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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK Č. 5 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 5 nacházející se na úpatí Vítkova je vymezen ulicemi Husitská, Pod Vítkovem a 

Tachovským náměstím. Jedná se o půlblok, zadní část bloku přiléhající k železniční trati je 

nezastavěna. Nachází se zde 11 parcel, 7 domů. 

 

Charakter ulic: 

Ulice Husitská patří k hlavním tepnám procházejících Žižkovem. Domy bloku č.5 mají do 

ulice členité fasády. Příčné a slepé ulice Pod Vítkovem a Tachovské náměstí 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 pavlačový dům. Maximální počet nadzemních podlaží je 5, 

minimální 2. V tomto bloku jsou čtyři volné parcely, na jedné z nich začíná výstavba. 

nejzajímavější objekty 

Většina domů vesměs spadají do 19.století, fasády jsou často výrazně členěny 

římsami zdobené štukem.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        5 427 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č.5 

5 - 1 
číslo popisné / číslo orientační: 554/4 

název ulice:    Pod Vítkovem 

počet nadzemních podlaží:  2 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Objekt je dvoupodlažní s přízemní přístavbou, objekt se nachází vedle železniční trati.  

Doporučuje se zvýšení o jedno podlaží. 

 

5 - 2 
číslo popisné / číslo orientační: 217/53, 2 

název ulice:    Pod Vítkovem, Husitská 

počet nadzemních podlaží:  - 

tvar střechy:    - 

typ domu:    - 

 

Nárožní parcela umožňuje zástavbu čtyřpodlažním až pětipodlažním objektem, bez užití 

vikýřů, plechové střešní krytiny. 

Pro tuto parcelu je nutná zastavovací studie. 

 

5 - 3 
číslo popisné / číslo orientační: 219/55 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Pětipodlažní objekt s jednoduchou secesní výzdobou, vysokým řádem přes dvě podlaží 

tvořeným lezénami, které jsou zakončeny stuhami s rostlinným motivem, v parapetech je 

kombinace grafického motivu s rostlinným. 

Doporučuje se dodržet jak charakter objektu, tak i počet podlaží.  
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5 - 4 
číslo popisné / číslo orientační: 237/57 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  - 

tvar střechy:    - 

typ domu:    - 

 

Proluka je v současné době využívána pro účely servisu. 

Doporučuje se zástavba 4-5 podlažní budovou bez užití vikýřů, plechové střešní krytiny. 

 

5 - 5 
číslo popisné / číslo orientační: 232/59 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  - 

tvar střechy:    - 

typ domu:    - 

 

Proluka je v současné době využívána pro účely servisu. 

Doporučuje se zástavba 4-5 podlažní budovou bez užití vikýřů, plechové střešní krytiny. 

 

5 - 6 
číslo popisné / číslo orientační: 279/61 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  - 

tvar střechy:    - 

typ domu:    - 

 

Na parcele probíhá výstavba. 
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5 - 7 
číslo popisné / číslo orientační: 344/63 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    pavlačový 

 

Fasáda je členěna pomocí lezén sdružujících okna ve vertikálním směru. 

Doporučuje se dodržet jak charakter objektu, tak i počet podlaží.  

 

5 - 8 
číslo popisné / číslo orientační: 80/65 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Budova byla zvýšena o jedno podlaží. Přízemí je pásově bosováno, okna patra jsou 

sdružena  segmentovým frontonem, jeho plocha je vyplněna kartuší a girlandami, fronton je 

nesen ankonami. Okna dalšího podlaží jsou sdružena přímými nadokenními římsami a 

parapety. Okna nadstavěného podlaží jsou sdružena pouze parapetem a mají jednoduchou 

šambránu. Celý objekt je pásově bosován. 

Doporučuje se dodržet jak charakter objektu, tak i počet podlaží.  

 

5 - 9 
číslo popisné / číslo orientační: 79/67, 1 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Nároží objektu je zvýrazněno rizalitem a štíty nad ním. Přízemí je pásově bosováno, 

zbývající část objektu je dekorována grafickým ornamentem mezi lezénami vysokého řádu. 

Doporučuje se dodržet jak charakter objektu, tak i počet podlaží.  
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5 - 10 
číslo popisné / číslo orientační: 90/2 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    pavlačový 

 

Přízemí objektu je pásově bosováno , jednotlivá podlaží jsou oddělena patrovými římsami, 

okna jsou sdružena frotony - v patře trojúhelnými, nad ním segmentovými a v posledním 

přímými nadokenními římsami. 

Doporučuje se dodržet jak charakter objektu, tak i počet podlaží.  

 

5 - 11 
číslo popisné / číslo orientační: 649/3 

název ulice:    Husitská 

počet nadzemních podlaží:  3 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    pavlačový 

 

Přízemí je pásově bosováno. Čtyři okenní osy přiléhající k čp. 90 jsou sdruženy po dvou 

v patře trojúhelným frontonem a v posledním podlaží přímou nadokenní římsou.  

Doporučuje se dodržet jak charakter objektu, tak i počet podlaží.  
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