




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 72 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 72 se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Krásova, Kubelíkova a Víta Nejedlého.  
V bloku se nachází 17 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 72 mají do 
ulic honosné lenité fasády, výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem 
jeden a p l podlaží. Parter je áste n  využíván ke komer ním ú el m, míra využití 
odpovídá významu ulice. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny, v p ízemí áste n  komer n  
využívány. V dom  .p. 1548 je kulturní sál (Palác Akropolis). 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
7, minimální 4. 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. Nejvýznamn jší je rohový d m .p. 1548 (Palác Akropolis). 
P ízemí a suterén je využíván jako klub. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          8255 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5125 m2 
cca 62 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 72 
 
72-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1834 / 2 
název ulice:     Krásova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m z poloviny dvacátého století. Dob  vzniku odpovídá ešení fasády. 
Fasáda je tém  bez dekoru. V p ízemí jsou sklen né výkladce. Nároží je zvýrazn no rizalitem 
bez jakéhokoliv dekoru. Fasáda v druhém až pátém podlaží mimo rizalit je vertikáln  rozd lena 
vystupujícími širokými pruhy. V druhém a šestém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Okna 
jsou trojosá, na rizalitu sm rem do ulice Kubelíkova ty osá. Nad korunní ímsou je ješt  
ustupující patro se zaobleným proskleným nárožím.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
72-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1841 / 4 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je stejného charakteru jako u sousedního domu . 1. Vprost ed domu je 
rizalitu s jednou osou ty osých oken. Ostatní okna jsou trojosá. V druhém až tvrtém podlaží 
je fasáda vertikáln  rozd lena vystupujícími širokými pruhy. V prvním, druhém a pátém 
podlaží je pr b žná podokenní ímsa. St echu uvozuje široká korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
   
72-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1013 / 6 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Horní patra jsou z režného zdiva. Kraje 
domu jsou zvýrazn ny rizality s bosovanými lizénami. Nad druhým a tvrtým podlaží je 
horizontáln  probíhající lizéna. Okna v patrech jsou lemována šambránami. V druhém a t etím 
podlaží jsou šambrány dopln ny o svazkové klenáky. Ve tvrtém a pátém podlaží jsou 
parapety zdobeny girlandami. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  695 / 8 
název ulice:     Krásova, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Vstup a okna parteru jsou klenutá 
s nazna eným klenákem. V druhém a tvrtém podlaží je pásová rustika. Nároží je zvýrazn no 
rustikou. V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Na rizalitu jsou klenutá 
okna s vlnit  zprohýbanými ímsami a štukovou výzdobou v suprafenest e. V t etím podlaží 
jsou p ímé nadokenní ímsy. tvrté podlaží je vymezeno kordonovou ímsou a korunní ímsou 
s konzolkami. Mezi okny jsou nazna eny pilastry. Ze st echy nevhodn  vystupují viký e. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l podlaží zvýšit. 
 
72-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  745 / 85 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s klenutými okny je zcela bez dekoru. V druhém podlaží je pásová bosáž. Prost ední 
ást fasády je zvýrazn na rizalitem, který je nad korunní ímsou ukon en atikou s prolomeným 

segmentovým frontonem, na celou ší ku atiky. Horizontáln  je fasáda len na kordonovou 
ímsou nad prvním a druhým podlažím a podokenní ímsou ve tvrtém podlaží. V t etím a 
tvrtém podlaží jsou okna spojena do dvojic spole nou p ímou nadokenní ímsou. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  783 / 83 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Parter je áste n  zapušt ný pod terén. Kraje domu jsou 
zvýrazn ny rizality. Horizontáln  je fasáda len na podokenními ímsami v druhém až pátém 
podlaží a kordonovou ímsou nad tvrtým podlažím. Fasádu ukon uje korunní ímsa. V míst  
rizalit  jsou nad korunní ímsou patrné atiky. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
72-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  685 / 81 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu je zdoben bosáží, horní patra pásovou rustikou. Kraje domu jsou zvýrazn ny 
rizality se zdobnými lizénami. Vprost ed fasády v druhém podlaží vystupuje arký  na 
konzolách, který je zakon en v t etím podlaží balkónem s balustrádou. Horizontáln  je fasáda 
len na kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím a pr b žnými podokenními 
ímsami v druhém, t etím a tvrtém podlaží. V druhém podlaží na rizalitech jsou okna 

