






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 63 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 63 se nachází mezi ulicemi Seifertova, Vlkova, Víta Nejedlého a P ibyslavská. V 
bloku se nachází 14 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Seifertova je jednou z hlavních ulic Žižkova. Ulice Vlkova, Víta Nejedlého a 
P ibyslavská jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 63 mají do 
ulic honosné lenité fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem 
jednoho podlaží. Parter je využíván p evážn  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 3. 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. Nejvýrazn jším domem je nárožní d m p. 22 a dále pak výrazn  
dekorovaný d m p. 788. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        5976 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                  4117 m2 
                                                                                                    cca 69 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 63 
 
63-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  811 / 33, 2 
název ulice:     Vlkova, P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový se zkoseným nárožím.Z hlediska architektonického len ní je nevýrazný. 
Zdoben je jen pásovou bosáží v p ízemí, pr b žnou podokení ímsou ve tvrtém podlaží a 
architrávem pod výrazn jší korunní ímsou. Okna jsou lemována jednoduchou šambránou. 
V druhém podlaží jsou klenutá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
63-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  813 / 4 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je len n pr b žnými podokeními ímsami. Okna jsou po dvou sdružována frontony 
tvo enými bosáží nebo (ve tvrtém podlaží) pod nadokenní  ímsu. Výrazným prvkem je pak 
reliéf pod korunní ímsou, který je tvo en girlandami a medailony. Do tvrtého podlaží je 
fasáda zdobena pásovou bosáží. Nad hlavním vchodem je ímsa podep ená zdobnými 
konzolami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
63-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  922 / 6 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v prvních dvou podlažích zdobený pásovou bosáží. Vyšší patra jsou odd lena decentní 
patrovou ímsou. Okna jsou sdružována do dvojic se spole nou špaletou. V prvním a 
posledním pat e jsou klenutá. Korunní ímsa je jednoduchá.  Nad vchodem je ímsa. Jinak je 
d m tém  bez zdobení. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
63-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  907 / 8 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
První t i NP jsou zdobeny bosáží. Nad prvním a druhým patrem probíhá kordonová ímsa. 
V horních t ech patrech jsou ješt  podokení ímsy. Páté podlaží je vertikáln  d leno pilastry, 
které podpírají korunní ímsu. V druhém a posledním podlaží okna zvýraz ují zdobné klenáky. 
Nad okny v 3.NP a 4.NP jsou umíst ny frontony s reliéfním zdobením (girlandy, medailony) a 
nadokenní ímsy.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



