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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 27 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 27 je vymezen ulicemi Seifertova, Krásova, Husinecká, Kostnickým nám stím a ulicí 

Blahníkova. Tento, p dorysn  tém  trojúhelný, blok má 15 dom . 

 

Charakter ulic: 

Ulice Seifertova pat í mezi významné dopravní a obchodní tepny Žižkova. Domy bloku 27 

mají honosné neohistoricky len né uli ní fasády, výšková hladina korunních íms je 

vyrovnaná, odstup ování je díky svažitosti terénu ke Kostnickému nám stí. 

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 domu je schodiš ový d m. Maximální po et podlaží je 5, 

minimální 4.  

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 nárožní objekty p. 624/36 a 593/6, pro jasn  vymezující polohu 

bloku, p. 634/9 svým vysokým pilastrovým ádem p es dv  podlaží.   

plošné bilance 

celková plocha bloku        5 596 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .27 

27 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 570/55 

název ulice:    Seifertova, Krásova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

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

ze 30.let 20.století.  

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

 

27 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 680/32 

název ulice:    Krásova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Celý objekt je pásov  bosován a jednotlivá podlaží jsou odd lena patrovými ímsami. Nad 

vstupem je segmentový fronton na vysokém vlysu, který podpírají ionské polosloupy. 

Pararapetní výpl  oken ve 2. a 3.NP tvo í kuželková balustráda, okna jsou lemována 

šambránou a ve 3. a 5.podlaží završena vysokým nadokenním nádstavcem s p ímou 

nadokenní ímsou. Okna ve 4.podlaží mají nad krajními osami segmentové frontony a ostatní 

trojúhelné. Korunní ímsa je bohat  len na. 

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

 

27 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 568/34 

název ulice:    Krásova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je mimo parter pásov  bosována, patrové ímsy odd lují jednotlivá podlaží. 

Okna ve všech podlažích jsou lemována šambránami, ve 3. podlaží s trojúhelnými frontony. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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27 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 624/36 

název ulice:    Krásova, Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

  

Nároží a krajní osy jsou zvýrazn ny rizalitem, celý objekt pásov  bosován, okraje objektu 

zvýrazn ny bosáží. Nároží je zvýrazn no do ulice Krásova i balkonem v 2.NP. Jednotlivá 

podlaží jsou odd lena pásy v úrovni parapet  okenních otvor .  

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

 

27 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 715/22 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

V parteru došlo k výrazným úpravám, byly zm n ny typy výplní, je bez len ní a sokl je 

obložen. Parter je odd len patrovou ímsou s balkonem, který má v sou asné dob  

jednoduché zábradlí.  Parapet oken v 2.nadzemním podlaží je len n lezénami. Okenní 

otvory jsou lemovány pilastry s vysokými nadokenními nádstavci a trojúhelným frontonem. 

Okna vyšších podlaží jsou sdružená, lemovaná šambránami, v okenních nádstavcích 

girlandy a na konzolách segmentové frontony. Okna v dalším podlaží jsou lemována 

páskovou šambránou s kapkami, mezi okny je pilastr s dórskou hlavicí, nad oknem p ímá 

nadokenní ímsa. Okna v posledním podlaží jsou lemována páskovou šambránou, korunní 

ímsa je dopln na bohat  zdobenými konzolami. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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27 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 634/9 

název ulice:    Husinecká, Kostnické nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt je len n vysokým ádem. V parteru je to ád tvo ený pásovanými lezénami, v rámci 

soklu jsou okna do polosuterénu, ímsou s meandrem je ád pilastrový s kompozitní hlavicí, 

kabelovaným d íkem p erušeným pásem probíhajícím pod parapetem a v soklu s kazetou 

vypln nou kv tinovým vzorem. Parapet má kuželkovou balustrádu s plastickou bosáží. Vlys 

je dekorován motivem mo ské vlny a ímsa je dopln na konzolami. V pátém podlaží jsou 

mezi okny zdvojené pilastry nesoucími architráv s vysokým kanelovaným vlysem, ímsa je 

podpírána stylizovanými konzolami. 

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

 

27 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 498/8 

název ulice:    Kostnické nám stí 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je ty osá, parter je bosován, otvory mají p lkruhové zakon ení, krajní osy 

jsou umíst ny v rizalitech lemovaných bosáží, okenní otvory jsou sdružené frontonem.  

2.-5.podlaží jsou pásov  bosována. V pat e jsou okna lemována šambránami, na ankonách 

je segmentový fronton. 3.podlaží má okenní otvory v rizalitech dopln né trojúhelným 

frontonem, zbylá mají p ímou nadokenní ímsu. Páté podlaží je odd leno patrovou ímsou a 

korunní ímsa je velmi zjednodušená, což vede k úvahám, zda toto podlaží nebylo 

nadstav no. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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27 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 592/7 

název ulice:    Kostnické nám stí 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Samostatný vstup, fasáda je pojednána stejným zp sobem jako sousední nárožní objekt 27-

9. Parter i patro jsou bosovány, zbylá podlaží jsou bosována pásov . Podlaží jsou odd lena 

patrovými ímsami, okenní otvory v 3.podlaží mají nad šambránami vysoký nadokenní 

nádstavec vypln ný girlandami, po stranách lemovaný ankonami nesoucími p ímou 

nadokenní ímsu, parapet je vypln n rozvilinami. Okenní otvory 4.podlaží jsou lemovány 

šambránou, na ankonách segmentové frontony, krajní osa (blíže objektu 27-7) s trojúhelným 

frontonem, parapety na konzolách. Okna posledního, pátého, podlaží jsou lemována pilastry 

dórského stylu, ímsa v úrovni parapetu je podpírána konzolami v úrovních pilastr . Pilastry 

podpírají architráv, nad ním je vysoký vlys bez výpln  a jednoduchá ímsa. 

