






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 24 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 24 se nachází mezi ulicemi Seifertova, eho ova a Husinecká. V bloku se nachází 
19 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Seifertova je jednou z hlavních ulic Žižkova. Ulice eho ova a Husinecká jsou 
ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 24 mají do ulic honosné lenité 
fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem jeden a 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 ve v tšin  p ípad  v p ízemí 
komer n  využívány. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
7, minimální 4. 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 je nárožní objekty p. 823 se zvýrazn ným nárožím.  
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        23489 m2 

         zastav ná plocha objekt                                                                  10779 m2 
cca 65 % 

 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 24 
 
24-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  823 / 2, 9 
název ulice:     eho ova, Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. První dv  podlaží jsou zdobena bosáží. Nad 
druhým podlažím probíhá kordonová ímsa a ve t etím až pátém podlaží podokenní ímsa. 
Okna prvního podlaží jsou klenutá s bosovanými šambránami se zvýrazn nými klenáky. 
V t etím podlaží jsou nad klenutými okny p ímé nadokenní ímsy se štukovou výzdobou nad ní 
a reliéfní balustráda v parapetu. Nad okny tvrtého podlaží jsou segmentové frontony 
s reliéfem. V pátém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. V prost ední ose fasády do ulice 
Seifertova a na nároží ve tvrtém podlaží jsou sdružená okna. Nároží je zvýrazn no rizalitem, 
arký em p es t etí a tvrté podlaží a atikou s reliéfní balustrádou s vloženými oválnými okny v 
klenutých štítech. Hlavní vstup (na nároží) je kryt klenutým zdobným ocelovým p íst eškem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  806 / 4 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je bosáž v prostoru mezi okny. Horizontáln  je d m len n kordonovou ímsou nad 
parterem a podokenní ímsou se zubo ezem v pátém podlaží. Po stranách domu vystupují 
rizality s trojd lenými okny. V druhém a t etím podlaží jsou nadokenní ímsy. V t etím podlaží 
jsou okna klenutá. Ve st ední ásti je použito režného zdiva. Štuková výzdoba se objevuje na 
lizénách na krajích rizalit , v pásu probíhajícím pod okny tvrtého podlaží, v suprafenestrách 
druhého podlaží a na šambránách v míst  klenák .   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  961 / 6 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter tohoto rohového domu je zdoben bosáží a svazkovými klenáky nad okny a je odd len 
kordonovou ímsou. Vyjma rizalit  na krajích a na nároží s bosáží, je fasáda domu z režného 
zdiva. Okna jsou v druhém podlaží klenutá. Okna jsou krom  rizalit  sdružená. V druhém i 
t etím podlaží jsou nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží je v prostoru mezi okny pás s reliéfní 
štukovou výzdobou. Pod korunní ímsou se zubo ezem je vlys zdobený girlandami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



24-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  919 / 8 
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. Nad podokenní ímsou druhého podlaží 
za ínají bosované lizény, vymezující krajní osy oken. Nad podokenní ímsou tvrtého podlaží 
lizény p echázejí do svazkových pilastr . Prost ední ást domu je z režného zdiva. Nad okny 
druhého podlaží jsou trojúhelníkové frontony. V t etím podlaží jsou podokenní i p ímé 
nadokenní ímsy, u prost edních oken s bustou v prost ed. Okna tvrtého podlaží jsou klenutá. 
Korunní ímsa nad tvrtým podlažím na výrazných konzolkách odd luje st ešní nástavbu 
s trojd lenými okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  992 / 10 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   4-5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jemná rustika v parteru je ukon ena kordonovou ímsou. Dále do vyšších pater postupuje 
pouze po stranách domu. Okna v parteru jsou klenutá a mají nazna ený velmi p evýšený  
klenák. Okna v patrech mají vyzd né vodorovné p í le. U krajních oken (2.-3. NP) s frontony 
jsou ze stran p idružena z obou stran další užší okna. Vprost ed jsou p ímé nadokenní ímsy. 
V horním pat e jsou po stranách okna sdružená. D m je zdoben štukovými reliéfy s motivy 
postav, zví at, kv tin a emblém . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  997 / 12 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   4-5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Horizontáln  je d m len n kordonovou ímsou nad t etím podlažím a korunní ímsou 
odd lující atiku. Vertikáln  fasádou probíhají lizény se štukovou výzdobou. Po stranách jsou 
sdružená okna, v parteru trojd lená. V horním pat e jsou všechna okna klenutá. V parteru jsou 
s nízkou klenbou. Ve druhém podlaží jsou po stranách balkóny. Pod nimi jsou reliéfní zobrazení 
ženských hlav. Portál je zdoben rostlinnými motivy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  987 / 14 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   4-5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží a s portálem s trojúhelníkovým frontonem odd luje kordonová ímsa. 
Krajní okna jsou sdružená. V druhém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy, které uvozují 
parapety s reliéfní balustrádou dalšího podlaží. V t etím podlaží jsou nad okny segmentové 
Frontony.. V posledním pat e jsou p ímé nadokenní ímsy a pr b žná podokenní ímsa. Nad 
vstupem je balkón s kuželkovou balustrádou. Korunní ímsa se zubo ezem se vprost ed zvedá 
a tvo í tak trojúhelníkový štít. Pod ní je vlys, zdobený girlandami. Štukovou výzdobu najdeme i 
na šambránách v suprafenestrách i frontonech nebo v tympanonu. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
24-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  986 / 16 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   4-5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s bosáží odd luje kordonová ímsa. V druhém a tvrtém podlaží je pr b žné podokenní 
ímsa. Horní patra jsou zdobena rustikou a lizénami. Nad okny jsou p ímé nadokenní ímsy. 