lemována polosloupy a parapety jsou zdobeny balustrádou. V t etím podlaží jsou nad okny 
trojúhelníkové frontony a na rizalitech jsou frontony segmentové. Ve tvrtém podlaží jsou nad 
okny nazna eny svazkové klenáky. Pod korunní ímsou s konzolkami je pás zdobený 
girlandami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  785 / 79 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru a v druhém podlaží je fasáda len na pásovou bosáží. Ostatní dv  patra jsou 
zdobena pásovou rustikou. Horizontáln  je fasáda len na kordonovou ímsou nad parterem a 
další kordonovou ímsou se zdobnými konzolkami nad druhým podlažím. V druhém a tvrtém 
podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Okna druhého podlaží jsou bez zdobení, pouze 
v parapetu jsou umíst ny kuželkové balustrády. V t etím podlaží jsou nad okny trojúhelníkové 
frontony. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Pod korunní ímsou s konzolkami je 
pás zdobený girlandami.    
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  832 / 77 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s bosáží je odd len kordonovou ímsou. V horních patrech je pásová rustika. V druhém 
a tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Vprost ed fasády vystupuje úzký rizalit, který 
je nad korunní ímsou ukon en štítem. Nad okny druhého a t etího podlaží jsou vlnit  
zprohýbaný a zalamované nadokenní ímsy a podokny jsou zdobné parapety. V posledním 
pat e jsou pouze zdobné šambrány. Pod korunní ímsou se zubo ezem je pás zdobený 
girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



72-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  831 / 75 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s bosáží je odd len kordonovou ímsou. V horních patrech je 
pásová rustika. V druhém a tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Na nároží a 
vprost ed obou dvou fasád vystupují rizality, které jsou nad korunní ímsou ukon eny štíty. 
Nároží je ješt  zvýrazn no arký em s bohatou štukovou výzdobou p es druhé a t etí podlaží. 
Nad okny druhého a t etího podlaží jsou vlnit  zprohýbaný a zalamované nadokenní ímsy a 
podokny jsou zdobné parapety. V posledním pat e jsou pouze zdobné šambrány. Pod korunní 
ímsou se zubo ezem je pás zdobený girlandami. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  869 / 7 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je pásová bosáž a klenutá okna se zdobnými klenáky. Pod kordonovou ímsou nad 
parterem je pás se štukovým dekorem. Kordonová ímsa je i nad druhým podlažím. Ve 
tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. V horních patrech jsou mezi dvojicemi oken 

pásy s rostlinnými motivy. V t etím podlaží jsou ona sdružena pod segmentové frontony. 
V posledním pat e jsou okna klenutá. Pod korunní ímsou s konzolkami je pás zdobený 
girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  868 / 5 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je pásová bosáž a klenutá okna se zdobnými klenáky. Pod kordonovou ímsou nad 
parterem je pás se štukovým dekorem. Kordonová ímsa je i nad druhým podlažím. Ve 
tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. V horních patrech jsou mezi dvojicemi oken 

pásy s rostlinnými motivy. V t etím podlaží jsou ona sdružena pod segmentové frontony. 
V posledním pat e jsou okna klenutá. Pod korunní ímsou s konzolkami je pás zdobený 
girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1547 / 3 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nejvýrazn jším prvkem fasády jsou polygonální arký e na krajích domu vedoucí od druhého 
podlaží až do podlaží pátého, kde jsou ukon eny balkóny. Horizontáln  je d m len n 
pr b žnými podokenními ímsami v prvním, druhém a šestém podlaží. Okna mimo arký e jsou 
široká trojosá. Mezi okny v druhém až pátém podlaží probíhají široké lehce vystupující pásy. 
St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1548 / 27 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se široce zaobleným nárožím. Nejvýrazn jším prvkem fasády jsou 
polygonální arký e vedoucí od druhého podlaží až do podlaží pátého, respektive u nároží až do 
podlaží šestého. Horizontáln  je d m len n pr b žnými podokenními ímsami v prvním, 
druhém a šestém podlaží. Na nároží jsou pr b žné ímsy pod i nad okny v každém pat e. Okna 
mimo arký e jsou široká trojosá. Nad korunní ímsu vystupuje ješt  jedno podlaží ukon ené 
další ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
72-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  778 / 25 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. Prost ední dv  osy oken jsou umíst ny na širokém 
rizalitu. Horizontáln  je fasáda len na lehce vystupujícími pásy mezi okny sousedních podlaží. 
Okna jsou trojosá. Fasádu ukon uje jednoduchá korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
72-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  779 / 23 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. Prost ední dv  osy oken jsou umíst ny na širokém 
rizalitu. Horizontáln  je fasáda len na lehce vystupujícími pásy mezi okny sousedních podlaží. 
Okna jsou trojosá. Nad jednoduchou korunní ímsu vprost ed domu vystupuje viký  s dvojicí 
oken. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
 



 
72-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  780 / 21 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. Prost ední dv  osy oken jsou umíst ny na širokém 
rizalitu. Horizontáln  je fasáda len na lehce vystupujícími pásy mezi okny sousedních podlaží. 
Okna jsou trojosá. Nad jednoduchou korunní ímsu vprost ed domu vystupuje viký  s dvojicí 
oken. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 

      
























































































