




1

OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 26 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 26 je vymezen ulicemi Seifertova, Husinecká a Krásova. V tomto bloku je šestnáct 

dom . 

 

Charakter ulic: 

Ulice Seifertova je jednou z hlavních dopravních tepen Žižkova, Husinecká i Krásova jsou 

spíše obslužné a klidné ulice. Fasády dom  jsou bohat  štukov  dekorovány. Výšková 

hladina korunních íms je nesourodá s rozdílem i n kolika podlaží. 

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 schodiš ový d m. Maximální po et podlaží je 7, minimální 3. 

nejzajímav jší objekty 

V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Vesm s spadají do 

19.století, fasády jsou asto výrazn  len ny. Velmi zajímavým je nárožní objekt p. 

547 s klasicistní fasádou. Nárožní objekty p. 577 a 447 pochází z období 1republiky, 

stejn  jako d m p. 559 

plošné bilance 

celková plocha bloku        8 750 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .26 

26 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 577 a/41,2 - 577 b/4 

název ulice:    Seifertova, Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  7 (a) - 6 (b) 

tvar st echy:    plochý 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu pochází cca ze 30.let 20.století. Do ulice Seifertova je ty podlažní arký  

zakon ený terasou ustupujícího podlaží. Fasáda je len na horizontáln  v úrovních parapet  

a nadpraží oken. Objekt b - p.577 b/4 - je vlivem stoupání ulice Husinecká o jedno podlaží 

nižší. Nad vstupy je vertikální pás lodžií, stejn  jako do ulice Husinecká. 

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

 

26 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 829/6 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je zbaven veškerého len ní a je odd len patrovou ímsou. Fasáda zbývajících t í 

podlaží je z lícového zdiva, okenní otvory jsou zakomponovány do pás  nad sebou. 

Vertikalita t chto pás  je ješt  umocn na pilastry lemujícími okenní otvory nesoucími p ímou 

nadokenní ímsu, vysoký nadokenní nádstavec je len n metopami zakon enými kapkami 

(2.NP), kolem oken 3.NP je štukem vytvo ená edikula završená trojúhelným i segmentovým 

frontonem. Okenní otvory posledního podlaží jsou lemována páskovanou šambránou. Celý 

tento pás oken je po obou stranách lemován jakýmsi zubo ezem. Vlys pod korunní ímsou je 

vypln n v polích nad okny rostlinným motivem, vše je završeno korunní ímsou na 

konzolách. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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26 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 830/8 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je v neorokokovém stylu. Parter je pásov  bosován a odd len patrovou 

ímsou. Fasáda je d lena krajními jednoosými rizality po stranách lemovanými lezénami. 

Okenní otvory jsou lemovány jednoduchými šambránami a nad nimi jsou umíst ny r zné 

typy fronton  - trojúhelné, segmentové i jen p ímé nadokenní ímsy. Plocha mezi frontonem 

a šambránou vypl uje rokaj. Poslední podlaží je odd leno patrovou ímsou na stylizovaných 

konzolách, okenní otvory tohoto podlaží jsou lemována šambránami s kapkami, nad ní je 

umíst n horizontální pás s maskarony. 

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

 

26 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 903/10 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je pásov  bosován a odd len patrovou ímsou, patro je bosováno a také odd leno 

patrovou ímsou, ve vlysu mezi metopami motivy v nc  a stylizovaných hlav. Zbývající dv  

podlaží jsou pokryta rastrem lícovaného zdiva, jejichž okraje jsou lemovány bosáží. Okenní 

otvory lemovány páskovanou šambránou, krajní dv  osy sdruženy. Okna 3.NP jsou završena 

p ímými nadokenními ímsami. Vlys pod korunní ímsou je bez len ní, ímsa bez konzol. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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26 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 905/12 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda tohoto domu v neorokokovém stylu. Parter je pásov  bosován, okenní otvory patra 

lemovány šambránou, krajní dv  osy sdruženy, dv  st edové zvýrazn ny balkonem 

s kuželkovou výplní. Nad šambránou vysoký nadokenní nástavec vypln ný rokají a 

zakon en segmentovým frontonem, parapet je tumbový. Okenní otvory 3. NP obdobn  jako 

o patro níže, pouze parapet je zvýrazn n ímsou a stylizovanou parapetní výzdobou.Okenní 

otvory 4.NP pravoúhlého tvaru s šambránou, krajní dv  osy nesdruženy, po stranách 

lemovány pásovou bosáží. Vlys ve st edové ásti vypln n girlandami, vše završeno korunní 

ímsou s konzolami. Nad ímsou, ve st ední ásti, atika s kuželkovou výplní 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a možné zvýšení objektu o p l podlaží bez užití 

viký . 