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

 

27 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 69/33,10 

název ulice:    Kostnické nám stí, Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt se zkoseným nárožím, které je dvouosé. Fasáda je pojednána stejným 

zp sobem jako sousední nárožní objekt 27-8. Parter je ovšem bez jakéhokoliv len ní. Patro 

je bosováno, zbylá podlaží jsou bosována pásov . Podlaží jsou odd lena patrovými ímsami, 

okenní otvory v 3.podlaží mají nad šambránami vysoký nadokenní nádstavec vypln ný 

girlandami, po stranách lemovaný ankonami nesoucími p ímou nadokenní ímsu, parapet je 

vypln n rozvilinami. Okenní otvory 4.podlaží jsou lemovány šambránou, na ankonách se 

st ídají segmentové s trojúhelnými frontony, parapety na konzolách. Okna posledního, 

pátého, podlaží jsou lemována pilastry dórského stylu, ímsa v úrovni parapetu je podpírána 

konzolami v úrovních pilastr . Pilastry podpírají architráv, nad ním je vysoký vlys bez výpln  

a jednoduchá ímsa. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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27 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 594/11 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Samostatný vstup, fasáda je pojednána stejným zp sobem jako sousední nárožní objekt 27-

9. Parter i patro jsou bosovány, zbylá podlaží jsou bosována pásov . Podlaží jsou odd lena 

patrovými ímsami, okenní otvory v 3.podlaží mají nad šambránami vysoký nadokenní 

nádstavec vypln ný girlandami, po stranách lemovaný ankonami nesoucími p ímou 

nadokenní ímsu, parapet je vypln n rozvilinami. Okenní otvory 4.podlaží jsou lemovány 

šambránou, na ankonách segmentové frontony, krajní osa (blíže objektu 27-11) 

s trojúhelným frontonem, parapety na konzolách. Okna posledního, pátého, podlaží jsou 

lemována pilastry dórského stylu, ímsa v úrovni parapetu je podpírána konzolami v úrovních 

pilastr . Pilastry podpírají architráv, nad ním je vysoký vlys bez výpln  a jednoduchá ímsa. 

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

 

27 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 632/9 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je výrazn  len na v horizontálním sm ru a dopln na bohatou štukovou 

výzdobou. Parter je pásov  bosován, nad okenními otvory je bosáž dopln na klenáky. Nad 

patrovou ímsou se st ídají pole vypln ná girlandami, v parapetech, s diamantovou bosáží. 

Nad okny 2.podlaží je architráv v úrovni nadpraží, vlys je len n konzolami podpírajícími 

patrovou ímsu. Okenní otvory 3.podlaží jsou lemované šambránou s masivním st edovým 

klenákem rozd lujícím vysoký nadokenní nádstavec na dv  ásti, které vypl ují girlandy, 

ankony nesou prolomený segmentový fronton, v prolomení s vázou a ornamentálním 

motivem. Parapet je vymezen patrovou a parapetní ímsou, pod okny je kuželková 

balustráda vymezena lizénami. Okenní otvory posledního podlaží jsou lemována páskovou 

šambránou a dopln ny klenákem. Plochy mezi okny jsou len ny pilastry s iónskými 

hlavicemi, nesoucími architráv. Vlys je vypln n girlandami, nad nimiž jsou ptáci s rozepjatými 

k ídly, ímsa je dopln na zubo ezem. 
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Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 

 

27 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 637/7 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda tohoto objektu je celá pásov  bosována a len na patrovými ímsami. Okenní otvory 

2.podlaží jsou lemovány šambránou s ušima, dopln nými kapkami. Mezi ankonami 

v okenním nádstavci jsou umíst ny palmety, vše je završeno segmentovým frontonem. 

Parapet je vypln n diamantovou bosáží. Okenní otvory 3.podlaží jsou lemována 

šambránami, v nádstavci je umíst n maskaron mezi festony, nad nádstavcem je trojúhelný 

fronton. Poslední podlaží je odd leno ímsou v úrovni okenního parapetu, okenní otvory jsou 

lemovány šambránou. Vlys pod korunní ímsou je vypln n akantovými rozvilinami a 

kartušemi ve cviklech mezi gryfy. 

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

 

27 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 638/5 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda tohoto objektu je cele pásov  bosována a len na patrovými ímsami, štukové 

dekorace jsou decentní a patrné hlavn  v 3. a  4.podlaží. Okenní otvory v t chto podlažích 

jsou lemovány šambránou. Nadokenní nádstavec v p edposledním podlaží je vypln n 

palmetami, na ankonách je umíst n segmentový fronton. Nad okny 4.podlaží jsou p ímé 

nadokenní ímsy, které jsou v len ny do architrávu. Vlys je len n kanelurou a nad každou 

okenní osou je umíst na palmeta. 

 Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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27 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 610/3 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda tohoto objektu je len na  horizontálami v úrovních nadpraží a parapet  okenních 

otvor , které jsou dopln ny šambránami. 

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

 

27 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 575/1 

název ulice:    Blahníkova, Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda nárožního objektu je len na horizontálami v úrovních nadpraží a parapet  okenních 

otvor , které jsou dopln ny šambránami. Nároží je zvýrazn no rizalitem a jednopodlažním 

viký em. Ve st eše osazeny st ešní okna typu Velux. 

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

 

 






































































