




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 71 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 71 se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Krásova, Kubelíkova a Ježkova.  
V bloku se nachází 22 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 71 mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Výšková hladina hlavních íms je s maximálním 
rozdílem 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. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
6, minimální 5. 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 rohový d m . p. 963. D m je svírán pod ostrým 
úhlem p ilehlými ulicemi. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          9670 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5677 m2 
cca 59 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 71 
 
71-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  963 / 2 
název ulice:     Ježkova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. P ilehlé ulice svírají d m pod ostrým úhlem. Nároží a kraje domu jsou 
zvýrazn ny rizality s bosovanými lizénami. Parter je odd len kordonovou ímsou a je zdoben 
pásovou bosáží. V druhém a t etím podlaží je fasáda zjemn na pásovou rustikou. Na skoseném 
náraží v druhém podlaží vyniká arký  s klenutými okny, který je zakon en balkonem 
s kuželkovou balustrádou. Klenutá okna jsou ješt  na nároží v t etím podlaží a v tvrtém 
podlaží mino rizality. Nad okny druhého a t etího podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. 
V druhém podlaží na rizalitech jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Vstup z ulice Ježkova je 
lemován t i tvrt  sloupy, které nesou kladí. Mezi t etím a tvrtým podlažím probíhá kordonová 
ímsa. Na nároží nad korunní ímsu vystupuje atika. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  847 / 4 
název ulice:     Ježkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. Nad okny parteru jsou zdobné klenáky. V druhém a 
t etím podlaží je pásová rustika a nad okny jsou p ímé nadokenní ímsy. Parapety druhého 
podlaží jsou zdobeny girlandami. V posledních dvou podlažích jsou klenutá okna a pod okny 
procházejí pr b žné podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
   
71-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  848 / 6 
název ulice:     U Rajské zahrady 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Nad okny parteru jsou zdobné klenáky. 
Vstup je klenutý. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. V druhém a t etím podlaží je pásová 
rustika a nad okny jsou p ímé nadokenní ímsy. V t etím podlaží na rizalitech jsou 
trojúhelníkové frontony. Parapety druhého podlaží jsou zdobeny girlandami. V posledních dvou 
podlažích jsou klenutá okna, v posledním podlaží na rizalitech jsou vyst ídána trojosými okny. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 



71-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  921 / 8 
název ulice:     Ježkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Vstup je klenutý s nazna eným klenákem. 
V druhém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Nad okny jsou trojúhelníkové frontony. 
V t etím podlaží jsou nad okny frontony segmentové. Okna posledních dvou podlaží jsou pouze 
lemována šambránami. Ve tvrtém podlaží jsou zdobené podokenní ímsy. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa s konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1054 / 10 
název ulice:     Ježkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží ukon uje kordonová ímsa. Kordonová ímsa je i nad druhým a t etím 
podlažím. Horizontáln  je fasáda ješt  len na podokenními ímsami v druhém a tvrtém 
podlaží. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Nad okny v druhém a tvrtém podlaží jsou 
nazna ena kladí s triglyfy. V t etím a tvrtém podlaží jsou nad okny zalamované ímsy. 
Parapety ve tvrtém podlaží na rizalitech zdobí balustráda. Okna posledního patra jsou klenutá.  
Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  955 / 12 
název ulice:     Ježkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu je bez dekoru. Je pouze rytmicky len na osmy osami oken. Výjimku tvo í 
poslední podlaží. Zde jsou pouze ty i široká okna. Parter je rozd len klenutým vstupem. Nad 
korunní ímsu vystupuje dvojice širokých viký . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71-7, 8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  757 / 14, 741 / 95 
název ulice:     Ježkova, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m íslo 7 a rohový d m íslo 8 tvo í jeden celek se stejnou fasádou. Nároží a kraj domu 
v ulici Bo ivojova je zvýrazn n rizality. Parter je len n pásovou bosáží. Bosáž se objevuje 
ješt  v druhém podlaží a na lizénách na rizalitech. D m íslo 8 má ješt  rustiku v t etím a 
tvrtém podlaží. Horizontáln  je fasáda len na kordonovou ímsou nad parterem a druhým 