V horních dvou patrech jsou nad ímsami nazna ené segmentové Frontony.. Pod korunní 
ímsou se zubo ezem je vlys zdobený girlandami. Krajní okna jsou sdružená. Vstup je 

zvýrazn n segmentovým frontonem p erušeným bustou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1025 / 18 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru i v dalších dvou patrech je pásová bosáž. D m je horizontáln  len n kordonovou 
ímsou nad parterem, pr b žnou podokenní ímsou ve tvrtém podlaží a korunní ímsou, která 

uvozuje poslední dostavované podlaží. Krajní okna jsou Sdružená.. V druhém a t etím podlaží 
jsou segmentové Frontony..  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1002 / 20 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad parterem prochází kordonová ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa. D m je len n 
jemnou bosáží ve všech patrech vyjma posledního. V druhém podlaží jsou zalamované 
nadokenní ímsy a zdobené parapety a suprafenestry. Krajní okna jsou sdružená. Ve t etím 
podlaží však do trojice. Ve tvrtém podlaží jsou okna klenutá. Uprost ed je reliéfní postava. 
Okna horních dvou pater odd lují lizény s trojúhelníkovým pr ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1001 / 22 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n patrovými ímsami nad druhým a tvrtým podlažím a podokenními 
ímsami v druhém, t etím a pátém podlaží. V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. 

V dalších dvou patrech je bosáž jen na lizénách, které vymezují režné zdivo v krajních osách 
domu. Krajní okna jsou sdružená, v t etím podlaží pod trojúhelníkové Frontony.. Prost ední 
okno ve tvrtém podlaží je klenuté s vlnovit  zprohýbanou nadokenní ímsou. Pod ním a vedle 
n ho jsou okna s p ímou nadokenní ímsou. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1008 / 24 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. V prvním podlaží jsou klenutá okna. V horních 
patrech jsou po stranách sdružená okna. T etí a tvrté patro tohoto domu je vy len no 
kordonovými ímsami. Vprost ed je režné zdivo s emblémem ohrani ené pilastry. Po stranách 
jsou zalamované (4.NP) nebo do oblouku ohnuté (3.NP) nadokenní ímsy a zdobené 
suprafenestry 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  962 / 26 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru odd leném kordonovou ímsou jsou klenutá okna, bosáž a zdobený portál se znaky 
v tympanonu. Ve tvrtém a pátém podlaží probíhá podokenní ímsa. Okna t etího a tvrtého 
podlaží jsou v suprafenestrách zdobena štuky s rostlinnými motivy a vlnovit  zprohýbanými 
nadokenními ímsami. Ve tvrtém podlaží mají okna nízkou klenbu a zdobené klenáky. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 



24-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  964 / 28 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží a výrazným zdobeným portálem odd luje kordonová ímsa. Ve 
tvrtém a pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Prost ední patra jsou z režného zdiva. 

