






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 62 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 62 se nachází mezi ulicemi Seifertova, Vlkova, P ibyslavská a Krásova. V bloku se 
nachází 10 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Seifertova je jednou z hlavních ulic Žižkova. Ulice Vlkova, Krásova a P ibyslavská 
jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 62 mají do ulic honosné 
lenité fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem jednoho a p l 

podlaží. 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. Objekt ve Vlkov  ulici je školou. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
6, 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. 1042 a p. 1527, které tvo í 
dominanty v prostoru k ížení ulic. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        5667 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                  4144 m2 
cca 79 % 

 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 62 
 
62-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  800/ 31, 18, 1 
název ulice:     P ibyslavská, Vlkova, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4-5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     chodbový 
 
D m je školským za ízením. Uzavírá celou jižní stranu bloku. St ny domu jsou zdobeny 
pásovou bosáží. Výškov  je pak fasáda len na patrovými ímsami. Jižní pr elí je osov  
soum rné až na skosené nároží u západní strany. Vertikáln  je fasáda len na rizality na 
nárožích, na krajích objektu a v ose jižního pr elí. Okna prvního nadzemního podlaží jsou 
klenutá, stejn  tak okna st edového rizalitu ve tvrtém podlaží. V 3.NP a 4.NP jsou nad okny 
umíst ny frontony a nadokenní ímsy. Dále po svahu pak vystupuje nad komunikaci jedno 
podzemní podlaží. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
62-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1011 / 20 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v 1.NP zdoben pásovou bosáží. Krajní okna v 3. NP jsou spojeny frontonem pod nímž 
je reliéf medailonu. 4.NP Je zdobeno velice podobn  a 5.NP má nad okny umíst ny reliéfy 
medailon  s girlandami. Ve st edu fasády vystupuje arký  (2.NP až 3NP.) 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
   
62-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1010 / 22 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v 1.NP zdoben pásovou bosáží. Nad krajní okna v 3. NP jsou osazeny Frontony.. Ve 
st edu fasády vystupuje arký  (2.NP až 3NP.) 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
62-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  957 / 24 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou bosáží. Nad okny v 3.NP a 4.NP jsou osazeny Frontony.. Výrazným 
horizontálním prvkem je okapová ímsa a ímsa mezi 2.NP a 3.NP. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 



62-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  914 / 26 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v 1.NP zdoben pásovou bosáží. Okna v 3.NP a v 4.NP jsou osazeny Frontony.. 
Výrazným  horizontálním d lícím prvkem je ímsa mezi 2.NP a 3.NP a dále pak mezi 4.NP a 
5.NP. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
62-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1042 / 28, 14 
název ulice:     Krásova, Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     chodbový 
 
Jedná se o rohový d m, jenž je zdoben v prvních dvou nadzemních podlažích pásovou bosáží. 
Roh domu je zkosen a vybíhá z n j arký  (3.NP-4.NP) se štukovou výzdobou. Nad okapní 
ímsou je náznak cimbu í. Nad okny v 3.NP a 5.NP jsou osazeny nadokenní ímsy. Nároží a 

kraje domu jsou zvýrazn né rizality se zdobnou imitací pozedních kleštin a náznakem 
gotických krákorc  tvo ících ímsu mezi 4. NP a 5. NP.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
62-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1527 / 16, 9 
název ulice:     Seifertova, P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   6-7 + 1(v ž) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m, s výraznou rohovou v ží zakon enou kopulí. Na nároží je v 2.NP 
umíst n balkón. Fasáda je rytmicky len na prolamovanými lodžiemi a lehce vystupujícími 
arký i s trojd lenými okny. ímsa mezi šestým a sedmým podlažím p echází do okapní ímsy 
na severní stran  domu. Celkov  je na charakteru domu znát, že se jedná o výstavbu z 
20.století. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
62-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1080 / 7 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou bosáží až do 4.NP a celkov  je zdoben secesní štukovou výzdobou nad 
okny i mezi nimi a to hlavn  v posledním 5.NP. Druhé a t etí podlaží má výrazné štukové 
nadokenní ímsy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 



 
62-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1012 / 5 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je po celé fasád  zdoben pásovou bosáží. Každé patro je odd leno horizontální ímsou a 
nad okny v 3.NP jsou umíst ny Frontony.. V 5.NP jsou okna klenutá. 4.NP a 5.NP má nad okny 
umíst ny p ímé nadokenní ímsy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
62-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1223 / 3 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Každé patro domu je odd leno horizontální ímsou a nad mohutnou okapovou ímsou je patrná 
nástavba o p l patra. Jednotlivá okna (2.NP-5.NP) jsou odd lena lizénami a parapetními 
ímsami v celé ší ce domu. V omítce je patrný proškrabovaný dlaždicový rastr. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      




















