podlažím a podokenními ímsami v druhém, tvrtém a pátém podlaží. ímsa v pátém podlaží 
je zdobená zubo ezem. Okna druhého podlaží lemují šambrány se svazkovými klenáky. 
Parapety na rizalitech jsou opat eny kuželkovou balustrádou. V t etím podlaží jsou zdobené 
parapety a nad okny jsou segmentové frontony, na rizalitech jsou frontony trojúhelníkové 
vynášené p l sloupy. Ve tvrtém podlaží jsou nadokenní ímsy. V posledním pat e jsou 
trojúhelníkové frontony, na rizalitech jsou sdružená klenutá okna. Nad korunní ímsou se 
zubo ezem vystupují v místech rizalit  zdobené štíty. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1192 / 93 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter bez zdobení odd luje kordonová ímsa. V druhém až tvrtém podlaží jsou na krajích 
domu p lkruhové arký e, které jsou ukon eny ímsou a balustrádou balkóny v pátém podlaží. 
V druhém podlaží je pr b žná podokenní ímsa a nad okny p ímé nadokenní ímsy. Parapety 
jsou opat eny štukovým dekorem. Korunní ímsa je nad arký i zalamovaná a tvo í tak nízké 
štíty. Uprost ed nad korunní ímsu vystupuje široký viký . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1507 / 91 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rozd len na t i ásti. Prost ední ást domu je tvo ena širokými lodžiemi a v parteru 
klenutým vstupem. Krajní ásti jsou stejné. Parter je len n pásovou bosáží a je odd len 
kordonovou ímsou. Horními patry na krajích a mezi okny probíhají pilastry. Okna jsou trojosá. 
St echu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  944 / 9 
název ulice:     Bo ivojova, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s bosáží je odd len kordonovou ímsou. Kordonová ímsa 
prochází ješt  nad t etím podlažím. Nároží je zvýrazn no rizalitem s lizénami, které jsou 
v prvním až t etím podlaží bosované. Na nároží do ulice Krásova jsou v druhém a tvrtém 
podlaží balkóny s balustrádou. Do ulice Bo ivojova jsou pouze parapety se stejnou 
balustrádou. V posledním pat e jsou klenutá okna. Stejný motiv se nachází ješt  na kraji domu 
v ulici Krásova a v prost ed fasády v ulici Bo ivojova. V druhém podlaží jsou nad ostatními 
okny trojúhelníkové frontony. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Parapety jsou 
opat eny štukovým dekorem. Nad korunní ímsou na nároží vystupuje atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
71-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1508 / 7 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je zdobená pouze jednoduchými šambránami a pásy spojujícími šambrány. Vstup je 
ešen neobvykle. Vprost ed parteru domu je nika s dv ma subtilními pilí i. Z ulice se vstupuje 

p es branku v levé ásti niky a dále po schodech za pilí i ke vstupním dve ím v pravé ásti 
niky. Nad korunní ímsou vystupuje dvojice viký  s trojúhelníkovými okny. 
Doporu uje se dodržet p vodní charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  706 / 5 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je tém  bez zdobení a je odd len kordonovou ímsou. Druhé až tvrté podlaží 
vertikáln  spojují lehce vystupující pásy mezi dvojicemi oken. Okna tvrtého podlaží jsou 
klenutá. Poslední patro je odd leno kordonovou ímsou. Nad korunní ímsou nevhodn  
vystupují viký e.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
71-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  701 / 3 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Horizontáln  je fasáda len na kordonovými ímsami nad 
parterem a nad tvrtým podlažím. Na rizalitech jsou šambrány oken vertikáln  propojeny. 
Okna mimo rizality jsou spojena horizontáln  spole nými šambránami. Poslední patro je 
ešeno podobn  jako parter, pásovou rustikou mezi okny. St echu uvozuje korunní ímsa. 

