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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 28 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 28 je vymezen ulicí Bahníkova, Kostnickým nám stím, ulicemi Štítného, Cimburkova, 

Seifertova. Nachází se zde 35 parcel, 21 dom . Terén je svažitý, nejvíce v ulici Blahníkova a 

Cimburkova. 

 

Charakter ulic: 

Ulice Blahníkova je spojnicí mezi Seifertovou a Kostnickým nám stím. Domy této ulice mají 

fasády zdobené štukem. Výšková hladina je nevyrovnaná. 

Blok v ulici Štítného je vymezena dv mi výraznými nárožními objekty. Výšková hladina je 

nevyrovnaná. 

Ulice Cimburkova má stejný charakter jako Milí ova a jsou spolu s Chlumovou ulicí sou ástí 

jednoho ze základních kompozi ních prvk  Žižkova  („Neptun v trojzubec“ ulic, jejichž osy 

se protínají na Tachovském nám stí). Výšková hladina je nevyrovnaná. 

Ulice Seifertova pat í k hlavním tepnám Žižkova. Výšková hladina je nevyrovnaná.  

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, áste n  komer n  využívány. 

charakter dom  

P evažujícím typem je schodiš ový a pavla ový d m. Maximální po et nadzemních 

podlaží je 6, minimální 2. 

nejzajímav jší objekty 

Nárožní objekt p.646 s architektonickým akcentem, vymezující blok v ulicích 

Bahníkova a Štítného. 

plošné bilance 

celková plocha bloku        8 507 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .28 

28 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 499/59,2 

název ulice:    Seifertova, Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Jedná se o nárožní objekt se zkoseným nárožím. Fasáda objektu doznala b hem let 

zna ného zjednodušení.  

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 

 

28 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 550 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Budov  byla odstran na kordonová ímsa a patrn  i ásti fronton  a parapetní štuková 

výzdoba. 

Doporu ení - dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 

28 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 657/6 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

  

V parteru byla veškerá štuková výzdoba odstran na a nahrazena hladkou omítkou, len ní 

fasády v patrech z stalo. 

Doporu ujeme dodržet charakter stavby a po et podlaží. 
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28 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 658/8 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 
P ízemí je bosováno, okna ve 3.NP dopln na segmentovými frontony. 

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 

 

28 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 659/10 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda len na kordónovými ímsami, p ízemí a patro bosováno, nad okny 3.NP trojúhelné 

frontony. 

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 

 
28 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 735/12 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Zvýšené p ízemí bosováno, okna lemovaná šambránami, v 2. a 3. podlaží nadokenní ímsy. 

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 
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28 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 736/14 

název ulice:    Blahníkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Zvýšené p ízemí bosováno, vstup opat en nadsv tlíkem, okna v pat e s parapetem a 

jednoduchou nadokenní ímsou. 

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 

 

28 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 735/12 

název ulice:    Bahníkova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt je bohat  dekorován, bosáž p es dv  podlaží, zkosené nároží je zvýrazn no 

rizalitem, který je zakon en štítem a kopulí, okna 3.podlaží s trojúhelnými frontony, parapety 

s balustrádou. 4. a 5. podlaží len no vysokým pilastrovým ádem, okna 4.podlaží se 

segmentovými frontony. 

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 

 

28 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 655/4 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt se vyzna uje výraznými kordónovými ímsami a korunní ímsou. St ední osa je 

zvýrazn na  po stranách bosovaným rizalitem.  

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 
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28 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 105/6 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Pásov  bodovaný parter, krajní okna 2.podlaží s trojúhelnými frontony, sdružená okna ve 

3.podlaží s trojúhelným frontonem. 

Doporu uje se zachování objemových pom r , tvaru st echy, vylou ení  viký . 

 

28 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 735/12 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Trojosý objekt s bohatou štukovou výzdobou, v parteru s d ev nými výkladci. V posledním 

podlaží sdružená okna. 

Doporu ení - dodržet výškové a objemové pom ry, vylou it viký e. 

 

28 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 140/10 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Trojosý objekt s bosovaným parterem a prvním podlažím a vysokým pilastrovým ádem p es 

dv  podlaží.  Okna 3.podlaží s trojúhelnými frontony. Ve st eše jsou osazena st ešní okna. 

Doporu ení - zvýšení po tu podlaží na 5, vylou it viký e. 
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28 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 588/12,11 

název ulice:    Štítného, Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt se zkoseným nárožím, na kterém v úrovni prvního podlaží je osazena kartuší, 

trojúhelné frontony nad okny v 1.podlaží se st ídají se segmentovými, ost ní oken v tomto 

pat e je zdobeno kruhovým dekorem.  V parteru, do Štítného ulice, došlo ke zmenšení a 

zaslepení otvoru a zredukování bosáže, ímž se znehodnotilo celkové p sobení parteru. 

Doporu ení - dodržet výškové a objemové pom ry, vylou it viký e. 

 

28 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 380/9 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Objekt se vyzna uje fasádou charakteristickou pro 20.léta 20.století. 

 Doporu ení - dodržet výškové a objemové pom ry, vylou it viký e. 

 

28 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 381/7 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P ízemí stavby je bosováno, prolomený segmentový fronton s vázou nad prosv tlujícím 

oknem vstupu, frontony nad okny 2. patra jsou segmentové. 

Doporu ení - stavba m že být zvýšena o jedno podlaží, neužívat viký e. 
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28 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 376/5 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Objekt byl ze dvoupodlažního zvýšen na ty podlažní, s prolomenou korunní ímsou štítem 

viký e. Proporce oken byla sjednocena, ímž francouzská okna nep sobí rušiv , viký e a 

st ešní okna jsou patrné jen p i podrobn jším pozorování z Cimburkovy ulice a ze Seifertovy 

ulice. 

Pro tento objekt je doporu eno zachovat proporce a len ní. 

 

28 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 6/3 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

l n ní fasády a oken odpovídá výstavb  z 30.let 20.století. 

Pro tento objekt je doporu eno zachovat proporce a len ní. 

 

28 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 595/1,67 

název ulice:    Cimburkova, Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt se štukovou výzdobou kv tinových motiv . Nároží zvýrazn no bosovaným 

rizalitem. Frontony oken ve 3.nadzemním podlaží jsou segmentové, v rizalitu trojúhelné. 

V p ízemí bosáž nahrazena hladkou omítkou. 

Pro tento objekt je doporu eno zachovat proporce a len ní. 
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28 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 615/65 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 - 5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

P ízemí objektu je obloženo kamennými velkoformátovými deskami, vstup do objektu je kryt 

hluboko do ulice vysunutou markýzou. Fasáda je hladká, zbavená dekorace, segmentový štít 

p sobí rušiv , pochází z p estavby v 90.letech 20.století. 

Výšku je doporu eno zachovat. 

 

28 - 20 
íslo popisné / íslo orienta ní: 495/63 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Výška objektu je roz len na rizalitem, len ní fasády je minimální, sestává z horizontálních 

pás  nad a pod okenními otvory. 

Doporu ením je dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 

28 - 21 
íslo popisné / íslo orienta ní: 589/61 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Bohat  historizující fasáda, kraje zvýrazn ny rizality ve druhém podlaží s prolomenými 

segmentovými frontony, stejný typ frontou je nad vstupem do objektu. 

Doporu ením je dodržet charakter stavby a po et podlaží. 

 

 






















































