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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 2 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení:

Blok 2 nacházející se na úpatí Vítkova je vymezen ulicemi Husitská a Jeronýmova. Jedná se 

o p lblok, zadní ást bloku p iléhající k železni ní trati je nezastav ná. Nachází se zde 12 

dom .

Charakter ulic: 

Ulice Husitská pat í k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. Domy bloku .2 mají do 

ulice architektonicky len né fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním 

rozdílem jednoho patra.  

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.

nejzajímav jší objekty 

V tšina dom  spadá do 19.století, fasády jsou asto výrazn len ny ímsami 

zdobené štukem. Nejzajímav jší jsou oba nárožní objekty p.888 a p.88, oba 

objekty se vyzna ují historizujícím len ním jednotlivých podlaží a výraznými 

nárožními rivality a korunními ímsami. D m p.91 a p.86, pravd podobn  z období 

kol. první sv tové války. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        6 631 m2
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .2

2 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 888/11 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Jedná se o nárožní objekt se zvýrazn ným nárožím rizalitem s nápisem Na proutkové. Okna 

v rivalitu jsou umíst na v palladianském oblouku s polosloupy, parapety jsou dopln ny

kuželkami. Parter domu je zvýrazn n m lkou pásovou bosáží, vstup je rámován polosloupy. 

Patra jsou bosována, okna 3.NP jsou dekorována p lkruhovými frontony, parapetová výpl  z 

kuželek, v dalším podlaží nad okny nadokenní ímsy, okna posledního podlaží 

s p lkruhovým zakon ením  v pravoúhlém orámování mezi poli z pohledových cihel. Mezi 

prosv tlovacími p dními okny, umíst nými pod korunní ímsou, jsou pole zdobená 

girlandami.

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

2 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 853/13 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Parter bez štukové výzdoby, patra pásov  bosována, okna s p lkruhovým zakon ením

v pravoúhlém orámování a dopln ny rozetami, pole mezi okny jsou vypln ny pilastry 

s iónskými hlavicemi, okenní otvory vyššího podlaží jsou dekorovány trojúhelnými frontony. 

Jednotlivá podlaží jsou na fasád  odd lena patrovými ímsami, p i emž pod posledním 

podlažím je dopln na pásem girland. Ve vlysu je pás feston  prokládaný lvími hlavami. 

Ve st eše jsou osazena st ešní okna typu Velux. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží.
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2 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 677/15 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Parter je pásov  bosován se zaklenutými otvory, bosáž je v jednom poli nahrazena hladkou 

omítkou. Sokl domu je obložen velkoformátovým i maloformátovým obkladem. Parter je 

odd len patrovou ímsou. 2. a 3.NP je pásov  bosováno, parapet 2.NP je vypln n kuželkami, 

okna obou t chto podlaží jsou dekorována zjednodušenými trojúhelnými frontony a 

šambránami s pásky, zakon enými volutami. Okenní parapety jsou dopln ny stylizovanými 

konzolami. P lkruhová okna p edposledního podlaží s pravoúhlým rámováním v podob

pilastr  s korintskými hlavicemi, nad okny  je umíst na výzdoba palmet, kartuší a girland. 

U posledního podlaží není žádná štuková výzdoba, pouze jednoduchá šambrána oken a 

parapety, jedná se evidentn  o pozd jší nádstavbu. 

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

2 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 91 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

ty podlažní objekt se zjednodušenou výzdobou parteru, který je odd len ímsou od bohaté 

štukové výzdoby zbývající ásti objektu. Podlaží jsou pásov  bosována a odd lena

patrovými ímsami, v klenácích nad okny umíst ny lidské masky, okna lemovaná pilastry. Ve 

st edná ose v pat e umíst na v nice s p lkruhovým frontonem váza, o patro výše velká 

kartuše s maskaronem, celá tato osa je završena rámem s datací. Vlys je dopln n girlandami 

v ásti st edového rivalitu. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšení po tu podlaží o jedno.  
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2 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 78/19 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Dekorování fasády je omezeno na jednoduché šambrány kolem okenních otvor , ímsou nad 

p ízemím a korunní ímsu.

