






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 76 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 76 se nachází mezi ulicemi Táboritská, Kubelíkova, Bo ivojova a Lipanská. V 
bloku se nachází 21 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Táboritská je jednou z hlavních ulic Žižkova a plynule navazuje na ulici 
Seifertova. Ulice Kubelíkova, Bo ivojova a Lipanská jsou ulicemi obslužnými s klidnou 
dopravou. Domy bloku . 76 mají do ulic honosné lenité fasády, výšková hladina 
hlavních íms je s maximálním rozdílem jednoho podlaží. Parter je v tšinou 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 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. Nejzajímav jší je nárožní objekty p. 1059, který tvo í dominantu v 
prostoru k ížení ulic. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        9171 m2 

          zastav ná plocha objekt                                                                 5790 m2 
                                                                                                                   63 % 

 
                                                                                                                          



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 76 
 
76-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  622/ 34, 51 
název ulice:     Kubelíkova, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Výzdoba tohoto domu je vcelku st ídmá. Horní patro je odd leno podokenní ímsou. A st echa 
je uvozena jednoduchou korunní ímsou. V každém podlaží, vyjma posledního, je mezi okny 
jemná pásová bosáž. Okna jsou lemována jednoduchými šambrány. Nároží a kraje domu jsou 
zvýrazn ny rizality. Za povšimnutí stojí hlavicí nezakon ené pilastry s výraznou prstencovou 
bosáží po stranách hlavního vstupu.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1058/ 36 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Parter tohoto domu je zcela bez dekoru. Od zbytku domu je odd len kordonovou ímsou. 
V pátém podlaží probíhá v celé ší ce domu podokenní ímsa. Horní patro a postraní rizality jsou 
len ny jemnou pásovou bosáží. Kolem oken jsou jednoduché šambrány. Ve t etím a tvrtém 

podlaží je pod okny štukový dekor. Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1075 / 38 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Parter s pásovou bosáží ukon uje kordonová ímsa. Poslední patro je odd leno pásem se 
štukovým ornamentem. Nad ním je korunní ímsa V druhém podlaží je také štuková výzdoba 
v suprafenestrách. Okraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Okna na rizalitech jsou lemována 
šambránou nazna ující pilastry a mají p ímé nadokenní ímsy (2.-4. podlaží). Druhé okno zleva 
i zprava ve druhém podlaží je zd razn no segmentovým frontonem. Ve druhém a t etím 
podlaží se na rizalitech objevují reliéfní balustrády v parapetech.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1081 / 40 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Dekoru prostý parter je odd len kordonovou ímsou. V posledním pat e prochází podokenní 
ímsa. V prost edních patrech jsou podokenní ímsy jen v ší ce mezi rizality. V tšina oken má 

po stranách zaoblené šambrány. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



76-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1073 / 42 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží ukon uje kordonová ímsa. Bosáž v prostorech mezi okny pokra uje 
až do t etího podlaží. Nad korunní ímsou je ješt  p istav no jedno patro. Okna mají dekor 
v parapetu a jsou lemována šambránou. Jen v pátém podlaží je místo šambrány klenák. Po 
stranách domu od t etího do pátého podlaží probíhá lizéna. Ve tvrtém podlaží je p erušena 
hlavicí. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1238 / 44 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad parterem probíhá kordonová ímsa. Páté podlaží je odd leno podokenní ímsou. Arký e 
segmentového tvaru p echázejí od druhého do tvrtého podlaží. Prost ední okna vyjma 
posledního patra jsou sdružená. Orámování oken je r zné, v tšinou s p ímou nadokenní  
ímsou. V t etím podlaží jsou ímsy ne nad oknem, ale po stranách na pilastrech orámování 

