






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 6b 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 8 se nachází mezi ulicemi Koněvova a Lukášova na úpatí vrchu Vítkov. V 
bloku se nachází 3 domy. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Lukášova je ulice obslužná s klidnou dopravou. Ulice Koněvova je 
dopravně i komerčně významnější. Domy bloku č. 6b mají do ulic většinou honosné 
členité fasády. Domy výškově kopírují mírně svažitý terén. Parter je částečně 
využíván ke komerčním účelům, míra využití odpovídá významu ulice. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v současné době převážně obydleny, v přízemí částečně komerčně 
využívány. Dům č.p. 929 slouží jako sokolovna. 
 
charakter domů 
 Převažujícím typem je schodišťový dům.  Maximální počet nadzemních podlaží 
je 4, minimální 2. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná. Fasády jsou často 
členěny římsami. Objekt sokolovny je tvořen dvěma částmi, starší budovou 
s neobarokním štítem a moderní částí s keramickým obkladem. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  2829 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  2291 m

2 

                                                                                                                                               cca 81 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 6b 
 
6b-1 
 

číslo popisné / číslo orientační:  929 / 19 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   2 - 4 
tvar střechy:     sedlový, rovný 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům slouží jako sokolovna. K původní historizující části (část A) byla ve dvacátém století 
přistavena moderní část (část B). 
část  A: 
Střední část fasády je zvýrazněna rizalitem. Fasáda je provedena v režném zdivu. Kraje domu 
a okraje rizalitu jsou lemovány nárožní bosáží. Okna jsou většinou dvojosá s vyzděným 
členěním s přímou nadokenní a podokenní římsou. V druhém podlaží na rizalitu jsou okna 
klenutá trojosá se šambránou a naznačeným klenákem. Nad korunní římsu se zubořezem 
vystupuje atika, která v prostřední části přechází v neobarokní štít. 
část B: 
Parter je opatřen prosklenými výkladci. Je oddělen širokou římsou. Horní část domu je 
obložena keramickým obkladem. Do ulice Koněvova směřuje čtveřice vysokých oken 
tělocvičny. Nad okny jsou umístěny kamenné reliéfy. Okna s reliéfy jsou lemována rámovými 
lizénami. Nad tělocvičnou je ještě jedno patro s širokými okny. Západní fasáda je opatřena 
pouze pásovým oknem v posledním podlaží a rozměrným reliéfem 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
6b-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  29 / 21 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn kordonovou římsou nad prvním a druhým podlažím a průběžnou 
podokenní římsou v druhém podlaží. Kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. Parter je členěn 
pásovou bosáží. Okna na rizalitech jsou sdružena do dvojic. V druhém podlaží jsou pod okny 
parapety s kuželkovou balustrádou. Nad okny je štuková výzdoba s girlandami. V třetím 
podlaží jsou okna klenutá s ozdobnými suprafenestrami a trojúhelníkovými frontony. 
V posledním podlaží jsou klenutá okna s jednoduchými šambránami. Pod korunní římsou 
s konzolkami a zubořezem je ozdobný pás geometrickým vzorem. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
6b-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  514 / 7 
název ulice:     Lukášova, Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o nárožní dům. Nároží je zvýrazněno rizality. Do ulice Koněvova rizalit zabírá celou 
šířku fasády. Parter s pásovou rustikou je oddělen kordonovou římsou. Na rizalitu jsou 
v druhém a třetím podlaží sdružená okna. V třetím podlaží jsou okna trojosá. V druhém podlaží 
jsou většinou nad okny i podokny přímé římsy. Okna ve střední části mimo rizalit jsou osazena 
segmentovými frontonami. V horních dvou patrech jsou okna pouze lemována šambránami. Ve 
třetím podlaží na rizalitech jsou průběžné podokenní římsy. Některá okna na fasádě jsou slepá. 
Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
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