






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 61 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 61 se nachází mezi ulicemi Krásova, Vlkova, U Rajské zahrady a fotbalovým 
stadionem. V bloku se nachází 19 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Vlkova a Krásova jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Ulice U Rajské 
zahrady je frekventovan jší. Domy bloku . 61 mají do ulic v tšinou honosné lenité 
fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem dvou podlaží 
s výjimkou dom  16, 17 , 18 v tomto bloku. Parter je áste n  využíván ke 
komer ním ú el m. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny, ídce pak v p ízemí využívány 
ke komer ním ú el m. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
6, minimální 3. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        10862 m2 

zastav ná plocha objekt                                                                   6219 m2 

                                                                                                              cca 57 % 



 
ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 61 
 
61-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  804 / 29 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou bosáží v prvních dvou podlažích. Ve zbylých podlažích pokra uje 
jemn jší rustika. Výškov  je fasáda len na patrovými a podokenními ímsami a ukon ena 
korunní ímsou. Nad okny t etího podlaží jsou trojúhelníkové frontony a ve  tvrtém podlaží 
p ímé nadokenní ímsy. Fasáda je osov  soum rná. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
61-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  803 / 27 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Bosovaný parter je odd len kordonovou ímsou. Dále je fasáda rytmicky len na výraznými 
nadokenními ímsami. V t etím nadzemním podlaží se objevuje štukový ornament 
v suprafenest e. Horní patra zjem uje pásová rustika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
61-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  802 / 25 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásová bosáž zdobí první dv  podlaží. Nad prvním a druhým podlažím probíhá kordonová 
ímsa. Nad okny t etího podlaží jsou segmentové Frontony.. Ve tvrtém podlaží jsou nadokenní 
ímsy a okna posledního patra rámují geometrické šambrány. Korunní ímsa je jednoduchá.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
61-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  801 / 23, 29 
název ulice:     Krásova, Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento nárožní d m je z první poloviny dvacátého století. Parter je bez jakéhokoliv zdobení a je 
odd len kordonovou ímsou. Ve vrchních patrech jsou okna spojena podokenní i nadokenní 
ímsou. Nároží je zvýrazn no rizality. Fasádu ukon uje korunní ímsa. Jen na nároží vystupuje 

atika.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 



61-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  799 / 27 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je z první poloviny dvacátého století. V prostém parteru jsou zasazena trojd lená okna a 
nad ním prochází kordonová ímsa. V druhém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Dv  krajní 
osy oken po obou stranách jsou propojeny podokenními ímsami. Fasádu ukon uje jednoduchá 
korunní ímsa. Vertikáln  je fasáda len na lizénami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  602 / 25 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Vrchní patra jsou v celé 
ší ce domu horizontáln  len na podokeními ímsami. Fasáda je ukon ena zdobnou ímsou se 
zubo ezem. Nad ní je už pouze prostá ú elová korunní ímsa. Nad okny druhého podlaží jsou 
obloukové frontony se zdobením v suprafenest e. V t etím podlaží jsou nadokenní ímsy. Okna 
posledního patra rámují šambrány. D m je zvýrazn n st edovým rizalitem s bosáží.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  821 / 23 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4+1 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je z dvacátého století s ustupujícím patrem s rovnou st echou. Parter je obložen 
keramickými pásky. Má t i osy oken. Krajní okna jsou trojd lená. Prost ední okna jsou d lena 
na ty i ásti a v druhém až tvrtém podlaží jsou zasazena do arký e. Jediné horizontální 
len ní tvo í jednoduchá korunní ímsa. 

Doporu uje se dodržet po et podlaží. 
 
 
61-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  366 / 21 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je velice zdobný. Bosovaný parter je odd len kordonovou ímsou. Ve tvrtém podlaží 
prochází výrazná podokení ímsa vprost ed se znakem. Zdobná korunní ímsa se uprost ed 
vzdouvá v náznak štítu. Ve st edovém rizalitu jsou okna sdružená. Krajní okna druhého podlaží 
jsou orámována zdobenou šambránou a mají zvýrazn ný parapet. Nad nimi jsou 
trojúhelníkové Frontony.. Okna na krajích t etího podlaží a ve tvrtém podlaží uprost ed mají 
nadokenní ímsu, šambránu a štukovou výzdobu v suprafenest e. Ostatní okna jsou jen 



rámována šambránou. D m má atiku. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  365 / 19 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Okna na krajích domu jsou 
sdružená. V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové Frontony.. Nad okny t etího patra 
probíhají p ímé ímsy a mezi nimi jsou dórské hlavice pilastr . Horní okna zdobí jen šambrány. 
Fasáda je ukon ena korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  468 / 17 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Tento d m je širší než domy v okolí. Bosáž parteru je ukon ena pod kordonovou ímsou. 
V horních patrech probíhají podokení ímsy p es celou ší ku domu. Okna jsou sdružena do 
dvojic. V druhém a tvrtém podlaží mají rovnou nadokenní ímsu. V t etím podlaží se nad okny 
st ídají trojúhelníkové frontony s ímsami. St echu uvozuje zdobná korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  452 / 15 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Ve druhém a tvrtém 
podlaží prochází podokení ímsa. Fasáda je ukon ena korunní ímsou se štukovou výzdobou ve 
vlysu. Nad okny druhého podlaží jsou obloukové frontony se zdobením v suprafenest e. 
V t etím podlaží jsou nadokenní ímsy. Okna posledního patra jen rámují šambrány. D m je na 
okrajích zvýrazn n rizality.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  444 / 13 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   2 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     skladišt  
 