místo hlavic. Okna pátého podlaží mají šambrány segmentového profilu. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1059 / 46, 2 
název ulice:     Bo ivojova, Lipanská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter tohoto rohového domu je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Okna parteru 
mají šambrány s nazna enými svazkovými klenáky. V Lipanské ulici se podzemní podlaží 
dostává nad terén. Ve tvrtém pat e d m obíhá podokenní ímsa. Druhé a t etí patro je 
len no rustikou. Nároží je zvýrazn no rizalitem a atikou s balustrádou. Balustráda se objevuje 

také na balkón  a v parapetu okna na rizalitu v druhém podlaží. Prost ední okna v druhém až 
tvrtém podlaží severní fasády jsou sdružena. Okna druhého podlaží zdobí trojúhelníkové, na 

rizalitu  segmentové, frontony a suprafenestry s girlandami. Ve t etím podlaží jsou místo 
fronton  p ímé nadokenní ímsy. Jen v rizalitu se segmentový fronton m ní na trojúhelníkový. 
Okna tvrtého podlaží jsou klenutá s klenáky. V rizalitu se objevují vedle oken pilastry 
s iónskými hlavicemi. Fasádu uzavírá korunní ímsa. Na rizalitu je vlys zdoben girlandami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  873 / 4 
název ulice:     Lipanská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 

Parter s pásovou bosáží je odd len ímsou. Klenáky oken parteru nesou reliéfy hlav. Ve 
druhém a t etím podlaží probíhá podokenní ímsa. Pod korunní ímsou je girlandami zdobený 
Vlys.. Okna lemují šambrány se štukovým dekorem v suprafenest e. Ve druhém a t etím 
podlaží jsou nadokenní ímsy. Okna posledního patra jsou klenutá a v parapetu s reliéfní 
výzdobou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

76-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  461 / 6, 2 
název ulice:     Lipanská, Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Jedná se o rohový d m. Zkosené nároží je zvýrazn no zubatou atikou stejn  tak, jako kraje 
domu. V druhém podlaží je na nároží arký  ukon ený ímsou. Parter je bez dekoru a je odd len 
podokení ímsou druhého podlaží. Korunní ímsa neprochází v místech s atikou (na nároží a na 
krajích domu). Na fasád  se st ída hladký a hrubý povrch omítky. V prost ední ásti obou 
fasád jsou okna sdružena do dvojic a mají podokenní ímsy. V posledním pat e je podokení 
ímsa pr b žná. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
76-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  469 / 4 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je velice zdobný. Páté podlaží je nad korunní ímsou a stejn  tak jako parter je 
prostší. Okna jsou klenutá a sdružená archivoltou do dvojic. Mezi dvojicemi oken jsou dvojice 
pilastr  nesoucí kladí s ímsou, která je zárove  podokenní ímsou dalšího patra. Druhé podlaží 
je ve stylu dórského ádu s triglyfy ve vlysu. T etí podlaží je stylu iónského ádu se zubo ezem 
pod ímsou. tvrté podlaží je ve stylu korintského ádu se zubo ezem a nese korunní ímsu. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
76-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  475 / 6 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Parter je bez dekoru a je odd len podokenní ímsou druhého podlaží. Nad druhým podlažím 
probíhá kordonová ímsa a v pátém podokenní ímsa v celé ší ce domu. Hrany domu a 
st edového rizalitu jsou zdobeny bosáží. Okna jsou lemována výraznou šambránou a na rizalitu 
jsou sdružená, V t etím podlaží s reliéfní balustrádou. Nad okny vyjma posledního podlaží jsou 
nadokenní ímsy nebo segmentové frontony. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