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



71-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1477 / 17 
název ulice:     Krásova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Fasáda je tém  bez dekoru. Parter a poslední patro odd lují 
kordonové ímsy. Fasáda do ulice Kubelíkova je osov  soum rná s oblím arký em vprost ed 
v druhém až tvrtém podlaží. Stejný arký  je i do ulice Krásova. Avšak na nároží je ješt  jeden 
arký  obdélného p dorysu. V posledním podlaží jsou arký e ukon eny balkóny. Nad korunní 
ímsou na nároží do ulice Krásova vystupuje trojúhelníkový štít s kruhovým okénkem. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
71-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  698 / 15 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Jednoduchý parter ukon uje pr b žná podokenní ímsa druhého 
podlaží. Vprost ed domu v druhém až tvrtém podlaží je polygonální arký  s úzkými okny 
zakon ený balkónem. Ostatní okna jsou trojosá se subtilním len ním. D m je horizontáln  
len n pr b žnými podokenními ímsami v druhém, t etím a pátém podlaží, kordonovou 
ímsou nad t etím podlažím a nadokenní ímsou ve tvrtém podlaží. ímsy jsou širší a jen 

lehce vystupující. St echu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
71-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  697 / 13 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
71-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1170 / 11 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
První a druhé podlaží je zdobeno pásovou bosáží. V druhém podlaží jsou nad okny zdobné 
klenáky. Zbylá t í patra odd luje kordonová ímsa. Na krajích domu jsou rizality s trojosými 
okny. Ve t etím a tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a zdobené parapety a 
suprafenestry. V posledním podlaží na rizalitech jsou nadokenní ímsy se segmentovým 
zvln ním. Mino rizality je mezi okny štukový dekor. Korunní ímsa vystupuje pouze v prostoru 
mezi rizality. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
 
 



71-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  698 / 9 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je len n pásovou bosáží. Druhé až tvrté podlaží zdobí pásová rustika. Horizontáln  je 
fasáda len na kordonovými ímsami nad parterem, druhým a nad tvrtým podlažím a 
pr b žnými podokenními ímsami v druhém, t etím a pátém podlaží. Vprost ed v t etím a 
tvrtém podlaží je arký  zakon ený balkónem v pátém podlaží. V t etím podlaží jsou nad okny 

segmentov  zprohýbané nadokenní ímsy a zdobené suprafenestry. Na parapetech jsou 
nazna eny balustrády. Ve tvrtém podlaží jsou zdobené suprafenestry a kordonová ímsa nad 
okny p echází v segmentové frontony. V posledním pat e jsou nad okny p ímé nadokenní 
ímsy. Nad prost edním oknem je ímsa vlnovit  zprohýbaná a zalamovaná. Korunní ímsa 

vprost ed domu stoupá a lemuje štít. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
71-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1217 / 7 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Okna lemují jednoduché šambrány. Fasáda je zjemn na lehce 
vystupujícími pruhy a obdélníky pod okny. Krajní osy fasády v druhém až tvrtém podlaží tvo í 
polygonální arký e. Arký e jsou zakon eny balkóny s kovovým zábradlím v pátém podlaží. 
St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
71-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  35 / 5 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter zdobí pásová rustika. Krajní osy fasády v druhém až tvrtém podlaží tvo í polygonální 
arký e. Arký e jsou zakon eny balkóny s kovovým zábradlím v pátém podlaží. Okna mimo 
arký e a poslední patro lemují jednoduché šambrány. Vprost ed fasády jsou šambrány 
vertikáln  propojené. A v parapetech se objevuje štukový dekor. St echu uvozuje jednoduchá 
korunní ímsa, která je v prostoru nad arký i snížená. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71-22 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  976 / 3 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. V horních patrech je pásová rustika a 
okna jsou sdružena do dvojic. V druhém a t etím podlaží jsou girlandami zdobené parapety. 
Mezi dvojicemi oken jsou pilastry. Ve tvrtém podlaží jsou klenutá okna a kuželková balustráda 
v parapetech. V posledním podlaží je klenutí pouze nazna eno šambránami, okna jsou 
obdélná. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 

      






























































































