






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 25 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 25 se nachází mezi ulicemi Husinecká, eho ova, Orebitská a Kostnickým 
nám stím. V bloku se nachází 27 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice eho ova, Husinecká a Orebitská jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. 
Domy bloku . 25 mají do ulic honosné lenité fasády, výšková hladina hlavních íms 
je s maximálním rozdílem jednoho patra. Parter je áste n  využíván ke komer ním 
ú el m. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny v n kterých p ípadech v p ízemí 
komer n  využívány. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
6, 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 objekt p. 477, 478. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        10448 m2 

         zastav ná plocha objekt                                                                   6388 m2 
                                                                                                               cca 61 % 

 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 25 
 
25-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  541 / 13 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5+1 
tvar st echy:     plochá 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento rohový d m byl postaven v roce 1937. Tomu odpovídá i jeho architektura. V druhém 
podlaží prochází pr b žná podokenní ímsa. Nad korunní ímsou je ješt  jedno ustoupené 
patro. Do ulice Husinecká vystupuje rizalit. Na západní fasád  je široký arký  s lodžiemi. Na 
nároží jsou balkóny jdoucí p es roh s trubkovým zábradlím. Okna jsou široká s keramickým 
obkladem v ost ní. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1023 / 38 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Bosáž provází první t i podlaží tohoto domu. Nad prvním a druhým podlažím procházejí 
kordonové ímsy. Ve t etím a tvrtém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Na krajích domu 
v druhém a t etím podlaží vystupují arký e na mohutných konzolách, se sdruženými okny. 
V t etím podlaží jsou ukon eny balkóny. Okna respektive dve e jdoucí na balkóny jsou klenutá 
a sdružená. V posledním pat e jsou na krajích také okna sdružená a uprost ed jsou okna 
klenutá. V posledních dvou patrech procházejí zdobené lizény a nad okny jsou nadokenní 
ímsy. D m je dále zdoben štukovými reliéfy a ozdobami. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1022 / 44 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Bosáž zasahuje až do t etího podlaží. Nad prvním a druhým podlaží procházejí kordonové 
ímsy. V t etím a tvrtém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Vprost ed domu jsou 

sdružená okna. V prvním a posledním podlaží jsou klenutá okna. Ve tvrtém a pátém podlaží 
jsou nad nadokenní ímsy a mezi okny procházejí zdobené lizény. D m je dále zdoben 
štukovými reliéfy a ozdobami. Nad korunní ímsu se zubo ezem vystupuje atika se štítem 
s prázdným p lkruhovým oknem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  968 / 42 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží v prvních t ech podlažích a na rizalitech nárožní bosáží až pod korunní 
ímsu. Nad prvním, druhým i t etím podlažím procházejí kordonové ímsy. Ve tvrtém podlaží 

jsou nad okny segmentové frontony. V t etím a tvrtém podlaží na rizalitu jsou okna lemována 
edikulou. V parapetu je reliéfní balustráda. Štuková výzdoba se objevuje v suprafenestrách 
tvrtého, na rizalitech i t etího, podlaží a nad vstupem. Nad korunní ímsu, na krajích domu, 

vystupují štíty s klenutými okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  27 / 44 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží v prvních t ech podlažích a na rizalitech nárožní bosáží až pod korunní 
ímsu. Nad prvním, druhým i t etím podlažím procházejí kordonové ímsy. Ve tvrtém podlaží 

jsou nad okny segmentové Frontony.. V t etím a tvrtém podlaží na rizalitu jsou vedle oken 
nazna eny pilastry. Suprafenestry tvrtého podlaží zdobí girlandy. Vstup zvýraz ují polosloupy 
a prolomený segmentová fronton. Nad korunní ímsu, na pravé stran  domu, vystupuje štít. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1035 / 46 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. Nad prvním, druhým i t etím podlažím prochází 
kordonová ímsa. Na krajích domu jsou rizality. Nad dv ma okny uprost ed ve tvrtém podlaží 
jsou p ímé nadokenní ímsy. Okna mají r zné ozdobné šambrány. Nad korunní ímsu, na 
krajích domu, vystupují klenuté štíty. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1070 / 48 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. Nad prvním a druhým podlažím prochází kordonová 
ímsa. Na krajích domu jsou rizality. Nad dv ma okny uprost ed ve tvrtém podlaží a nad okny 

na rizalitech v pátém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Okna mají r zné ozdobné šambrány. 
V druhém podlaží nad vstupem jsou místo oken niky se sochami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 