 
63-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  788 / 10 
název ulice:     P ibyslavská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je velice výrazn  zdobený štukovou výzdobou neobarokního stylu. Po stranách dom  jsou 
na ší ku jednoho okna rizality s pilastry. Výrazným horizontálním d lícím prvkem je ímsa mezi 
4.-5.NP se zubo ezem. První, druhé a t etí podlaží je odd leno také ímsou. Bosáž prvního 
patra je pásová, v druhém pat e je však kvádrová. Nad okny v 3. NP jsou umíst ny frontony a 
okna ve 4.NP mají lenité šambrány. Parapety ve t etím (v rizalitech i ve tvrtém) podlaží mají 
výpl  z kuželek. Nad vchodem je mohutný segmentový fronton. Dále je tu vícekrát použit 
reliéfní vzor girland, medailon  a mušlí. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
63-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  22 / 12, 18 
název ulice:     P ibyslavská, Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o nárožní d m s výrazn  zdobeným 3.-5.NP. 1. a 2.NP jsou zdobena jen pásovou 
bosáží a od horních pater jsou odd lena kordonovou ímsou. Posledním podlažím probíhá 
podokení ímsa. Skosené nárožní pr elí je rámováno pilastry s korintskými hlavicemi (3.-
4.NP) a s jónskými hlavicemi (5.NP). Nároží je zakon eno kruhovým oknem nad nímž je 
prolomený štít s plastikou. Rizality u pr elí jsou v prost edních patrech lemované nárožní 
bosáží. D m má velice výraznou korunní ímsu se zubo ezem. Okna v 3.NP jsou zdobeny 
frontony a rámovány polosloupy. Suprafenestry tvo í reliéf mušle. Po patrech se st ídají 
klenutá a obdélníková okna. Hlavní vchod je zdoben edikulou s jónskými hlavicemi.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
63-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  787 / 20 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je formálním pokra ováním domu .p. 22 (63-6). Ve vstupním podlaží má umíst n 
výrazný portál s d leným frontonem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
63-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  494 / 22 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
V sou asné dob  d m slouží jako hotel. Fasáda domu je pojednána v neoklasicistním stylu. 
Vstupní podlaží je zdobeno pásovou bosáží. D m je d len ímsou mezi každým podlažím a má 
výraznou korunní ímsu se zubo ezem. Mezi okna jsou za len ny pilastry. Nad okny jsou 
umíst ny p ímé nadokenní ímsy nebo obloukové nebo trojúhelníkové Frontony.. V krajních 
rizalitech se nad sdruženými okny objevují prolamované trojúhelníkové frontony se socha skou 
výzdobou (3.NP). 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
63-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  513 / 24, 27 
název ulice:     Seifertova, Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o nárožní d m jehož fasáda je pojednána v neoklasicistním stylu. Je d len 
podokeními ímsami v každém podlaží. Vstupní podlaží  je bosováno. Sm rem nahoru je 
výzdoba fasády odleh ována. Nad okny v horních dvou patrech jsou umíst ny p ímé nadokenní 
ímsy. Ve 2.NP jsou okna zdobená edikulou s trojúhelníkovým frontonem.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
63-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  630 / 25 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Vstupní podlaží je zdobené pásovou bosáží. Výrazným prvkem domu je vstup a balkón nad  
ním. Vstup je lemován polosloupy s dórskými hlavicemi nesoucími ímsu ohnutou do oblouku. 
Balkónové dve e jsou zdobeny edikulou s dórskými hlavicemi a trojúhelníkovým frontonem nad 
nímž je busta. Horní patro s klenutými okny je odd leno ímsou. Korunní ímsa je jednoduchá.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
63-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  487 / 23 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Krom ímsy odd lující parter od vyšších podlaží a korunní ímsy se 
na domu nachází žádná další štuková výzdoba. Jen okna jsou lemována jednoduchou špaletou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 



                                                                                                                                        
 
 
 
63-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  679 / 21, 39 
název ulice:     Víta Nejedlého, Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový s rizality na krajích a nároží. Vstupní bosované podlaží je odd leno kordonovou 
ímsou. Ob  horní patra obíhají podokení ímsy. Korunní ímsa je zdobena zubo ezem. Na 

okrajích a na nároží jsou rizality s rohovou bosáží a štukovým ornamentem ve vlysu. Nad okny 
v 2.NP jsou umíst ny trojúhelníkové Frontony.. A pod nimi se nachází suprafenestry s 
rostlinným motivem. Vchody a okna v p ízemí jsou klenutá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
63-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  822 / 37 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v 1.NP zdoben pásovou bosáží. Ve vyšších patrech je strohý.  Ozdobnými prvky jsou 
pilastry lemující okna a nadokenní ímsy (2.-3.NP). Parapety ve druhém a t etím podlaží mají 
výpl  z kuželek.Po stranách jsou okna sdružená. D m je op t uzav en výraznou korunní 
ímsou nad geometricky len ným vlysem.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
63-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  430 / 35 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. ímsa odd luje parter od vyšších podlaží. Korunní ímsa má 
zubo ez v míst , kde prochází nad postraními rizality. Okna lemují jednoduché šambrány. Nad 
okny v 3.NP jsou jednoduché nadokenní ímsy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o t i patra zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































