 

26 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 948/14 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

St ední rizalit objektu je dvouosý, okna na schodišt  jsou vždy o p l patra výše než okna 

jednotlivých pater. Celé p ízemí je bosováno a odd leno korunní ímsou, fasáda 

následujících dvou podlaží je z pohledových cihel a po stranách lemována bosáží. 4. a 5. 

podlaží jsou odd lena patrovými ímsami, která z ejm  byla nadstav na. Okenní otvory 2.NP 

mají p ímou nadokenní ímsu a ona v pat e nad nimi mají trojúhelný fronton. Nad vstupem do 

objektu, ve st edním rizalitu, jsou okna na schodišt  s odstup ovanými typy fronton  - p ímá 

nadokenní ímsa, trojúhelný, segmentový, nad kterým je patrová ímsa, okna dalšího podlaží 

jsou zaklenutá  a od posledního podlaží také odd lena patrovou ímsou, poslední dv  okna 

jsou daleko menší. Celý tento rizalit je lemován bosáží. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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26 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 789/16 

název ulice:    Husinecká 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je bohat  len na, jednotlivá podlaží jsou odd lena patrovými ímsami. 

P ízemí je pásov  bosováno, ty i st ední osy v 2.a 3. NP v poli z lícovaných cihel. Okna 

v pat e lemována páskovanou šambránou, nad vysokým nadokenním nádstavcem, 

segmentový fronton, následující jsou frontony trojúhelné.  

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

 

26 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 547/39 

název ulice:    Husinecká, Krásova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt se zvýšeným p ízemím, které je celé pásov  bosováno, jednotlivá podlaží jsou 

odd lena patrovými ímsami. Fasáda je len na klasicistn . Nad okny jsou umíst ny p ímé 

nadokenní ímsy na vysokých ankonách, nad vstupem je nad oknem užit trojúhelný fronton, 

stejn  tak nad dv mi okny do ulice Husinecká, pokud se nejedná o francouzské okno s 

balkonem dopln ným litinovým zábradlím, je parapetní výpl  z kuželek. Nad okny posledního 

podlaží vysoký nadokenní nádstavec s p ímou nadokenní ímsou. V úrovni parapetu je pás z 

meandr . V tomto pásu jsou umíst ny štukové rámy s trojúhelnými frontony a girlandou. 

Okraje budovy v posledních dvou podlažích jsou zvýrazn ny bosáží. Vše je završeno 

korunní ímsou. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, možno o jedno až dv  podlaží zvýšit. 
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26 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 552/37 

název ulice:    Krásova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Polosuterénní patro je bez dekorace, p ízemí je celé bosováno, okna tohoto podlaží mají 

jednoduchou hladkou šambránu. P ízemí je odd leno patrovou ímsou. Další dv  podlaží 

jsou bosována a okna lemována hladkými šambránami s segmentovými frontony  a p ímými 

nadokenními ímsami, vysoké nadokenní nádstavce jsou vypln ny grafickým dekorem. 

Poslední podlaží je odd leno patrovou ímsou v úrovni parapetu, okna jsou lemována 

páskovanou šambránou. 

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

 

26 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 542/35 

název ulice:    Krásova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Vysoký sokl je hladký, p ízemí je pásov  bosováno, jednotlivá podlaží jsou odd lena 

patrovými ímsami. Jednotlivá podlaží jsou roz len na pilastry na pole, v nichž jsou umíst ny 

okenní otvory, krajní okenní osa je lemována dvojicí pilastr , mezi nimiž je štukový kv tinový 

pás. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, po et podlaží je možno o jedno zvýšit. 
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26 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 447/53 

název ulice:    Krásova, Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt se zkoseným nárožím je len n horizontálními pásy mezi jednotlivými 

podlažími. Tyto pásy nejsou na centrálním rizalitu do ulice Seifertova. Na st eše p lkruhové 

viký e. 

