýšena o jedno podlaží. V p ízemí byly osazeny velké prosklené 

plochy, vjezd do dvora je kryt atypickou markýzou, fasáda mezi 2. a 3. podlažím je len na 

ortogonáln , ve 4.NP je umíst n oblý balkon, na st eše trojúhelné viký e nezapadající do 

st ešní krajiny zástavby. Štítová st na ní nad objektem 42-4. 

Doporu ení - zachovaní objemových a výškových pom r  objektu, sklonu st echy. Neužívat 

plechové a d ev né st ešní krytiny. 

 

42 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 257/8 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  1 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    kombinovaný 

 

Touto stavbou je výška uli ní zástavby bloku nevyrovnaná. Sokl je obložen kab incem. 

Doporu ení - zástavba této parcely m že dosahovat až do poloviny 4.podlaží objektu 42-3, 

s ohledem zachování charakteru zástavby ulic ve svažitých terénních podmínkách. Nežívat 

viký . 

 

42 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 256/10 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda objektu je len na jednoduchou kordonovou a korunní ímsou a lizénami p es dv  

podlaží. 

Doporu ení - možné zvýšení objektu o cca 1 podlaží, neužívat viký , zachovat sklon 

st echy. 
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42 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 451/12,38 

název ulice:    Chlumova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Nároží objektu je zvýrazn no zaoblením , fasáda je len na ortogonáln  nad a pod okenními 

otvory. Parter je odd len kordonovou ímsou, okenní otvory parteru jsou zaklenuty, z ásti 

dekorovány šambránou. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby, zachování sklonu st echy, 

neužívat viký . 

 

42 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 207/40 

název ulice:    Chlumova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento d m je klasicistn  propor n  vyvážený, avšak z pohledu celkového uli ního profilu je 

mezi budovou školy a bytového domu velmi stísn n a výšková hladina je nesourodá. 

Celá stavba je rozd lena na dv  ásti, parter je vymezen pro technické a vstupní prostory, 

v horní ásti je klenákov  bosován a odd len kordonovou ímsou. Novodobé použití 

sklobetonu je na fasád  tohoto domu rušivé. Druhá ást, vyhrazená pro obytné místnosti je 

dekorována páskovými šambránami sdružujícími vždy dva okenní otvory, nad vstupem je 

umíst na slepá edikula. Mezi konzolami nesoucími korunní ímsu jsou umíst ny p dní 

v trací otvory. 

Doporu ení - vzhledem k proporcím by bylo na snad  zachovat výškové a objemové 

pom ry, p i možném zvýšení až o dv  podlaží (s vysokou konstruk ní výškou, pro zachování 

pom r ) m že dojít ke vzniku „mrakodrapu“, radikáln  se zm ní proporce stavby. Zachovat 

sklon st echy, neužívat viký . 
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42 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 300/10,42 

název ulice:    Štítného, Havlí kovo nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Objekt základní školy vymezuje z jihozápadní ásti Havlí kovo nám stí.  

Vstupní rizalit je p tioký a zvýrazn ný atikou, z ásti dekorovanou balustrádou. Jednotlivá 

podlaží jsou odd lena kordónovými ímsami, sokl odd len ímsou a je bez dekorací, parter je 

pásov  bosován, okenní otvory patra jsou dekorovány segmentovými (v rizalitu) a 

trojúhelnými frontony, ve 3.podlaží trojúhelnými frontony (v rizalitu) a nadokenními ímsami, 

ve 4.podlaží pouze šambránami a nadokenními ímsami. Výška zvýšeného patra dosahuje 

výšky patra domu 42-7. Na st eše osazena st ešní okna typu Velux. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby, zachování sklonu st echy, 

neužívat viký . 

 

42 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 700/9,13 

název ulice:    Havlí kovo nám stí, Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový, mansardový 

typ domu:    chodbový 

 

Budova radnice, spole n  s budovou školy, vymezuje plochu nám stí. 

Hmota je bohat  štukov  zdobena v neohistorickém slohu.  

Vstupní nárožní v ž je zast ešena kopulí s lucernou, ve t ech štítech jsou umíst ny hodiny. 

Rizalit, do nám stí, je zast ešena mansardou s volskými oky, atika je zdobena vázami, 

2.patro je charakteristické svými vysokými zaklenutými okny a balkony.  

Do ulice Lipanská je orientován trojosá štít s balkonem ve 3.podlaží. 

Celý parter je bosován, na fasád  jsou použity  kartuše, medailony s motivy um ní, 

segmentové prolomené frontony s bystami, motiv erbu a koruny, balustrády, zdobené 

konzoly a další štukové motivy. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby, zachování sklonu st echy, 

neužívat viký . 
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42 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 389/11 

název ulice:    Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Osov  ešená fasáda s krajními dvouosými rizality, kordónovými ímsami, nadokenními 

ímsami a korunní ímsou. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby. 

 

42 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 405/9 

název ulice:    Lipanská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Zajímav  ešené ost ní okenních otvor  a parapetních výplní, parter odd len kordonovou 

ímsou. 

Budova je dlouhodob  nevyužívaná. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby. 

 

42 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 429/7,97 

název ulice:    Lipanská, Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt vymezující blok. Parter je odd len kordonovou ímsou, okna pater jsou 

sdružena jednoduchými šambránami do vertikálních pás , stavba je završena korunní 

ímsou. Štítová st na ní nad sousední objekt 42-13. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby. 
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42 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 264/95 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Díky výšce tohoto objektu je výšková uli ní zástavba bloku nesourodá. 

Fasáda domu je jednoduše dekorována šabránami a ímsami. 

Doporu ení - možné zvýšení o jedno podlaží, do výše domu 42-14, zachovat sklon st echy, 

neužívat viký e. 

 

42 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 599/93 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Budova je dekorována stejnými prvky jako d m 42-1, je ešena osov , s krajními rizality a 

odlišnými frontony v nich. 

Doporu ení - zachování stávajícího objemu a výšky stavby, zachování sklonu st echy, 

neužívat viký . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































