






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 69 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 69 se nachází mezi ulicemi Seifertova, Lipanská, Bo ivojova, ajkovského a 
Sladkovského nám stí. V bloku se nachází 17 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Seifertova je jednou z hlavních ulic Žižkova. Ulice Lipanská, ajkovského a 
Bo ivojova jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 69 mají do ulic 
honosné lenité fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem 
jednoho podlaží. Parter je áste n  využíván ke komer ním ú el m. Hlavn  v ulici 
Seifertova. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny ve v tšin  p ípad  v p ízemí 
komer n  využívány. V ulici Bo ivojova je proluka ( . 17). 
 
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. 826. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        6393 m2 

         zastav ná plocha objekt                                                                  3700 m2 
                                                                                                                   58 % 

                                                                                                                           



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 69 
 
69-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  773/ 58, 34 
název ulice:     Bo ivojova, ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento rohový d m je tém  bez zdobení. Má jedenáct okenních os. Patra jsou len na pouze 
do omítky proškrábnutou linkou v místech podokenních íms. Zkosené nároží je zd razn no 
rizalitem. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
69-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  669 / 36 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Dále je fasáda len na podokenními 
ímsami a je završena zdobnou korunní ímsou. Okna v patrech mají nadokenní ímsy. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
69-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  490 / 38, 7, 34 
název ulice:     ajkovského, Sladkovského nám., Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   3-4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Tento rohový d m má velmi dlouhou fasádu, celkem osmnáct okenních os. Na severní stran  
domu vybíhá podzemní podlaží nad úrove  terénu. D m je obehnán kordonovou ímsou a má 
výraznou korunní ímsu s p dními okénky ve vlysu. Má t i pr elí. Pr elí do ulice ajkovského 
a do Sladkovského nám stí je tém  bez dekoru. Pr elí do Seifertovi ulice je zdobn jší. 
V parteru je bosáž. V horním pat e probíhá podokenní ímsa. Okna druhého podlaží mají 
trojúhelníkové frontony. Ve t etím podlaží mají p ímé nadokenní ímsy. Nároží jsou zvýrazn na 
rizality.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
69-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  496 / 36 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 

D m plynule navazuje na d m .p. 490. Fasád do druhého podlaží je tém  totožná. V pozd jší 
dob  byla p istav na dv  další odlišná patra. Korunní ímsa je jednodušší. Okna posledního 
patra jsou zdobená pouze jednoduchou šambránou. V levém okraji je rizalit. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 



 

69-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  497 / 38 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Ve tvrtém podlaží probíhá podokenní 
ímsa. Korunní ímsa je zdobená zubo ezem. Nad okny druhého podlaží jsou trojúhelníkové 

frontony. Ve t etím podlaží jsou frontony zaoblené. Ve tvrtém podlaží najdeme nad okny 
p ímé ímsy. Kraje domu zvýraz ují rizality. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
69-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  596 / 40 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Ve tvrtém podlaží probíhá 
podokenní ímsa. Korunní ímsa je zdobená zubo ezem. Nad okny jsou p ímé ímsy.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
69-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  549 / 42 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter se ty mi osami klenutých otvor  je odd len kordonovou ímsou. V každém pat e 
probíhá podokenní ímsa. Okna jsou sdružena do dvojic. Nad okny druhého a t etího podlaží 
jsou p ímé nadokenní ímsy. Suprafenestry v druhém podlaží jsou zdobeny štukem s 
rostlinným motivem. A nad každou dvojicí oken je reliéf ve tvaru kostelní cibulky. Okna 
tvrtého podlaží jsou klenutá s nazna eným klenákem. Fasádu ukon uje výrazná korunní 
ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
69-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  545 / 44 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží není odd len od zbytku domu. Ve všech patrech prochází podokenní 
ímsy. V druhém a t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Po krajích domu jsou rizality. 

