






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 57 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 57 se nachází mezi ulicemi Jeseniova, Biskubcova, Zelenky – Hajského a 
Jana Želivského.  
V bloku se nachází 13 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Jana Želivského je významnou dopravní komunikací s tramvajovým 
pásem. Ulice je také významnější z komerčního hlediska. 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, minimální 6. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná.  
 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  7769 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  4677 m

2 

                                                                                                                                               cca 60 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 57 
 
57-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1935 / 2 
název ulice:     Jeseniova, Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je zdoben pásovou rustikou a oddělen kordonovou římsou. 
Horizontálně je dům ještě členěn kordonovou římsou nad pátým podlažím. Uprostřed fasády do 
ulice Jeseniova jsou v druhém až pátém podlaží lodžie s vyzděným zábradlím. Lodžie jsou ještě 
v krajní ose fasády do ulice Zelenky – Hajského. Nad vchodem uprostřed této fasády jsou 
v druhém až čtvrtém podlaží balkóny s vyzděným zábradlím. Okna jsou vyjma posledního 
patra trojosá. Nad korunní římsou ční do ulice Jeseniova dvojice vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1937 / 4 
název ulice:     Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou a oddělen kordonovou římsou. Horizontálně je dům ještě 
členěn kordonovou římsou nad pátým podlažím. Nad vchodem jsou uprostřed fasády v druhém 
až čtvrtém podlaží balkóny s vyzděným zábradlím. Okna jsou vyjma posledního patra trojosá. 
Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1848 / 6 
název ulice:     Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Je zdobena pouze horizontálními vrypy v omítce a subtilní 
kordonovou římsou nad prvním podlažím. V třetím až pátém podlaží uprostřed fasády 
vystupuje dvojice arkýřů, které jsou propojeny lodžiemi s kovovým zábradlím. V šestém 
podlaží jsou arkýře ukončeny balkónem se skleněným zábradlím. Okna jsou většinou trojosá. 
Nad korunní římsou ční velmi široký vikýř se čtyřmi okny.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1854 / 8 
název ulice:     Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Je zdobena pouze horizontálními vrypy v omítce. V třetím až 
šestém podlaží uprostřed fasády vystupuje dvojice arkýřů, které jsou propojeny lodžiemi 
s kovovým zábradlím. V šestém podlaží jsou arkýře ukončeny balkónem také s kovovím 
zábradlím. Okna jsou většinou trojosá. Nad korunní římsou ční velmi široký vikýř se čtyřmi 
okny.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1572 / 10 
název ulice:     Zelenky – Hajského, Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je oddělen průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. 
Fasáda je zdobena horizontálními vrypy v omítce. Okna jsou osazena podokenními římsami. 
V druhém až čtvrtém podlaží jsou vertikálně propojena společným lemováním, které je 
zakončeno oblouky. Poslední podlaží je řešeno jako mansarda a je odděleno římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1837 / 4 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s nepůvodním keramickým obkladem je oddělen kordonovou římsou. Fasáda je zdobena 
horizontálními vrypy v omítce. Střední část fasády lehce vystupuje z hlavní hmoty. V této partii 
jsou průběžné podokenní římsy. Okna jsou trojosá. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1838 / 6 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s nepůvodním keramickým obkladem je oddělen kordonovou římsou. Fasáda je zdobena 
horizontálními vrypy v omítce. Střední část fasády lehce vystupuje z hlavní hmoty. V této partii 
jsou průběžné podokenní římsy. Okna jsou trojosá. Nad korunní římsou ční dvojice 
trojúhelníkových vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 



57-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1790 / 35 
název ulice:     Biskupcova, Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Krajní části obou uličních fasád jsou částečně ustoupeny. V těchto 
částech jsou podokenní římsy. Uprostřed obou fasád ještě vertikálně prochází v druhém až 
šestém podlaží ustoupený pruh. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1846 / 33 
název ulice:     Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je rytmizován prostými pilastry, které jsou ukončeny kordonovou římsou. 
Kordonovou římsu najdeme i nad druhým a pátým podlažím. Fasáda je ještě zdobena 
horizontálními vrypy v omítce. Nad korunní římsou ční trojice vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1847 / 31 
název ulice:     Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je rytmizován prostými pilastry, které jsou ukončeny kordonovou římsou. 
Kordonovou římsu najdeme i nad druhým a pátým podlažím. Fasáda je ještě zdobena 
horizontálními vrypy v omítce. Nad korunní římsou ční trojice vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1859 / 29 
název ulice:     Jana Želivského, Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter domu je rytmizován prostými pilastry, které jsou ukončeny 
kordonovou římsou. Kordonovou římsu najdeme i nad druhým a pátým podlažím. Fasáda je 
ještě zdobena horizontálními vrypy v omítce. Nad korunní římsou ční několik vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



57-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1916 / 89 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s keramickým obkladem je oddělen kordonovou římsou. Střední část fasády v třetím až 
šestém podlaží částečně vystupuje z hlavní hmoty domu. V této partii jsou trojosá okna 
propojena průběžnými podokenními římsami. Po stranách jsou v třetím až šestém podlaží 
balkóny s trubkovým zábradlím. Nad korunní římsou ční několik vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
57-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1924 / 87 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Nad okny prvního podlaží je výrazná průběžná nadokenní římsa. V druhém až šestém podlaží 
jsou na krajích fasády lodžie se skleněným zábradlím. Okna jsou široká se čtyřmi osami. Nad 
korunní římsou ční několik vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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