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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 3 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 3 nacházející se na úpatí Vítkova je vymezen ulicemi Husitská, Jeronýmova a U božích 

bojovník . Jedná se o p lblok, zadní ást bloku p iléhající k železni ní trati je nezastav na. 

Nachází se zde 9 parcel, 6 dom . 

 

Charakter ulic: 

Ulice Husitská pat í k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. Domy bloku .3 mají do 

ulice honosné lenité fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem 

jednoho patra. P í né a slepé ulice Jeronýmova a U božích bojovník  jsou charakteristické 

krátkostí, zp sobenou svahem Vítkova. 

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

minimální 3. Nadstav ná patra jsou patrná hlavn  u objektu 5 .p. 89/41,1, ke kterým 

došlo z ejm  v dob  1.republiky. 

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.69, jasn  ur ující plochu bloku, a p.89, 

s výraznou bosáží a sgrafitovou výzdobou. D m p.72, pravd podobn  z období kol. 

první sv tové války, je výrazný fasádou s m lkým reliéfem a vysokým ádem p es dv  

podlaží. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        3 203 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .3 

3 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 69/33,10 

název ulice:    Jeronýmova, Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Jedná se o nárožní objekt se zvýrazn ným nárožím rizalitem. Fasáda objektu pochází cca ze 

30.let 20.století. V parteru došlo k osazení p edsazených nerezových výloh - nevhodných 

k typu fasády.  

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

 

3 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 72/35 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt je charakteristický svou výraznou fasádou s m lkým reliéfem a vysokým pilastrovým 

ádem, pilastry jsou kanelovany, reliéf je geometrických vzor . P ízemí je provedeno 

v kontrastním strohém provedení k reliéfní fasád , z ejm  provedené ve 20.století bez 

jakýchkoli dekorací. Tento objekt je také charakteristický svými štítovými st nami, které 

p esahují nad oba okolní domy o více než patro.  

Doporu uje se dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 

3 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 73/37 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

  

T ípodlažní objekt s vysokým pilastrovým ádem p es dv  podlaží s vysokou atikou, 

v p ízemí byla štukatérská výzdoba odstran na, pilastry na vysokých soklech jsou 
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zakon eny kompozitními hlavicemi, plochy pod nadokenními ímsami 3.NP jsou zdobeny 

maskarony s girlandami. Plochy vymezené pilastry jsou pásov  bosovány. 

 Doporu ení - dodržet charakter stavby a možné zvýšení o jedno patro do výše sousedního 

objektu 3 - 4. 

 

3 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 74/39 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 
Na fasád  se uplat ují jónské prvky, hlavn  v p ízemí, 2. a 3.NP. Vstup i okna jsou umíst na 

v edikule tvo ené polosloupy s ionskými hlavicemi nesoucímí nadokenní ímsy, parapety 

oken jsou tvo eny sokly polosloup  s balustrádou. 

Doporu ení - dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 

3 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 89/41,1 

název ulice:    Husitská, U božích bojovník  

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nemovitá kulturní památka. Tento nárožní objekt je velmi zajímavý svou trojd lenou fasádou, 

výraznou klenákovou bosáží p ízemí a nároží a také sgrafitovou výzdobou mezi p ízemím a 

patrem, ornamentální, a mezi sdruženými okny ve 4.nadzemním podlaží, figurální. Okenní 

otvory jsou dekorovány páskovou šambránou a nadokenními ímsami v 3.a 4.NP a 

trojúhelnými frontony nad okny v 2.NP. Nároží je zvýrazn no rizalitem a výraznou bosáží.  

Páté podlaží bylo dostav no a je zcela odlišné svou fasádou, štítová st na tohoto objektu 

p evyšuje nad sousední objekt 3 - 5. 

Doporu ení - dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 
 
 
 
 



 4

3 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 606/3 

název ulice:    U božích bojovník  

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objekt ve slepé ulici U božích bojovník , mírn  stoupající k železni ní trati, díky terénu 

p evyšuje nad objekt 3 - 5. Štukatérská výzdoba byla odstran na, z stala pásová bosáž 

v p ízemí. 

Doporu ení - dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 

 


