Tento d m slouží ke skladování. Parter tvo í jen garážová vrata a vjezd do dvora. Povrch 
horního patra je z vlnitého plechu. St echa má mírný sklon 
Doporu uje se d m p estav t do výše a charakteru okolní zástavby. 
 
61-13 
 



íslo popisné / íslo orienta ní:  409 / 11 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je z první poloviny dvacátého století. Fasáda je jednoduchá. Pouze ve tvrtém podlaží z ní 
vystupují dva výrazné arký e s velkými okny. 
Doporu uje se dodržet po et podlaží. 
 
61-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  479 / 9 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m slouží jako hotel. Má výraznou podokení ímsu ve tvrtém podlaží. Ve druhém podlaží je 
nad prost edními okny ímsa a nad ní je štukový ornament. Po stranách pak nápis 
s letopo tem. Jinak je fasáda vcelku prostá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
61-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  539 / 7 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Ve druhém i t etím podlaží 
prochází podokení ímsa. Nad okny druhého podlaží jsou trojúhelníkové frontony se zdobením 
v suprafenest e. Vedle oken jsou pilastry s iónskými hlavicemi. Ve t etím podlaží jsou 
nadokenní ímsy. Všechna okna jsou sdružená. Fasáda je ukon ena korunní ímsou. tvrté 
podlaží se do ulice projevuje dostavenými viký i, které jsou z hlediska charakteru ulice 
problematické.  
Doporu uje se dostav t tvrté podlaží jako plnohodnotné patro odpovídající charakteru domu. 
 
61-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  526 / 5 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
D m je zdobný. Bosovaný parter je odd len kordonovou ímsou. Ve t etím podlaží prochází 
podokení ímsa. Nejvýše je zdobná korunní ímsa se zubo ezem. Okna jsou sdružená do 
dvojic. Ve druhém podlaží s obloukovým frontonem a výraznou štukovou výzdobou ve tvaru 
emblém . Nadpraží oken ve t etím podlaží je zdobeno ženskými hlavami a štuky s rostlinnými 
motivy. Mezi dvojice oken jsou umíst ny pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
61-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  368 / 3 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento d m se svojí polohou vymyká z okolní zástavby. Jeho pr elí je zapušt no o n kolik 
metr  dozadu a celý d m je o patro pod úrovní ulice. Má strmou p edzahrádku. Je len n jen 
podokeními a ve druhém podlaží i nadokenními ímsami. Má mohutnou korunní ímsu. 
V míst  by mohl být vystav n d m odpovídající charakteru okolní zástavby. 
 
61-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1019 / 1, 18 
název ulice:     Vlkova, U Rajské zahrady 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter tohoto nárožního domu je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou. V pátém 
podlaží je pod podokenní ímsou v místech parapetu náznak kuželkové balustrády. Na nároží a 
nad postraními rizality jsou neobarokní štíty. V celé fasád  se st ídají jednoduchá a sdružená 
okna. V tšinou jsou nad nimi nadokenní ímsy. Na nároží a v rizalitech jsou ve druhém podlaží 
nadokenní ímsy tvarované do oblouku. Na západní fasád  je uprost ed mohutný arký  p es 
druhé a t etí podlaží zakon ený kuželkovou balustrádou balkónu. Na nárožích je lemován 
pilastry. A jeho parapet ve t etím podlaží je zdoben rostlinným motivem s emblémem 
uprost ed.  V jižní fasád  je tento arký  pouze nazna en. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
61-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1055 / 20 
název ulice:     U Rajské zahrady 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Na tomto dom  je patrný vliv secese. Má podokenní ímsy ve t etím a šestém podlaží. Korunní 
ímsa se uprost ed vzdouvá a nese výrazn  zdobený štít. Spodní patro se áste n  no í pod 

úrove  ulice. Okna ve st ední ásti domu jsou trojd lená. V šestém podlaží jsou na krajích 
domu okna sdružená. Ve druhém tvrtém a šestém podlaží mají nadokenní ímsu. Nad 
vstupem je výrazn  orámované okno nadsv tlíku. Fasád  dominují dva p lkruhové arký e 
jdoucí p es tvrté a páté patro. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 












































































