Vyjma krajních rizalit  jsou všechna okna sdružená. V druhém podlaží jsou segmentové, na 
rizalitech trojúhelníkové, Frontony.. O patro výš je to obrácen . Ve tvrtém podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy. Rizality zvýraz uje nárožní bosáž v druhém a t etím podlaží a ve tvrtém 
podlaží pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  985 / 30 
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 druhém a tvrtém podlaží prochází 
pr b žná podokenní ímsa. Krajní okna jsou sdružená. V druhém podlaží jsou reliéfní 
balustrády v parapetech. P ímé nadokenní ímsy uvozují parapety s girlandami následujícího 
podlaží. Ve t etím podlaží jsou trojúhelníkové Frontony.. Okna posledního patra jsou klenutá a 
odd lená pilastry. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1004 / 32 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží. Krajní okna jsou sdružená. V druhém a t etím podlaží s výrazn  
vystupující šambránou. V druhém pat e je v parapetu reliéfní balustráda a v t etím jsou 
girlandy. Nad všemi okny v t chto patrech jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží 
jsou klenutá okna. Nad výraznou korunní ímsu vy nívá trojice štít  pátého (p dního) podlaží. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1003 / 34 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Ve tvrtém podlaží prochází pr b žná 
podokenní ímsa. Po stranách domu jsou bosované lizény. Krajní okna jsou sdružená. 
V posledním pat e mají okna nízkou klenbu. D m je zdoben štuky, a to p edevším mezi okny 
prost edních dvou pater a pod korunní ímsou. Nad ní v prost ední ásti domu vystupuje atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 



24-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1018 / 36 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rytmicky len n bosáží s vystupujícími pásy a pr b žnými podokenními ímsami 
v každém pat e. Tém  nad všemi okny jsou p ímé nadokenní ímsy. Výjimku tvo í okna 
prvního podlaží a dvojice oken po stranách druhého podlaží. Zde jsou nazna ené klenby se 
svazkovými klenáky. T etí podlaží je obohaceno zdobnou parapetní výplní a dekorem na 
šambránách.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1024 / 11a 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     plochá 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je zcela bez dekoru. Fasáda je hladká, je jen len na okny v pravidelných 
rozestupech. Budova je odsazena hloub ji od uli ní áry, pouze její levá p edsunutá ást lícuje 
s vedlejším domem. P edsunutá ást je ty podlažní a její st echa je zárove  terasou. Samotný 
d m má p t podlaží a jedno ustupující.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  569 / 9 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Ve všech patrech procházejí pr b žné 
podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. Nad okny druhého podlaží 
jsou segmentové Frontony.. V t etím podlaží jsou frontony trojúhelníkové. V posledním pat e 
jsou jen šambrány s nazna eným klenákem.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  808 / 7 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je tém  bez dekoru. Krajní okna jsou vedle sebe po dvojicích. V druhém podlaží 
jsou okna klenutá zasazená do m lkých obdélníkových nik. Ve t etím stejn  tak jako ve 
tvrtém podlaží jsou všechna okna v jednom rámu. Nad jednoducho korunní ímsou vystupuje 

ze st echy nevhodn  ešený široký viký .  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 



24-22 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  567 / 3 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásová bosáž parteru nad kordonovou ímsou pokra uje v jemn jší form , rustiky, až pod 
mohutn jší korunní ímsu. V každém pat e je pr b žná podokenní ímsa. Okna horního podlaží 
jsou klenutá. Okna celého domu lemují jednoduché šambrány. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
24-23 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  566 / 1, 39 
název ulice:     Husinecká, Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   6-7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je rohový se zaobleným nárožím. Je tém  bez dekoru. Nad parterem probíhá 
kordonová ímsa. Poslední patro odd luje pr b žná podokenní ímsa. Nároží je zvýrazn no 
rizality. Okna jsou, vyjma rizalitu, v pravidelných rozestupech. Nad korunní ímsu v Husov  
ulici vy nívá tve ice nevhodn  pojednaných viký .   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-24 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  565 / 37 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad parterem prochází kordonová ímsa. Poslední patro odd luje podokenní ímsa. Okna 
v druhém až tvrtém podlaží jsou pospojována do dvojic podokenními ímsami. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. Jinak je d m tém  bez dekoru. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
24-25 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  563 / 35 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     plochá 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je obložen omyvatelným keramickým obkladem. Okna jsou široká, tém  pásová. Fasád  
dominuje široký arký  vystupující od druhého do pátého podlaží. V šestém podlaží je již jen 
jako balkón. Sedmé podlaží, nad korunní ímsou, je ustupující. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



