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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 41 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 41 je vymezen ulicemi Milí ova, Štítného, Chlumova, Seifertova. V bloku se nachází 28 

parcel, 20 objekt  a 1 proluka. 

 

Charakter ulic: 

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

Ulice Milí ova, spojnice mezi Prokopovým a Sladkovského nám stím, skýtá pr hled na 

kostel sv. Prokopa. Zástavba je architektonicky skromn  len ná ve výškovém rozmezí 3 až 

4 podlaží. Ulice Milí ova spolu s Chlumovou 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 - výška zástavby se pohybuje v rozmezí dvou až p ti podlaží, v tšinou 

s neohistoricky len nými fasádami. 

Ulice Chlumova, zástavba svažité ulice je p erušena prolukou, která je zastav na p ízemními 

objekty s pultovou st echou. Výška ostatních objekt , pavla ových a schodiš ových, je t í- až 

ty podlažní. Fasády objekt  jsou se st ídmým architektonickým len ním nebo bez n j. 

Ulice Seifertova je charakteristická tém  vyrovnanou výškou zástavby, 4-5 podlaží, 

schodiš ovými domy. Fasády jsou len ny neohistoricky. 

 

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 1. 

nejzajímav jší objekty 

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

zdobené štukem. Svým zp sobem je zajímavý objekt p.1233/34 v Štítného ulici – 

Žižkovského kinematografického divadla. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        9 872 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .41 

 

41 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 302/5,2 

název ulice:    Sládkovského nám stí, Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu je zkoseno, fasáda je len na horizontálními prvky (parapetními ímsami a 

korunní ímsou). Sokl a suterénní prostory,p ístupné z ulice Milí ova, jsou obloženy 

obkladem ve t ech odstínech - chybné ešení parteru. 

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

viký . 

 

41 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 425/4 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

P ízemí objektu je pásov  bosováno a odd leno od patra kordonovou ímsou. Fasáda 

horních nadzemních podlaží je len na parapetními ímsami a zakon ena korunní ímsou. 

Doporu ení - zvýšení objektu, úrove  nové korunní ímsy až do výše parapetu 4.NP objektu 

41-1. Neužívat viký e, štíty. 

 

41 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 470/6 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda je len na jednoduchými geometrickými  útvary s keramickou deskou sv. Prokopa. 

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

viký ,. 
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41 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 434/8 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objektu bylo nadstav no patro a byla scelena výzdoba a barevnost fasády. Parter je obložen 

po celé výši obkladem - chybné ešení parteru. 2. a 3. podlaží jsou odd leny ímsami a 

dekorovány jednoduchými geometrickými útvary, u 4.podlaží se objevuje obdobná dekorace. 

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

viký . 

 

41 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 516/10,26 

název ulice:    Milí ova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Parter je pásov  bosován, okenní otvory jsou jak klenuté, tak neklenuté. Objekt byl z ejm  

p vodn  dvoupodlažní a následn  mu byla p istav na dv  podlaží, nebo byl vystav n 

ty podlažní s výraznou ímsou odd lující 3. a 4.podlaží. Do len ní fasády se propisuje 

nosný systém budovy pilastry se stylizovanými hlavicemi, lizénami a pásy. Nároží a krajní 

ásti fasád jsou ve 2. a 3.podlaží zvýrazn ny zdvojeným po tem pilastr  a lizén. Mezi 

p ízemím, 2.a 3. NP jsou umíst ny kordonové ímsy, mezi 3. a 4.NP pás, vše zakon uje 

korunní ímsa. Ve tvrtém podlaží rozdílný po et okenních otvor . 

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

viký . 
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41 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 585/28 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Zvýšené p ízemí objektu pásov  bosováno, zbývající ást objektu bosována. Jednotlivá 

patra odd lena kordonovými ímsami. 

St ední dvouosý rizalit v p ízemí odd len pilastry jejichž d íky pod polovinou zkoseny, nad 

vstupem nadsv tlík, okna patra rizalitu opat ena segmentovými frontony, ostatní okna v pat e 

sdružena pod jedním trojúhelným frontonem. Ve 3.podlaží nad okny nadokenní ímsa, objekt 

je završen korunní ímsou.  

Doporu ení - zvýšení objektu do úrovn  korunní ímsy objektu 41-5. Neužívat viký , 

zachovat sklon st echy. 

 

41 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 710/30 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Mimo posledního podlaží je celý objekt pásov  bosován, vstupní podlaží je zvýšené, nad 

vstupem se segmentovým prolomeným frontonem je umíst n nadsv tlík, patro od p ízemí je 

odd leno kordonovou ímsou. Okrajová dv  okna jsou sdružena, okna v pat e s trojúhelnými 

frontony, ve 3.NP se segmentovými frontony a ve 4.NP s nadokenními ímsami. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

41 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 711/32 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Na fasád  domu se uplat ují horizontální lenící prvky v podob  podokenních a 

nadokenních pás , kordonové ímsy mezi zvýšeným p ízemím a patrem a korunní ímsy. 

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

neužívat viký e. 

 

41 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1233/34 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  2 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Dvoupodlažní budova 1.žižkovského kinematografického divadla zp sobuje, že celková 

uli ní fronta bloku je výškov  nesourodá, p esto je zvýšení objektu a jakékoli objemové 

úpravy naprosto nežádoucí. Památkov  chrán ný objekt. 

P ístup do dvorní ásti objektu je parcelou 41-11. 

