






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 58 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 58 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Biskubcova, Zelenky – Hajského a 
Jana Želivského.  
V bloku se nachází 9 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Jana Želivského je významnou dopravní komunikací s tramvajovým pásem 
a komerčním potenciálem. Dopravně i obchodně je také významná ulice Koněvova. 
Ostatní přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. 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 7(8), minimální 5. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná.  
 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  6642 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  4270 m

2 

                                                                                                                                               cca 64 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 58 
 
58-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1631 / 12 
název ulice:     Biskupcova, Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     mansardový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je oddělen kordonovou římsou. V druhém až šestém podlaží 
jsou do ulice Biskupcova dvě řady lodžií. Do ulice Zelenky – Hajského je v druhém až šestém 
podlaží dvojice arkýřů, jejichž navzájem vzdálenější části jsou tvořeny balkóny s vyzděným 
zábradlím. Okna jsou lemována šambránami. Korunní římsa uvozuje mansardovou střechu. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
58-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1516 / 14 
název ulice:     Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně dělen kordonovou římsou nad prvním a pátým podlažím. Uprostřed nad 
korunní římsu vystupuje trojúhelníkový štít. Mezi římsami procházejí subtilní pilastry. Na 
krajích fasády jsou v druhém až pátém podlaží arkýře. V druhých osách od obou krajů fasády 
jsou v druhém až pátém podlaží balkóny s kovovým zábradlím. Okna jsou osazena 
podokenními římsami. Parapety jsou zdobeny jednoduchým geometrickým dekorem. 
V posledním patře jsou okna lemována ozdobnými šambránami.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
58-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1497 / 108 
název ulice:     Zelenky – Hajského, Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je oddělen kordonovou římsou. Kordonová římsa také odděluje 
poslední podlaží, mansardové patro. Na nároží je směrem do ulice Koněvova výrazně 
předsunutý rizalit. Na krajích rizalitu jsou v druhém až pátém podlaží nakoso usazeny arkýře. 
Arkýře najdeme i na krajích fasády. Na levém kraji fasády do ulice Zelenky – Hajského jsou 
v druhém a pátém podlaží balkóny s kovovým zábradlím. Balkón s vyzděným zábradlím je i 
v šestém podlaží uprostřed rizalitu. Okna jsou osazena podokenními římsami. Mezi okny 
většinou procházejí v druhém až pátém podlaží subtilní pilastry. Nad šestým podlažím prochází 
korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1685 / 110 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Z fasády v druhém až pátém podlaží vystupuje dvojice obdélných arkýřů. Arkýře jsou 
ukončeny pod širokou kordonovou římsou. V druhém a třetím podlaží jsou průběžné podokenní 
římsy. V druhém podlaží jsou nad okny v omítce naznačeny oblouky. V třetím až pátém podlaží 
mezi okny procházejí lizény. Okna jsou trojosá. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
58-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1686 / 112 
název ulice:     Koněvova, Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   7-8 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je v rohové pozici. Jeho půdorys je segmentový. Střední část zakřivené fasády je 
zvýrazněna rizalitem se stupňovitě gradujícím štítem. V místě rizalitu je dům osmipodlažní. 
Horizontálně je dům členěn kordonovými římsami nad druhým, třetím a šestým podlažím. Na 
rizalitu je první kordonová římsa podpírána pilastry. V třetím podlaží je na rizalitu pásová 
bosáž. Okna jsou většinou trojosá. Korunní římsa je mimo rizalit rytmicky prolamovaná 
přesahující střechou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
58-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1687 / 39 
název ulice:     Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je částečně předsazen oproti sousednímu domu číslo 5. Praví kraj domu tak tvoří nároží. 
Nároží je zvýrazněno rizalitem. Nad druhým a pátým podlažím prochází kordonová římsa. 
V druhém podlaží je mezi okny naznačena rustika. V třetím až pátém podlaží procházejí mezi 
okny lizény. Okna posledního podlaží jsou osazena podokenními římsami. Fasádu ukončuje 
korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
58-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1745 / 7 
název ulice:     Jana Želivského, Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům se zaobleným nárožím. Parter je bez dekoru. V patrech jsou v omítce 
naznačeny průběžné podokenní římsy. Nad pátým podlažím prochází kordonová římsa. 
V druhém až pátém podlaží z fasády do ulice Jana Želivského vystupuje dvojice obdélných 
arkýřů. Arkýře jsou propojeny předsazenými balkony. Do ulice Biskupcova vystupuje širší arkýř 
s dvojicí okenních os. V šestém podlaží jsou arkýře ukončeny balkóny. Střechu uvozuje korunní 
římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 



58-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1796 / 5 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je obložen keramickým obkladem. Okna v patrech jsou osazena podokenními 
římsami. V posledním patře je průběžná podokenní římsa. V druhém až čtvrtém podlaží jsou 
okna lemována lizénami. Mezi okny posledního patra je pásová rustika. Nad čtvrtým podlažím 
prochází kordonová římsa, která však není dotažena až na kraje fasády. Střechu uvozuje 
nevýrazná korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
58-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1843 / 3 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Nad parterem prochází kordonová římsa. V druhém podlaží je ještě průběžná podokenní římsa. 
Z fasády v druhém až pátém podlaží vystupuje na tři okenní osy široký arkýř. Arkýř je zdoben 
lizénami a ukončen v šestém podlaží balkónem. Okna jsou trojosá a osazena podokenními 
římsami. Fasádu ukončuje subtilní korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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