






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 23 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 23 se nachází mezi ulicemi Seifertova, eho ova a P íb nická. V bloku se nachází 
19 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Seifertova je jednou z hlavních ulic Žižkova. Ulice eho ova a P íb nická jsou 
ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 23 mají do ulic honosné lenité 
fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem p l patra. Parter je 
áste n  využíván ke komer ním ú el m, míra využití odpovídá významu ulice. 

 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny v n kterých p ípadech v p ízemí 
komer n  využívány. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Po et nadzemních podlaží po korunní 
ímsu je u všech dom  5. Ojedin le  je po et podlaží zvýšen o p dní vestavbu. Domy 

výškov  kopírují svah. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Vesm s spadají 
do konce 19.století a po átku 20.století, fasády jsou asto výrazn  len ny ímsami a 
zdobené štukem. Nejzajímav jší jsou nárožní objekty p. 939 a 938, které spolu tvo í 
komponovaný celek. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          8903 m2 

         zastav ná plocha objekt                                                                    5809 m2 
cca 65 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 23 
 
23-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  32 / 2, 3 
název ulice:     P íb nická, Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s bosáží a klenutými okny odd luje kordonová ímsa. Na nároží 
a krajích domu jsou výrazné rizality se sdruženými pilastry s korintskými hlavicemi mezi t etím 
a tvrtým podlažím a s balkóny ve druhém a t etím podlaží. V druhém a pátém podlaží se 
objevuje v prostoru mezi okny pásová rustika. Okna v prost edních osách na rizalitech mají po 
stranách dvojici úzkých oken. Navzájem jsou odd lená pilastry. V druhém podlaží jsou nad 
okny p ímé ímsy a v parapetech štuková výzdoba. Ta se objevuje také v parapetech t etího 
podlaží a na rizalitech v suprafenest e oken v t etím a tvrtém podlaží. Nad okny t etího 
podlaží jsou trojúhelníkové frontony, v rizalitech se m ní na prolomené segmentové. Na 
rizalitech se v pátém podlaží objevuje náznak balustrády v parapetech. Fasádu zakon uje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  981 / 4 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou od hladké fasády zbytku domu. Okna 
parteru a tvrtého podlaží jsou klenutá. Z fasády vystupuje arký  p es t etí a tvrté podlaží. 
V prost edních osách jsou okna sdružena do dvojic vyjma arký e a okna nad ním. To je 
vym n no za okno z krajní osy. Ostatní okna jsou trojd lená. Korunní ímsa je zdobená 
vejcovcem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  991 / 6 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
První a druhé podlaží je zdobeno pásovou bosáží. Horizontáln  je d m len n patrovými 
ímsami nad prvním a druhým podlažím a pásem s girlandami nad tvrtým podlažím. V horních 

t ech patrech jsou krajní okna lemována pilastry. Prost ední okna jsou sdružená. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 



23-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  977 / 8 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa nad druhým podlažím uvozuje pilastry, které odd lují osy oken horních pater 
a nesou korunní ímsu. D m je zdoben bosáží ve všech patrech a štukovou výzdobou 
v parapetech a na pilastrech. St ední okna jsou sdružená, v druhém podlaží klenutá, stejn  tak 
jako krajní okna t etího podlaží. Nad okny t etího podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Nad 
vstupem je trojúhelníkový fronton.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  978 / 10 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží v parteru a štukovou výzdobou v parapetech, suprafenestrách, 
frontonech a vlysech pod korunní ímsou a kordonovou ímsou nad druhým podlažím. 
V krajních osách jsou v t etím a tvrtém podlaží sdružená okna a v t etím podlaží balkóny 
s balustrádou. Hlavní vstup lemují sdružené pilastry. Nad okny t etího a tvrtého podlaží jsou 
vlnovit  zprohýbané frontony. V pátém podlaží p ímé nadokenní ímsy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  979 / 12 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad druhým podlažím prochází kordonová ímsa. V druhém a t etím podlaží jsou podokenní 
ímsy. D m je zdoben bosáží v parteru a štukovou výzdobou v parapetech a suprafenestrách. 

V krajních osách jsou v t etím a tvrtém podlaží sdružená okna a v t etím podlaží balkóny 
s balustrádou.Hlavní vstup lemují sdružené pilastry. Nad okny t etího a tvrtého podlaží jsou 
vlnovit  zprohýbané nadokenní ímsy. V pátém podlaží jsou nadokenní ímsy p ímé. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1033 / 14 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru, vyjma bosáže v prvních dvou podlaží ukon ené kordonovou ímsou. 
Prost ední okna jsou sdružená. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 



23-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  972 / 16 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží, nad druhým podlažím ukon en kordonovou ímsou. V horních patrech 
je režné zdivo p erušované omítanými pruhy. V krajních osách jsou okna sdružená. Ve t etím 
podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony a reliéfní balustráda v parapetu. Nad okny 
tvrtého podlaží jsou p ímé ímsy. Korunní ímsa je zdobená zubo ezem. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  971 / 18 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží, nad druhým podlažím ukon en kordonovou ímsou. V horních patrech 
je režné zdivo p erušované omítanými pruhy. V krajních osách jsou okna sdružená. Ve t etím 
podlaží jsou nad okny p ímé ímsy a reliéfní štuková výzdoba v parapetu. Nad okny tvrtého 
podlaží jsou p ímé ímsy. Korunní ímsa je zdobená zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  939 / 20 
název ulice:     P íb nická  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Dále je fasáda 
len na podokeními ímsami v druhém a tvrtém podlaží a kordonovou ímsou nad t etím 