 
76-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  611 / 8 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa d lí d m na dv  poloviny. Spodní ást je len na pásovou bosáží. Nad 
vchodem je ímsa nesoucí reliéfní balustrádu. T etí podlaží má okna se segmentovými frontony 
a podokení ímsu. Nad okny tvrtého podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Pod korunní ímsou 
jsou konzolky p ipomínající triglyfy. Ze st echy vystupuje nevhodn  ešený viký  s dv ma 
okny.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
76-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  464 / 10 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jednoduchý parter odd luje kordonová ímsa. Ve tvrtém podlaží probíhá podokenní ímsa. Ve 
vlysu pod korunní ímsou jsou p dní okénka. Okna jsou sdružená, v druhém a t etím podlaží 
mají nadokenní ímsu. V druhém podlaží jsou v suprafenest e girlandy. Po stranách domu jsou 
hladké lizény. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  722 / 12 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je bez zdobení a je odd len kordonovou ímsou. V druhé, tvrtém a pátém podlaží 
probíhá podokenní ímsa. Krajní okna jsou sdružená a v druhém a t etím podlaží jsou 
vymezena lizénami. Ve t etím pat e jsou nad okny segmentové frontony a na krajích domu 
reliéfní balustráda v parapetu. Okna tvrtého podlaží mají nazna ené klenáky. Nad nimi je vlys 
se štukovou výzdobou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  880 / 14 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je ukon en kordonovou ímsou. D m je ješt  len n kordonovou 
ímsou nad druhým podlažím a pr b žnými podokenními ímsami ve druhém, t etím a pátém 

podlaží. Druhé podlaží je bosováno stejn  jako parter a je zde reliéfní balustráda v parapetech. 
Okna jsou v lichých osách sdružená. Nad okny t etího podlaží jsou segmentové frontony, Ve 
tvrtém podlaží p ímé nadokenní ímsy. Poslední patro má okna klenutá s klenákem. Mezi osy 

oken jsou vloženy pilastry. Kordonová ímsa je nesena konzolami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



 
76-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  476 / 16 
název ulice:     Táboritská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je tém  bez dekoru. Parter s pásovou bosáží je ukon en kordonovou ímsou. 
Zbytek fasády je len n pásovou rustikou. V druhém podlaží probíhá podokenní ímsa. Okna 
jsou lemována jednoduchou šambránou. Po stranách domu jsou rizality v druhém a t etím 
podlaží se sdruženými okny. St echa je uvozena korunní ímsou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  696 / 18, 61 
název ulice:     Táboritská, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová 
ímsa. V druhém a t etím podlaží probíhají podokenní ímsy a pod posledním patrem 

kordonová ímsa. Okna mají šambrány. V druhém podlaží jsou nad nadokenní ímsy. V sudých 
osách jsou okna sdružena. Nároží je zvýrazn no rizality s rohovou bosáží a atikou nesoucí štít 
s hodinami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  603 / 59 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Bosovaný parter odd luje kordonová ímsa. V druhém podlaží probíhá podokenní ímsa. Okna 
mají jednoduchou šambránu, ve tvrtém podlaží je dopln na svazkovým klenákem a štukovým 
dekorem v parapetu. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  604/ 57 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je rytmicky len n výklenky pro okna a dve e. Patra jsou odd lena podokenními 
ímsami. Druhé a t etí podlaží má nad okny nadokenní ímsy. Na krajích domu jsou lizény. 

Fasádu ukon uje masivní korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 



76-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  827 / 55 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
První i druhé podlaží je pásov  bosováno. V horních dvou patrech je rustika. Druhým podlažím 
probíhá podokenní ímsa. Okna jsou po dvojicích v t etím pat e sdružená pod segmentový, 
vprost ed trojúhelníkový, fronton. Pod korunní ímsou se zubo ezem jsou ve vlysu kruhové 
ter e. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
76-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1031 / 53 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 

První podlaží s jemnou bosáží je odd leno kordonovou ímsou. Zbytek fasády zdobí pásová 
rustika. Dále je len na podokenními ímsami v druhém a t etím podlaží a pr b žnou 
nadokenní ímsou v druhém podlaží. Krajní okna jsou  sdružená. Všechna okna rámují 
šambrány. V druhém podlaží je štuková výzdoba s rostlinnými motivy v suprafenest e a ve 
t etím podlaží pokra uje jako parapetní výpl . Nad korunní ímsou nevhodn  ní pozd ji 
dostav ný viký .  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 






























































































































