






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 64 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 64 se nachází mezi ulicemi Seifertova, Vlkova a Víta Nejedlého. Blok ze západu 
p iléhá k Sladkovskému nám. V bloku se nachází 8 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Seifertova je jednou z hlavních ulic Žižkova. Ulice Vlkova a Víta Nejedlého jsou 
ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 64 mají do ulic honosné lenité 
fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem jednoho 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 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 
5, 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 jsou nárožní objekty p. 617 s figurálními plastikami 
a polosloupy, a dále pak p. 525 zdobené bosáží. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        2240 m2 

   zastav ná plocha objekt                                                                        1815 m2 
                                                                                                                                                          cca 81 % 

 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 64 
 
64-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  619 / 41,24 
název ulice:     Vlkova, Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o nárožní objekt se zkoseným nárožím. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. 
Fasáda do ulice Vlkova je len na pásovou bosáží, v druhém podlaží jsou trojúhelníkové , na 
rizalitech segmentové, frontony. Dále jsou okna zdobena girlandami v suprafenest e a 
lemována pilastry s iónskými hlavicemi. V t etím podlaží jsou okna na spole né podokenní 
ímsa a mají klenák s reliéfem hlavy. Pilastry se také objevují mezi okny ve tvrtém podlaží. 

Nároží a fasáda do ulice Víta nejedlého je hladká pouze s jednoduchými šambránami. Kolem 
celého domu obíhají patrové ímsy nad parterem a t etím podlažím. D m je ukon en výraznou 
korunní ímsou se zubo ezem.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
64-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  618 / 26 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru tohoto  domu je pásová bosáž ukon ená kordonovou ímsou. tvrté podlaží je 
odd leno podokenní ímsou. Korunní ímsa má výrazný kv tinový reliéf ve vlysu. Okna ve 
st ední ásti domu jsou sdružená. Ve tvrtém podlaží jsou zdobená nadokenními ímsami. Po 
stranách domu jsou nenápadné rizality. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
64-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  617 / 28, 26 
název ulice:     Víta Nejedlého, Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o nárožní objekt se zkoseným nárožím. Nároží a kraje domu zvýraz ují rizality. Parter 
odd luje kordonová ímsa. Patrová ímsa nad t etím podlažím p echází v rizalitech do 
segmentových fronton . Nad okny druhého podlaží jsou umíst ny frontony (vyjma rizalit ) a 
reliéfní balustrády v parapetech. Podokenní ímsa odd luje vrchní patro. Nárožní rizalit je 
výrazn  len n pilastry s jónskými a korintskými hlavicemi a mezi sdruženými okny po 
stranách jsou v t etím podlaží reliéfy ženských postav. Stejn  jako fasáda do ulice Seifertova 
je len n pásovou bosáží. Výraznou vadou je umíst ní viký e nad zkoseným nárožím, který 
není v kontextu se zbylým domem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



64-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  522 / 28 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Tento d m je nižší než ostatní objekty v bloku. Parter s výkladci odd luje kordonová ímsa. 
V t etím a tvrtém podlaží prochází pr b žná podokenní ímsa. Fasádu uzavírá korunní ímsa. 
Na okrajích domu vystupují rizality. V druhém podlaží jsou nad okny segmentové v rizalitech 
trojúhelníkové, Frontony.. Okna ve st ední ásti domu jsou sdružená.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno a p l patra zvýšit. 
 
64-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  523 / 30 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s klenutým vchodem s pilastry je odd len kordonovou ímsou. V patrech jsou pr b žné 
podokenní ímsy. St ední osa je bez oken, v druhém a t etím podlaží okna nahrazují niky 
lemované pilastry, v pátém podlaží je okno nazna eno šambránou. V druhém podlaží jsou 
v prost edních osách p ímé nadokenní ímsy. Krajní okna t etího podlaží jsou sdružena pod 
segmentové Frontony.. Nad nikou uprost ed je také segmentový fronton a na oknech mezi 
jsou frontony trojúhelníkové. Ve všech patrech je bosáž v prostoru mezi okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
64-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  525 / 32, 1, 47  
název ulice:     Seifertova, Sladkovského nám., Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   5+2 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Jedná se o výrazný nárožní d m, který je zdoben p evážn  bosáží a to v prvním až t etím 
podlaží, u nároží po celé výšce, pásovou a dále pak výraznou nárožní bosáží na rozích objektu. 
Nad okny jsou umíst ny p ímé nadokenní ímsy. V nárožích jsou pak v t etím a pátém podlaží 
nahrazeny trojúhelníkovými frontony nesenými pilastry. Ve t etím podlaží jsou nad okny také 
umíst ny vlnovit  zprohýbané frontony s reliéfním vzorem. Pod t etím podlažím je patrová 
ímsa a okna na rizalitech mají reliéfní balustrádu v parapetu. V každém pat e prochází 

podokenní ímsa. Nad tvrtým podlažím je výrazn jší se zubo ezem, pravd podobn  byla d íve 
ímsou korunní. Dostav ním posledního patra a podkroví byl p ekro en koeficient využití 

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



64-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  524 / 45 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter odd luje kordonová ímsa. V druhém a t etím podlažím jsou podokenní ímsy. Nad okny 
druhého podlaží jsou umíst ny frontony na krajích obloukové ve st edu trojúhelníkové. D m je 
vertikáln  d len probíhajícími pilastry v druhém a t etím podlaží.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
64-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  810 / 43 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. V druhém a tvrtém podlaží probíhá 
podokenní ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa zdobená zubo ezem. V prost ední ásti domu 
vystupuje rizalit. V druhém podlaží jsou segmentové frontony nesené pilastry a náznak 
balustrády v parapetech. V t etím podlaží jsou trojúhelníkové frontony a štuková výzdoba 
v suprafenestrách. Okna tvrtého podlaží jsou lemována šambránou s nazna eným klenákem.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 














