podlažím. V druhém a t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a režné zdivo, vyjma 
nárožních rizalit . Zde je bosáž a okna, která jsou ve t etím podlaží klenutá a sdružená. 
Všechna okna lemuje šambrána.Nároží je zvýrazn no kruhovým arký em, který p echází do 
v ži ky zakon ené cibulkou. Nad korunní ímsou jsou vid t p lkruhové viký e. Spolu se 
sousedním domem íslo 11 vytvá í komponovaný celek. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  938 / 15 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Dále je fasáda 
len na podokeními ímsami v druhém a tvrtém podlaží a kordonovou ímsou nad t etím 

podlažím. V druhém a t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a režné zdivo, vyjma 
nárožních rizalit . Zde je bosáž a okna, která jsou ve t etím podlaží klenutá a sdružená. 
Všechna okna lemuje šambrána.Nároží je zvýrazn no kruhovým arký em, který p echází do 
v ži ky zakon ené cibulkou. Spolu se sousedním domem íslo 10 vytvá í komponovaný celek. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



23-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  960 / 13 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Ve t etím podlaží prochází podokení ímsa. 
Horní patra jsou bohat  zdobená. V krajních osách na rizalitech jsou sdružená okna lemovaná 
pilastry. Nadokenní ímsa s volutami ve druhém podlaží je vprost ed prolomena klínem. Nad 
okny t etího podlaží jsou frontony.  Štuková výzdoba se objevuje v parapetech, 
suprafenestrách, ve frontonech na pilastrech a ve vlysu pod korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  959 / 11 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Ve t etím podlaží prochází podokení ímsa. 
Horní patra jsou bohat  zdobená. V krajních osách na rizalitech jsou sdružená okna lemovaná 
pilastry. Nadokenní ímsa s volutami ve druhém podlaží je vprost ed prolomena klínem. Nad 
okny t etího podlaží jsou frontony..  Štuková výzdoba se objevuje v parapetech, 
suprafenestrách, ve frontonech na pilastrech a ve vlysu pod korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  967 / 9 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Ve t etím podlaží prochází podokení ímsa 
a nad druhým podlažím kordonová v míst  nadokenních íms. Prost ední dv  osy oken jsou na 
rizalitu. Krajní okna jsou sdružená. Osy odd lují pilastry. V horním pat e jsou okna klenutá. 
V t etím podlaží jsou trojúhelníkové frontony.. Štuková výzdoba se objevuje v parapetech, 
suprafenestrách, ve frontonech na pilastrech a ve vlysu pod korunní ímsou. Uprost ed fasády 
je reliéf ženské postavy. Nad korunní ímsou je atika s p edsazenými štíty nad krajními okny a 
rizalitem. Zde je štít klenutý. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  973 / 7 
název ulice:     eho ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvních t ech podlažích je pásová bosáž. V prvním a druhém podlaží jsou okna s nízkou 
klenbou. V druhém a pátém podlaží jsou na krajích domu okna sdružena. Horních dvou patrech 
jsou lizény zakon ené kapkami. Štuková výzdoba se objevuje v parapetech t etího až pátého 
podlaží, na lizénách, mezi okny v horních dvou patrech a pod korunní ímsou. V p ízemí jsou 
novodob  instalovány garáže a sklen ný p íst ešek v celé ší ce domu. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  974 / 5 
název ulice:     eho ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n kordonovou ímsou nad prvním a druhým podlažím a podokenní 
ímsou v pátém podlaží. Korunní ímsa vprost ed p echází ve štít. Bosáž se vyskytuje v prvních 

dvou podlažích a na lizénách na krajích domu. V parteru jsou klenutá okna. Okna t etího patra 
jsou sdružena do dvojic vlnovit  zprohýbanou nadokenní ímsou. Stejná ímsa se objevuje i 
nad okny tvrtého podlaží. V t etinách domu ve t etím a tvrtém podlaží prochází mohutné 
p lsloupy. Na n  jsou postaveny dv  antické sochy. Suprafenestry a parapety jsou bohat  
zdobeny štukovými reliéfy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  887 / 3 
název ulice:     eho ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad prvním a druhým podlažím probíhá kordonová ímsa. V každém pat e (vyjma 1.NP) jsou 
také pr b žné podokenní ímsy. V prvních dvou podlažích je bosáž. V Druhém a t etím podlaží 
je reliéfní balustráda v parapetu. Nad okny t etího podlaží jsou segmentové frontony a stejn  
jak ve tvrtém podlaží girlandy v suprafenest e. Ve tvrtém podlaží jsou nad okny p ímé 
nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  876 / 1, 7 
název ulice:     eho ova, Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je rohový se zkoseným nárožím. Nad prvním a druhým podlažím probíhá kordonová 
ímsa. V každém pat e (vyjma 1.NP) jsou také pr b žné podokenní ímsy. V prvních dvou 

podlažích je bosáž. Na nároží a uprost ed fasády do ulice Seifertova jsou rizality. V t etím 
podlaží a uprost ed rizalitu v druhém podlaží je reliéfní balustráda v parapetu. Nad okny t etího 
podlaží jsou segmentové, na rizalitech trojúhelníkové, frontony a girlandy v suprafenest e. Ve 
tvrtém podlaží jsou nad okny p ímé nadokenní ímsy. Nároží je zvýrazn no balkóny v druhém 

a t etím podlaží. Na nároží nad korunní ímsu se zubo ezem vystupuje atika s reliéfní 
balustrádou, která nese zdobené štíty. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
23-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  571 / 5 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Nad druhým a pátým podlažím probíhá kordonová ímsa. V t etím 
podlaží jsou dva m lké balkóny. V t etím až šestém podlaží jsou mezi okny hladké lizény. Nad 
korunní ímsu vystupuje velký viký  se štítem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
















































