25-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1041 / 50 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží v prvních dvou podlažích. Nad prvním, druhým a tvrtým podlažím 
prochází kordonová ímsa. Uprost ed domu v t etím a tvrtém podlaží vystupuje oblý arký  
s úzkými okny. Okna, vyjma parteru a arký e jsou sdružená. V prvních dvou patrech jsou okna 
klenutá, v parteru s výraznými klenáky. Ve t etím podlaží jsou nad krajními okny nadokenní 
ímsy. Fasádu zjem uje štuková výzdoba. Na krajích domu jsou oblé štíty s úzkými okny 

sdruženými do trojic. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1040 / 52 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží a klenutými okny s výraznými klenáky odd luje kordonová ímsa. 
Kordonová ímsa prochází také nad tvrtým podlažím. Uprost ed domu v t etím a tvrtém 
podlaží vystupuje p lkruhový arký  s úzkými okny. Okna, vyjma parteru a arký e jsou 
sdružená. V druhém, t etím a pátém podlaží jsou nad krajními okny nadokenní ímsy. Krajní 
okna v pátém podlaží jsou klenutá. Fasádu zjem uje štuková výzdoba. Uprost ed domu je oblý 
štíty s úzkými okny sdruženými do trojice. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1041 / 54 
název ulice:     eho ova  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Kordonová ímsa prochází také nad druhým 
a tvrtým podlažím. Uprost ed domu vystupuje rizalit zakon ený oblým štítem s úzkými okny 
sdruženými do trojice. Na levé stran  vystupuje výrazný arký  kruhového p dorysu. Okna na 
rizalitu jsou sdružená. V druhém podlaží jsou okna klenutá. Fasádu zjem uje štuková výzdoba. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  601 / 8 
název ulice:     Orebitská  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m slouží jako hotel. V druhým podlaží je pr b žná podokenní ímsa a nad ním 
prochází kordonová ímsa. Na krajích domu vystupují rizality. Okna jsou v tšinou sdružená, 
vyjma parteru a oken v druhém podlaží na rizalitu. Tato okna a okna pátého podlaží jsou pro 
zm nu klenutá. Nad korunní ímsou je atika jenž spojuje t i viký e. Prost ední je oblý a nad 
krajními jsou trojúhelníkové štíty.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



25-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  636 / 10 
název ulice:     Orebitská  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s bosáží a klenutými okny odd luje kordonová ímsa. Kordonová ímsa je také nad 
druhým podlažím. Podokenní ímsa prochází v druhém, t etím a výrazn jší i v pátém podlaží. 
Okraje domu jsou lemovány nárožní bosáží. Nad okny t etího podlaží jsou trojúhelníkové 
Frontony.. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa se 
zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  483 / 12 
název ulice:     Orebitská  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Na krajích domu jsou rizality zdobené až do t etího podlaží bosáží. Nad parterem s klenutými 
okny prochází kordonová ímsa. V druhém, tvrtém a pátém podlaží jsou pr b žné podokenní 
ímsy. V druhém podlaží jsou segmentové, na rizalitu trojúhelníkové, Frontony.. Štuková 

výzdoba v suprafenestrách a reliéfní balustráda v parapetu. Ve t etím podlaží jsou 
trojúhelníkové, na rizalitech segmentové, Frontony.. Nad okny tvrtého podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy. V posledních dvou patrech jsou na krajích rizalit  pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  194 / 14 
název ulice:     Orebitská  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben bosáží v prvních dvou podlažích. Nad druhým podlažím prochází kordonová 
ímsa. V druhém, t etím i tvrtém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Uprost ed domu 

vystupuje rizalit. V t etím podlaží, vyjma rizalitu, jsou nad okny trojúhelníkové Frontony.. 
V korních dvou patrech na rizalitu jsou kolem oken sdružené pilastry. Reliéfní balustráda 
v parapetech se st ídá s pruhu zdobenými girlandami. Fasádu ukon uje korunní ímsa se 
zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  101 / 16 
název ulice:     Orebitská  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou bosáží v prvních dvou podlažích a na rizalitech nárožní bosáží až pod 
korunní ímsu. Nad parterem s klenutými okny prochází kordonová ímsa. V druhém a t etím 
podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. V druhém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy, na 
rizalitu trojúhelníkové Frontony.. V t etím podlaží uprost ed jsou také p ímé nadokenní ímsy. 
V druhém podlaží na rizalitech je reliéfní balustráda v parapetu. Nad vstupem je trojúhelníkový 
fronton nesený polosloupy s prstencovou bosáží. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
25-16, 17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  477, 478 / 18 
název ulice:     Orebitská  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s bosáží a klenutými okny odd luje podokenní ímsa druhého 
podlaží. V druhém podlaží bosáž nahrazují rytmické vystupující pruhy. Horní dv  patra lení 
pásová rustika. Nároží jsou zvýrazn na rizality. Kordonová ímsa nad druhým podlažím na 
rizalitech uvozuje pilastry jdoucí až pod vlys pod korunní ímsou se zubo ezem. V t etím 
podlaží se nad okny st ídají trojúhelníkové a segmentové frontony a suprafenestry jsou 
vypln ny štukovou výzdobou. Na rizalitech jsou reliéfní balustrády v parapetech. V druhém a 
tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Reliéfní balustráda se také vyskytuje na atice nad 