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

2 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 85 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu: schodiš ový

Parter domu bez dekorace, sokl obložen obkladem. Okenní otvory 2.NP jsou lemovány 

pilastry s iónskými hlavicemi nesoucími vysoký nadokenní nádstavec, na n m p lkruhový

fronton. Parapety s kuželkovou výplní. Toto podlaží je odd leno patrovou ímsou s grafickým 

dekorem. Okna vyššího podlaží lemovaná šambránami s ušima dopln nýma kapkami, 

nadokenní nadstavec je vypln n rozvilinami a zakon en p ímou zalamovanou nadokenní 

ímsou. V dalším podlaží jsou lemována páskovanou šambránou s p ímou nadokenní 

ímsou, parapetem na konzolách, plocha mezi nimi je vypln na pásem rozet. Nad každou 

okenní osou je umíst n p isv tlovací okenní otvor.

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží.
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2 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 83/23 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Fasáda celého objektu je pásov  bosována s výrazným bosováním okraj  a patrovými 

ímsami. Nad okny v pat e jsou trojúhelné frontony, parapetní výpl  je z kuželek. Ostatní 

okenní otvory jsou lemovány šambránami. 

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

2 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 75/25 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Parter tohoto domu je pásov  bosován, vstup je lemován bosáží nad obloukem 

s diamantovým motivem a rozetami ve cviklech. D m má dva krajní jednoosé bosované 

rizality, okenní otvory v pat e se odlišují trojúhelnými frontony a ornamentem v klenáku, 

v posledním podlaží se odlišují p ímou nadokenní ímsou, ostatní okna v tomto podlaží jsou 

sdružená a lemována šambránou. 

Doporu uje se zvýšení objektu o jedno až dv  podlaží. 

2 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 76/27 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový

Parter tohoto domu je pásov  bosován, vstup je lemován bosáží nad obloukem 

s diamantovým motivem a rozetami ve cviklech. D m má dva krajní jednoosé bosované 

rizality, okenní otvory v pat e se odlišují trojúhelnými frontony a ornamentem v klenáku, 

ostatní v tomto podlaží s p ímou nadokenní ímsou, v 3.NP se odlišují p ímou nadokenní 
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ímsou, ostatní okna v tomto podlaží jsou sdružená a lemována šambránou. Okna 

posledního podlaží mimo šambrány dopln na i stylizovaným parapetem. 

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

2 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 68/29 

název ulice:    Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu: schodiš ový

Parter je m lce pásov  bosován a odd len zjednodušenou ímsou. Jednotlivá podlaží se 

odlišují tvarem nadokenní ímsy. V pat e je to trojúhelný, v 3.NP je segmentový tvar frontonu 

a v posledním je p ímá nadokenní ímsa. Dv  krajní okenní osy jsou sdruženy frontonem. 

Výpln  parapet  v pat e jsou z kuželek, mezi p edposledním a posledním podlažím je pás 

girland prokládaný medailony s portréty. Pole mezi okny 4. podlaží jsou vypln na maskarony 

s rozvilinami završené pásem s kv tinovým vzorem, nad nímž je umíst n motiv mušle. Ve 

vlysu pás girland s maskarony. 

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

2 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 88/9,31 

název ulice:    Jeronýmova, Husitská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu: schodiš ový

Nárožní objekt je v p ízemí z ulice Husitské pásov  bosován, z ulice Jeronýmova jsou pouze 

otvory lemovány šambránami s klenáky, z ejm  pocházejících z po átku minulého století. 

Nárožní rivalit je ješt  zvýrazn n bosáží a odlišným tvarem nadokenních íms. Fasáda je 

len na vysokým ádem tvo eným bosovanými lezénami. Okna patra jsou s trojúhelnými 

frontony, nadokenní nádstavce jsou vypln ny  dekorem, u dalšího podlaží jsou p ímé

nadokenní ímsy, v posledním pat e s pravoúhlým rámováním. Okna v rivalitu se odlišují 

v pat e p ímou nadokenní ímsou s dekorovaným nadokenním nádstavcem, nad tím je okno 

s trojúhelným frontonem. Parapetní výpl  je z kuželek.

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží.
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2 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 86/11 

název ulice:    Jeronýmova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu: schodiš ový

Fasáda je bez štukové dekorace, pouze okenní otvory jsou lemovány šambránami, v p ízemí

jsou provedeny vodorovné pruhy a mezi okny podledního podlaží jsou tyto pruhy provedeny 

svisle.

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




























































