






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 7 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 7 se nachází mezi ulicemi Koněvova a Lukášova na úpatí vrchu Vítkov. V 
bloku se nachází 12 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Lukášova je ulice obslužná s klidnou dopravou. Ulice Koněvova je 
dopravně i obchodně významnější. Domy bloku č. 7 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. 
 
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.  
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  6694 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  5005 m

2 

                                                                                                                                               cca 75 % 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 7 
 
7-1 
 

číslo popisné / číslo orientační:  52 / 25 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je rohový. Nároží je zvýrazněno rizalitem. Fasáda domu je téměř bez dekoru. Okna jsou 
lemována jednoduchými šambránami. V třetím podlaží na rizalitu jsou okna klenutá. Střechu 
uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o dvě podlaží zvýšit. 
 
7-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  31 / 27 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s bosáží je oddělen kordonovou římsou se zubořezem. Levý kraj fasády je zvýrazněn 
rizalitem. Okna jsou sdružena do dvojic. V druhém podlaží je průběžná podokenní římsa. Okna 
jsou zdobena suprafenestrami, které jsou ukončeny přímou nadokenní římsou. Okna 
v posledním patře jsou lemována šambránami s naznačenými klenáky. Pod korunní římsou se 
zubořezem prochází ozdobný pás s girlandami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o dvě podlaží zvýšit. 
 
7-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  28 / 29 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zdoben bosáží a je ukončen průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. 
V horních podlažích je použita jemnější rustika. Levý kraj fasády je zvýrazněn rizalitem. Okna 
jsou lemována šambránami. Mimo rizalit jsou sdružena do dvojic. V druhém podlaží jsou přímé 
nadokenní římsy. Parapety, mimo rizalit, jsou zdobeny štukovým dekorem. Nad korunní římsou 
vystupuje atika, která nad rizalitem přechází v zaoblený štít.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o dvě podlaží zvýšit. 
 
7-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  235 / 31 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn subtilní podokenní římsou v prvním podlaží a kordonovou římsou 
s podvěšenou štukovou výzdobou nad prvním podlažím. V druhém až třetím podlaží procházejí 
mezi okny rámové lizény. Fasádu ukončuje široká korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o dvě podlaží zvýšit. 
 
 



7-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  212 / 33 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn kordonovou římsou nad parterem. Střední část vystupuje a tvoří 
tak široký rizalit. Okna jsou lemována šambránami s geometrickým dekorem a podokenními 
římsami. Na rizalitu jsou trojosá okna. Parapety jsou zdobeny obdélníky šikmo prolomeními do 
fasády. Horní hrana obdélníků je osazena konzolkami. Konzolky podpírají také korunní římsu.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
7-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  426 / 35 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Horizontálně je fasáda členěna kordonovou římsou nad parterem, průběžnou podokenní římsou 
v druhém podlaží a masivní podokenní římsou ve čtvrtém podlaží, která patrně byla dříve 
římsou korunní. Okna, respektive vstupy, parteru i horních pater jsou lemovány šambránami. 
V patrech jsou okna sdružena do dvojic. V druhém podlaží jsou přímé nadokenní římsy 
podpírané konzolkami doplněné podvěšenými festony. Ve třetím podlaží jsou podokenní římsy 
s konzolkami. Střechu uvozuje jednoduchá korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
7-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  / 37 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:    
tvar střechy:      
typ domu:      
 
Jedná se o proluku. 
Doporučuje se proluku dostavět domem, který by architektonicky odpovídal okolní zástavbě. 
Dům, by měl být maximálně šestipodlažní. 
 
7-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  335 / 39 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:    
tvar střechy:      
typ domu:      
 
Jedná se o proluku. 
Doporučuje se proluku dostavět domem, který by architektonicky odpovídal okolní zástavbě. 
Dům, by měl být maximálně šestipodlažní 
 
 
 
 
 
 



7-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1016 / 41 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Prostřední část fasády je zvýrazněna rizalitem. Parter je zdoben pásovou rustikou. V horních 
patrech mimo rizalit je „obkročná“ pásová bosáž. V druhém podlaží v krajních osách vystupuje 
dvojice arkýřů. Arkýře jsou podepřeny konzolami a ukončeny římsou. Jsou osazeny trojosými 
okny. Nad arkýři, v třetím podlaží, je dvojice sdružených klenutých oken s podokenní a přímou 
nadokenní římsou se zubořezem. Rizalit je v druhém až třetím podlaží lemován pilastry 
s hlavicemi s listovým a volutami. Pod korunní římsou se zubořezem je trojice půdních oken. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno a půl podlaží zvýšit. 
 
7-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  2858 / 43a 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je novodobý, téměř bez dekoru. Parter je obložen keramickým obkladem. V levé části je 
vstup do obytné části domu. Nad vstupem je řada nízkých oken schodiště. V druhém až třetím 
podlaží ve zbývající pravé části vystupuje společný arkýř zakončený ve čtvrtém podlaží 
balkónem s kovovým zábradlím. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
7-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  8 / 67 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   2 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Vstup do domu je z prostoru dvora, který je přístupný přes vedlejší dům. Parter je zdoben 
pásovou bosáží a oddělen kordonovou římsou. Kraje domu jsou zvýrazněny rizality. V druhém 
podlaží jsou okna lemována pilastry a opatřena podokenními a přímými nadokenními římsami. 
Střechu uvozuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o půl podlaží zvýšit. 
 
7-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  958 / 69 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   1 
tvar střechy:     rovný 
typ domu:     jednopodlažní 
 
V místě proluky je vystavěna pouze jednopodlažní provozovna.  
Doporučuje se proluku dostavět domem, který by architektonicky odpovídal okolní zástavbě. 
Dům, by měl být maximálně šestipodlažní. 
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