rizality. 
V ulici Husinecká jsou první dv  patra pod úrovní terénu.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
25-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  663 / 33 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Nad ní vycházejí pilastry jdoucí kolem 
prost edních t ech os až k zdobenému vlysu pod korunní ímsou. Vprost ed jsou místo oken 
niky se sochami. Parapety jsou zdobeny girlandami. Nad korunní ímsou se ty í atika 
s trojúhelníkovým štítem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  664 / 31 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad parterem a nad druhým podlažím prochází kordonová ímsa. V druhém a t etím podlaží 
jsou pr b žné podokenní ímsy a nad okny p ímé nadokenní ímsy nesené v tšinou pilastry. 
Na krajích v druhém podlaží jsou místo pilastr  sochy. V prost ední ose jsou místo oken niky 
se sochami. Parapety t etího podlaží zdobí girlandy. Nad korunní ímsu se zubo ezem vystupují 
na okrajích domu dva viký e s oválnými okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
25-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  661 / 29 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je bez jakéhokoliv dekoru. Vyjma parteru jsou všechna okna sdružená. 
Krajní osy oken jsou na rizalitech. Fasádu ukon uje jednoduchá korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
25-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  721 / 27 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásovou bosáží parteru ukon uje kordonová ímsa. Druhé až páté podlaží zdobí pásová rustika. 
Páté podlaží odd luje kordonová ímsa se zubo ezem a girlandami ve Vlysu.. D m má ty i 
osy. Prost ední dv  tvo í sdružená okna, která jsou na rizalitu s nárožní bosáží. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-22 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  792 / 25 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Horní patra zdobí pásová rustika. Na 
krajích domu vystupují rizality. V druhém a tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa a nad 
okny jsou p ímé nadokenní ímsy. V t etím podlaží jsou vlnovit  zprohýbané Frontony.. Okna 
na rizalitech jsou sdružená. Nad korunní ímsu se zubo ezem vystupují t i viký e s dvojicemi 
oken.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



25-23 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  793 / 23 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Druhé a t etí podlaží zdobí pásová rustika. 
Na krajích domu lehce vystupují rizality lemované nárožní bosáží. V druhém a tvrtém podlaží 
je pr b žná podokenní ímsa. V druhém podlaží jsou zalamované, v t etím pak vlnovit   
zprohýbané nadokenní ímsy. Okna na rizalitech jsou sdružená. Fasádu ukon uje korunní ímsa 
se zubo ezem. Ze st echy vystupují ty i viký e.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
25-24 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  852 / 21 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Ve tvrtém a pátém podlaží je pr b žná 
podokenní ímsa. Na krajích a uprost ed domu jsou lizénami nazna eny rizality. Okna prvních 
dvou podlaží jsou klenutá. V parteru se svazkovými klenáky. V druhém podlaží jsou p ímé a na 
krajních rizalitech zalamované nadokenní ímsy. Na prost edním rizalitu je ímsa vlnovit  
zprohýbaná. Ve t etím podlaží jsou trojúhelníkové, na krajních rizalitech segmentové, 
Frontony.. Nad okny tvrtého podlaží jsou na rizalitech p ímé, jinak lehce ohnuté nadokenní 
ímsy. Poslední patro je dostav no bez jakéhokoliv dekoru. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-25 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1020 / 19 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásovou bosáž ukon uje nad druhým podlažím kordonová ímsa. V pátém podlaží je pr b žná 
podokenní ímsa. Na krajích domu vystupují rizality se sdruženými okny. V prvním podlaží jsou 
klenutá okna. Nad okny t etího a tvrtého okna se st ídají r zn  zprohýbané a zalamované 
nadokenní ímsy a bohat  zdobené suprafenestry. V t etím až pátém podlaží jsou rizality 
zvýrazn ny lizénami a nad korunní ímsou atikami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25-26 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  546 / 17 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je z t icátých let a tomu odpovídá i jeho charakter. První podlaží je obloženo 
keramickým obkladem. Fasáda je rytmicky len na širokými okny. Druhá osa zprava je 
tvo ena lodžiemi s trubkovým zábradlím. St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
25-27 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1849 / 15 
název ulice:     Husinecká  
po et nadzemních podlaží:   5+1 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m je z t icátých let a tomu odpovídá i jeho charakter. První podlaží je obloženo 
keramickým obkladem. Fasáda je rytmicky len na širokými okny. Druhá osa zleva je tvo ena 
lodžiemi s trubkovým zábradlím. Nad jednoduchou korunní ímsou je ustupující patro. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 












































































