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

 

26 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 559/51 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Fasáda pocházející z prvorepublikového období je len na patrovou ímsou nad 1.podlažím, 

nad 3.podlažím a završena korunní ímsou. Mezi jednotlivými podlažími jsou v horizontále 

umíst ny konzoly. Sokl a vstupní portál jsou obloženy keramickým obkladem. 

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

 

26 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 560/49 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinnovaný 

 

Fasáda domu je neohistorická. Sokl domu je obložen keramickým obkladem, levá ást 

parteru je obložena po celé výšce a dopln na figurálním reliéfem. Jedná se o dv  ženy 

nesoucí džbán na hlav  Zbylá ást parteru je bez dekorací. Fasáda domu je pásov  

bosována a d lena patrovými ímsami. St ední okenní osy jsou sdruženy p ímou nadokenní 

ímsou. Okna v pat e jsou lemována páskovanými šambránami s kapkami, završena 

trojúhelnými frontony nad vysokými nadokenními nádstavci vypln nými girlandami. Okna 3. a 
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4.NP jsou završena p ímými nadokenními ímsami, okna v posledním podlaží jsou pouze 

lemována šambránami. Nad korunní ímsou je atika se slepou balustrádou z kuželek a 

v krajích dva viký e se segmentovým zakon ením. 

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

 

26 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 555/47 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Dlouhá uli ní fasáda je rozd lena st edovým rizalitem. Každá z polovin je ty osá. Celý 

parter je pásov  bosován.  Parapety v pat e jsou vypln ny kuželkami, okna jsou lemována 

šambránami a nad vysokým nadokenním nádstavcem jsou umíst ny trojúhelné frontony, nad 

okny 3.NP p ímé nadokenní ímsy. Okna posledního podlaží jsou zaklenuta, jsou lemována 

jednoduchou šambránou, mezi okny jsou umíst ny kartuše. Jednotlivá podlaží jsou odd lena 

patrovými ímsami. Nad korunní ímsou je umíst na atika len ná lezénami. Rizalit je 

v patrech len n pilastry, mezi kterými jsou umíst ny dva okenní otvory a ve st ední ose je 

nika zaklenutá konchou. Ta je v p ízemí prázdná lemovaná šambránou s klenáky, ve 2. a 

3.NP jsou v nice umíst ny plastiky. Parapety rizalitu v t chto podlažích jsou vypln ny 

kuželkami. Na st eše osazena st ešní okna typu Velux. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, po et podlaží je možno o p lpatro zvýšit. 

 

26 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 561/45 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda je hladká bez štukových dekorací. Je dvouosá, z toho jedna osa je ze sdružených 

oken (2. a 3.NP). Ve 2. a 3. NP jsou balkony s litinovým zábradlím. Fasáda pravd podobn  

tvo ila jeden celek se sousední fasádou 26-16., ímž by se vysv tlila sdružená okna 

s balkony a proporce otvor . 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, po et podlaží je možno o p lpatro zvýšit. 
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26 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 562/43 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

S objektem 26-15 byla z ejm  obdobn  len na. Trojosá fasáda 26-16 je v parteru bez 

len ní a obložena keramickým obkladem, 2. a 3.NP je len na horizontálními pásky. 

St ední okenní osa je ze sdružených oken. Ve 2.nadzemním podlaží mají všechny t i osy  

balkony s litinovým zábradlím, balkon je na konzolách. Vysoký nadokenní nádstavec je 

vypln n diskem mezi palmetami a vav ínovými v tvemi. Ve 3.podlaží je balkon ve st ední 

ose rozd len sloupkem završeným vázou. Parapety oken krajních os jsou vypln ny 

balustrádou na p ímé nadokenní ímse. Poslední podlaží je odd leno patrovou ímsou, 

architráv je len n vejcovcem, nad vysokým vlysem shora len ným mincemi mezi 

trojúhelníky, ímsa je tvo ena vejcovcem, perlovcem a listovcem. Parapety oken posledního 

podlaží jsou vypln ny kuželkovou balustrádou, nad nimi jsou p ímé nadokenní ímsy. Mezi 

okny tohoto podlaží, pod úrovní nadokenní ímsy je pás palmet, rozvilin a piniových šišek. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, po et podlaží je možno o p lpatro zvýšit. 

 




















































