 

41 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 204/36, 9 

název ulice:    Štítného, Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží objektu zvýrazn no zaoblením Fasáda je dekorována jednoduchými geometrickými 

útvary a pásy nad a pod okenními otvory, okna p ízemí a vstup jsou zaklenuty. Šambrány 

sjednocují jednotlivá okna a vzniká tak další dekorativní prvek fasády. Na st eše jsou 

osazeny do ulice Chlupova viký e oblého tvaru. Ve štítové st n , k objektu 41-11, je osazeno 

okno. 
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Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , zachovat sklon st echy, neužívat 

dalších viký . 

 

41 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 334/7 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  1 

tvar st echy:    pultový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Zástavba této parcely se skládá ze dvou objekt  garáží s pultovými st echami spádovanými 

do dvora, k ulici jsou tyto stavby orientovány kolmo a uplat uje se jejich štítová st na. 

Tato parcela je také p íjezdovou trasou do dvorního traktu Kinematografického divadla   

.41-9. 

Doporu ení - výška zástavby této parcely m že být ve výšce korunní ímsy objektu 41-12 a 

m že p esahovat výšku sousedního objektu 41-10, zárove  by m l být objektem možný 

p ístup do dvora objektu 41-9. 

 

41 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 236/5 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je bez len ní. Objekt je odsazen od parcely 41-11 o ší ku vjezdu.  

Doporu ení - budovu je možno zvýšit o p l až jedno podlaží tak, aby byl zachován vzestupný 

charakter uli ní fasády. Dále je doporu eno zachování sklonu st echy, neužívat viký . 
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41 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 307/3 

název ulice:    Chlumova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Velikost otvor  a len ní fasády je charakteristické pro období 1.republiky. Okenní otvory 

jsou dekorovány páskovou šambránou, p ízemí je odd leno kordonovou ímsou a p es 2. až 

4.podlaží je proveden vysoký ád tvo ený lizénami, objekt je zakon en korunní ímsou. P dní 

prostory osv tlují malé trojúhelné viký e, ty jsou patrné pouze z ulice Seifertova. 

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

viký , lépe však žádné. 

 

41 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 612/1,89 

název ulice:    Chlumova, Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nároží je zvýrazn no rizalitem a jednoosým zkosením, fasáda je len na jemným 

ortogonálním len ním a kordónovými ímsami. Výškový rozdíl mezi ulicemi Chlumova a 

Seifertova je vy ešen schodišt m vedoucím kolem zkosení nároží. Tímto výškovým rozdílem 

vznikly podmínky pro využití suterénních prostor p ístupných z ulice Chlumova. 

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

 

41 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 350/87 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je len na kordónovými ímsami mezi jednotlivými podlažími, nadokenními ímsami, 

šambránami. Parter je pásov  bosován, patro je bosováno. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 
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41 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 327/85 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je len na podokenními ímsami, šambránami, kordonovou a korunní 

ímsou. 

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

 

41 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 683/83 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter tohoto neohistorického objektu je obložen obkladem až po kordonovou ímsu, zbylá 

patra jsou bohat  dekorována. Sdružená okna jsou vsazena mezi polosloupy nesoucí 

nadokenní ímsy (2.NP), mezi pilastry (3.NP), ve 4.NP jsou rámována šambránami a 

nadokenními a parapetními ímsami. St ední osa je tvo ena jedním oknem v odlišném 

rámování. V pásu s motivy feston  a kartuší se nachází p dní okna, vše je završeno korunní 

ímsou. 

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

 

41 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 682/81 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je provedena neohistoricky. První t i podlaží jsou pásov  bosována, poslední 

podlaží je bez bosáže. St ední osa budovy je ve 2. a 3.podlaží zvýrazn na rizalitem 

zakon eným balkonem, krajní dv  osy jsou provedeny okna nalevo a napravo od st ední osy 
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jsou provedena jako sdružená. Tato okna jsou ve 2. a 3.NP vsazena mezi pilastry nad nimiž 

jsou provedeny ornamentální pásy, okna ve 4.podlaží jsou rámována šambránami 

s nadokenními ímsami, parapet je zdoben parapetními pletencovými vlysy. V pásu s motivy 

feston  a kartuší se nachází p dní okna, vše je završeno korunní ímsou. 

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

 

41 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 681/79 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter tohoto neohistorického objektu je obložen obkladem až po kordonovou ímsu, zbylá 

patra jsou bohat  dekorována. Sdružená okna jsou vsazena mezi polosloupy nesoucí 

nadokenní ímsy (2.NP), mezi pilastry (3.NP), ve 4.NP jsou rámována šambránami a 

nadokenními a parapetními ímsami. St ední osa je tvo ena jedním oknem v odlišném 

rámování. V pásu s motivy feston  a kartuší se nachází p dní okna, vše je završeno korunní 

ímsou. 

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

 

41 - 20 
íslo popisné / íslo orienta ní: 303/77 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Parter je bez dekorace, p es 2. a 3.NP je proveden vysoký pilastrový ád, okna ve všech 

podlažích jsou rámována šambránami, nad nimi jsou osazeny maskarony, mezi krajními 

okny v 2.NP výklenek, pod parapetem 3.NP jsou osazeny v nce girland, 4.NP je odd leno 

kordonovou ímsou. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , sklonu st echy, neužívat viký . 
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41 - 21 
íslo popisné / íslo orienta ní: 309/6 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je bez dekorace, 2.NP je bosováno, okna jsou vsazena mezi pilastry nesoucími 

nadokenní ímsy, parapety jsou bez výpln . Okna ve 3.NP jsou dekorována nadokenními 

ímsami, 4.NP je odd leno kordonovou ímsou, okna v tomto podlaží jsou dekorována 

nadokenními ímsami, p dní okna jsou umíst na pod korunní ímsou v pásu girland. 

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

 

 

 

 

 

 

 












