Všechna okna jsou lemována jednoduchou šambránou, prost ední okna jsou sdružena do 
dvojic. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 



 
69-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  836 / 46 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Ve druhém, t etím a pátém podlaží je 
podokenní ímsa. V pátém podlaží navazuje velikostí i pozicí na vedlejší, o patro nižší, d m. 
Mezi t etím a tvrtým podlažím je kordonová ímsa nad pásem se štukový ornamentem 
uvozující meziokenní pilastry s iónskými hlavicemi. Nad druhým podlažím je pás s reliéfy orlic 
v kruhových ter ích. Nad suprafenestry se štukovou výzdobou ve druhém a t etím pat e jsou 
p ímé nadokenní ímsy. St echu uvozuje korunní ímsa se zubo ezem.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
69-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  840 / 48 
název ulice:     Seifertova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 

Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa uprost ed s prolomením nad vstupními 
dve mi. V druhém, t etím a tvrtém pat e probíhají podokenní ímsy. Nad druhým a tvrtým 
podlažím jsou ješt  patrové ímsy. V t etím a tvrtém podlaží jsou nadokenní ímsy a štuková 
výzdoba nad okny. V horních t ech patrech se liché osy oken p em ují na okna sdružená. Ve 
druhém a t etím podlaží jsou okna klenutá. St echu uvozuje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

69-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  826 / 50, 5 
název ulice:     Seifertova, Lipanská 
po et nadzemních podlaží:   4-5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     chodbový 
 
Parter tohoto rohového domu je zdoben pásovou bosáží, která pokra uje nad kordonovou 
ímsou až do t etího podlaží. Na východní stran  domu spodní podlaží zabíhá pod úrove  ulice. 

D m je obehnán kordonovou ímsou nad t etím podlažím, která uvozuje meziokenní pilastry s 
korintskou hlavicí. Poslední patro je odd leno podokenní ímsou. Nároží je zvýrazn no 
rizalitem. Okna na rizalitu na východní stran  domu jsou zaslepena. Nad okny druhého podlaží 
jsou trojúhelníkové frontony a reliéfn  zdobené suprafenestry. V t etím podlaží jsou nad okny 
p ímé nadokenní ímsy. Fasáda je zakon ena korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  835 / 3 
název ulice:     Lipanská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. Parter je zdoben jen nevýraznou pásovou bosáží a 
je odd len kordonovou ímsou. Krajní osy oken jsou na lehce vystupujících rizalitech. Okna 
jsou jen lemována jednodušší šambránou. Fasáda je ukon ena korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
69-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  866 / 1, 48 
název ulice:     Lipanská, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento rohový d m je v celé ší ce o patro, respektive o patro a p l vyšší než okolní domy. 
Parter je bez dekoru. Je jen odd len kordonovou ímsou. Druhé podlaží je zdobeno pásovou 
bosáží v prostoru mezi okny. O patro výš bosáž vybíhá až pod podokení ímsu dalšího patra. 
Nároží je zvýrazn no rizalitem. Okna jsou lemována šambránou. Ve tvrtém pat e mají 
nazna en klenák. Okna t etího podlaží na nároží mají náznak kuželkové balustrády v parapetu. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
69-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  885 / 50 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Poslední patro je také odd leno ímsou. 
Okna na krajích domu jsou sdružená. V druhém a t etím podlaží mají nadokenní ímsu a 
štukový reliéf v suprafenest e. V druhém podlaží jsou nad sdruženými okny ímsy prohnuté. 
Poslední patro má nadokenní ímsy pouze u krajních oken. Fasáda je ukon ena zdobnou 
ímsou. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
69-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  886 / 52 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  stejná jako u sousedního domu ( .14). Pouze p ímé ímsy nad prost edními 
okny druhého podlaží nahradily zaoblené Frontony.. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 



69-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  871 / 54 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je bez dekoru, jen nad vjezdem do dvora je nazna en masivní klenák. Horní patra jsou 
odd lena od parteru kordonovou ímsou. Dále je fasáda len na podokení ímsou ve tvrtém 
podlaží. St echa je uvozena výraznou korunní ímsou. Okna v patrech jsou sdružená, v druhém 
a t etím podlaží se spole nou šambránou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
69-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  551 / 56 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   - 
tvar st echy:     - 
typ domu:     proluka 
 
Doporu uje se vystav t d m odpovídající výšce a charakteru okolní zástavby. 




































































