24-26 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  564 / 33 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s výkladci odd luje kordonová ímsa. V patrech jsou okna spojena do dvojic a do tve ic 
nadokenními a podokenními ímsami. tve ice jsou v levé ásti a dvojice v pravé. St echu 
uvozuje korunní ímsa. Jinak je d m tém  bez dekoru. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
24-27 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  996 / 31 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží ve všech podlažích. Nad prvním, druhým a tvrtým podlažím procházejí 
kordonové ímsy. Okna jsou sdružena do dvojic, ve tvrtém podlaží mají nízkou klenbu. Ve 
t etím a tvrtém podlaží procházejí mezi okny pilastry. Fasádu zjem uje štuková výzdoba, 
nap íklad v parapetech nebo ve vlysu pod ímsou v druhém podlaží. St echu uvozuje korunní 
ímsa se zubo ezem. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-28 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  995 / 29 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonové ímsy odd lují spodní dv  a vrchní podlaží. Okna jsou sdružena do dvojic. V horních 
t ech patrech pod p ímé nadokenní ímsy. Okna horního podlaží jsou klenutá s klenáky. 
Prost edkem domu prochází rizalit s balkóny ve tvaru poloviny šestiúhelníku ve druhém a 
t etím podlaží. D m je zdoben pásovou rustikou vyjma posledního patra, zde jsou štukové 
reliéfy s motivy postav a rostlin. Štuková výzdoba je mimo jiné také v širokém pásu pod okny 
t etího podlaží. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-29 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  994 / 27 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásová bosáž parteru nad kordónovou ímsou nad druhým podlažím pokra uje do dalších pater 
už jen na lizénách. Okna jsou sdružená. V prost ed fasády je široký rizalit lemovaný pilastry, 
které kon í pod kordonovou ímsou nad tvrtým podlažím. Ve t etím podlaží jsou nad okny 
vlnovit  zprohýbané ímsy. O patro výš jsou na rizalitu klenutá okna. Suprafenestry jsou 
zdobeny štukovými reliéfy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-30 



 

íslo popisné / íslo orienta ní:  982 / 25 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásovou bosáž ukon uje kordonová ímsa procházející nad druhým podlažím. Páté podlaží 
odd luje výrazná podokenní ímsa. Ve t etím podlaží jsou nad okny do oblouku ohnuté 
nadokenní ímsy se štukovou výzdobou v suprafenest e. Pod korunní ímsou se zubo ezem nad 
sdruženými okny vynikají oblouky s rostlinnými motivy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-31 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  989 / 23 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží. Ve tvrtém podlaží je bosáž nahrazena režným zdivem. Nad dve mi 
respektive oknem parteru jsou t žké frontony na konzolách. Okna v patrech jsou sdružená. V 
druhém a pátém podlaží jsou klenutá. Ve t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa se zubo ezem pod níž je vlys s girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
24-32 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  988 / 21 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad parterem probíhá kordonová ímsa. Bosáž zasahuje až do druhého patra. Uprost ed ve 
druhém a t etím podlaží vystupuje arký . Okna jsou sdružená, pouze na arký i a ve tvrtém 
podlaží jsou trojd lená. Okna jsou lemována ozdobnými šambránami, ve t etím podlaží jsou 
zdobeny i parapetní výpln . Na arký i jsou v t etím podlaží pilastry.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
24-33 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1021 / 19 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s výkladci odd luje kordonová ímsa na níž stojí dv  sochy. Prost ední ty i patra jsou 
ohrani ena rámem se štukovou výzdobou. Jsou zde sdružená okna. Mezi nimi prochází oblé 
pilastry. Okna pátého podlaží mají nízkou klenbu. Okna posledního patra spojuje spole ná 
podokenní a nadokenní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 



24-34 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  455 / 17 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s výkladci odd luje kordonová ímsa. Mezi okny druhého až tvrtého podlaží procházejí 
lizény. Okna pátého podlaží jsou po dvojicích spojena podokenními ímsami. Pod okny 
posledního podlaží je pr b žná podokenní ímsa. V posledních dvou patrech jsou okna 
trojd lená.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-35 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  465 / 15 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter bez dekoru odd luje kordonová ímsa. Ve tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa 
a nad ním prochází kordonová ímsa. Ob  ímsy jsou spojeny pilastry. Kraje domu zvýraz ují 
rizality. V druhém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy na pilastrech a reliéfní balustráda 
v parapetu. V t etím podlaží jsou trojúhelníkové frontony a parapety jsou zdobeny rostlinnými 
motivy. Na rizalitech jsou sdružená okna. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
24-36 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  574 / 13 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa prochází nad druhým podlažím s pásovou bosáží a také nad t etím podlažím. 
Zde je podep ena konzolkami. V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží 
jsou trojúhelníkové frontony a reliéfní balustráda v parapetu. V pátém podlaží jsou nad 
pr b žnou podokenní ímsou klenutá okna. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
24-37 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  573 / 11 
název ulice:     Seifertova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa prochází nad druhým podlažím s pásovou bosáží a také nad t etím podlažím. 
Zde je podep ena konzolkami. Okna prvního podlaží jsou klenutá. Nad vstupem je fronton 
s reliéfem v otev eném tympanonu. V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a v uprost ed 
balkón p lkruhového p dorysu. Ve tvrtém podlaží jsou segmentové frontony (vprost ed 
trojúhelníkový) a reliéfní balustráda v parapetu. V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 










































































































































