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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK Č. 4 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 4 nacházející se na úpatí Vítkova je vymezen ulicemi Husitská, U božích bojovníků a 

Pod Vítkovem. Jedná se o půlblok, zadní část bloku přiléhající k železniční trati je 

nezastavěna. Nachází se zde 11 parcel, 5 domů.  

 

Charakter ulic: 

Ulice Husitská patří k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. Příčné a slepé ulice U 

božích bojovníků a Pod Vítkovem jsou charakteristické krátkostí, způsobenou svahem 

Vítkova. 

Parter je využíván ke komerčním účelům, míra využití odpovídá významu ulice. 

 

Objekty: 

využití 

Domy jsou v současné době převážně obydleny, v přízemí komerčně využívány. 

charakter domů 

Převažujícím typem je schodišťový a pavlačový dům. Maximální počet nadzemních 

podlaží je 6, minimální 3. 

nejzajímavější objekty 

Zajímavé objekty jsou oba nárožní domy čp.404, dům U božích bojovníků - zřejmě 

z období první republiky, jako jediný dům v bloku je šestipodlažní a jasně vymezuje 

ulice Husitskou a U božích bojovníků, čp.143 - dům s neorokokovým členěním fasády 

a jemným architektonickým akcentem nároží. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        3 492 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č.4 

4 - 1 
číslo popisné / číslo orientační: 404/2,43 

název ulice:    U božích bojovníků, Husitská 

počet nadzemních podlaží:  6 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    pavlačový 

 

Dům U božích bojovníků. Jedná se o nárožní objekt s rizalitem zvýrazněným nárožím. Rizalit 

je v úrovni parapetů v 3.-5.NP dekorován bystami. Fasáda objektu pochází cca ze 20.let 

20.století. V té době došlo k nastavění patra a scelení fasády. Objekt převyšuje sousední 

objekty v bloku o dvě podlaží, protiváhou je nárožní objekt z bloku 3, č.p. 89/41,1. Z pohledu 

ulice Husitské jako celku je však při profilu ulice tato výška objektu problematická. 

Doporučuje se dodržet charakter objektu i počet podlaží. 

 

4 - 2 
číslo popisné / číslo orientační: 192/45 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Budově s historizující fasádou z 19.století byla štuková dekorace v přízemí odstraněna. 

Postranní dvouosé rizality s pásovou bosáží, ve střední části fasády jsou okna lemována 

páskovým ostěním, v patře s trojúhelnými frontony, v 3.NP s jednoduchou nadokenní římsou, 

mezi okny 4.NP kartuše, korunní římsa je dekorována girlandami. 

Doporučení - dodržet charakter a výšku objektu. 

 

4 - 3 
číslo popisné / číslo orientační: 191/47 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  3 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

  

Třípodlažní objekt s historizující fasádou, v patře s plastikou Jana Husa v nice. Přízemí 

objektu je zcela zabráno výkladci. Parter je obložen dřevěným i keramickým obkladem. 
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Doporučení - dodržet charakter objektu, výšku objektu je možno zvýšit o jedno podlaží, na 

úroveň sousedního objektu 4-2, neužívat vikýře. 

 

4 - 4 
číslo popisné / číslo orientační: 160/49 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 
Objektu byla zredukována štukatérská výzdoba na římsy a frontony. Objekt byl doplněn 

tvarově a objemově neodpovídajícími vikýři. 

Doporučení - možno nahradit vikýře plnohodnotným podlažím, výšku objektu sjednotit na 

výšku objektu 4 - 3. 

 

4 - 5 
číslo popisné / číslo orientační: 143/51,1 

název ulice:    Husitská, Pod Vítkovem 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    pavlačový 

 

Nárožní objekt, nároží je zvýrazněno rizalitem, který je dekorován bohatou štukatérskou 

výzdobou. Na fasádě se uplatňuje vysoký pilastrový řád s iónskými hlavicemi na horizontálně 

členěném dříku, okna jsou rámována ostěním s suprafenestrami, které jsou zdobeny 

kartušemi s maskarony. V nárožních štítech, ve vysoké plné atice,  jsou osazena oválná 

okna v kartuších s maskarony. V nárožním rizalitu je umístěn znak, pravděpodobně 

kovářského řádu, kladiva a kleští. 

Doporučení - tento objekt zachovat výškově a hmotově beze změn. 
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4 - 6 
číslo popisné / číslo orientační: 200/3 

název ulice:    Pod Vítkovem 

počet nadzemních podlaží:  0 

tvar střechy:     

typ domu:     

 

Parcela slouží jako soukromé parkoviště. 

Doporučení - výstavba nového objektu může být čtyř až pětipodlažní, v tomto místě může být 

uplatněna i plochá střecha. Vypracování samostatné zastavovací studie. 

 

 
















