




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 67 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 67 se nachází mezi ulicemi Vlkova, Víta Nejedlého, Bo ivojova a Krásova. V bloku 
se nachází 32 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 67 mají do 
ulic v tšinou 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. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
5, minimální 3. 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 nárožní objekt p. 506. Fasáda domu je pojata 
v neobarokním slohu. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        10682 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   6288 m2 
cca 59 % 

 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 67 
 
67-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  704 / 10 
název ulice:     Bo ivojova, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m, jenž je zdoben v prvním nadzemním podlaží bosáží, v horních patrech 
rustikou. Parter je odd len kordonovou ímsou. Roh a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality 
s lizénami. Okna parteru jsou klenutá se zvýrazn nými klenáky. Ostatní okna jsou zdobená 
pouze šambránami. Výjimku tvo í klenutá okna na rizalitech ve tvrtém podlaží. Zde najdeme 
klenák a šambrána je zdobn jší. V druhém podlaží jsou zvýrazn ny parapety, na rizalitech jsou 
opat eny kuželkovou balustrádou. Pod okny tvrtého podlaží prochází pr b žná podokenní 
ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
67-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  798 / 12 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v prvním a druhém podlaží zdoben bosáží. V t etím podlaží je bosáž vyst ídána 
rustikou. Nad prvním a druhým podlažím prochází kordonová ímsa. ímsa nad druhým 
podlažím je podpírána krákorci. Ve tvrtém podlaží je pr b žné podokenní ímsa. Okna domu 
jsou sdružena do dvojic. V parteru jsou okna klenutá. Ve t etím a tvrtém podlaží jsou 
opat ena p ímými nadokenními ímsami. Ve druhém podlaží jsou zvýrazn ny parapety 
kuželkovou balustrádou. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
   
67-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  764 / 14 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Parter je tém  bez zdobení a je odd len kordonovou 
ímsou. Okna jsou sdružena do dvojic. V parteru jsou klenutá okna. Ve tvrtém podlaží je 

pr b žná podokenní ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  443 / 28 
název ulice:     Vlkova, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter zdobený rustikou odd luje kordonová ímsa. 
Nároží je zvýrazn no rizality. Rizalit je velmi široký, zasahuje p es ty i osy oken. Okna na 
rizalitu jsou sdružená. V druhém podlaží jsou nad okny segmentové frontony. Nad okny t etího 
podlaží jsou frontony trojúhelníkové. Na rizalitu je p ímá nadokenní ímsa, která spojuje 
všechna ty i okna. V posledním pat e jsou jen šambrány. Okna na rizalitech jsou ješt  
dopln na pilastry. Ve druhém a tvrtém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Pod korunní 
ímsou je pás se štukovou výzdobou.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
67-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  763 / 30 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben rustikou ve všech patrech. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality s lizénami. Nad 
prvním a druhým podlažím procházejí kordonové ímsy. V horních dvou patrech jsou 
zvýrazn ny parapety, v posledním pat e jsou navíc zdobeny girlandami. Okna jsou, vyjma 
rizalit , sdružená. Nad okny t etího podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy, na rizalitech 
trojúhelníkové frontony. Pod korunní ímsou se zubo ezem prochází pás zdobený girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
67-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1017 / 32 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu se odkazuje na secesi. První dv  podlaží jsou len na pásovou bosáží. Horní dv  
patra jsou zdobena štuky s rostlinnými motivy. Parter je odd len kordonovou ímsou. Okna 
jsou trojd lená. Nad okny druhého podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Okna horních dvou 
podlaží lemují šambrány. Nad korunní ímsou vystupuje atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
67-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  627 / 34 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je horizontáln  len na pr b žnými podokenními ímsami. ímsy však nezasahují až 
na okraje domu. Vprost ed fasády jsou dv  dvojice sdružených oken. V druhém podlaží jsou 
nad okny segmentové frontony. V t etím podlaží jsou frontony trojúhelníkové. V posledním 
pat e jsou už jen jednoduché šambrány. Pás pod korunní ímsou se zubo ezem je zdoben 
girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



67-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  628 / 36 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s klenutým vstupem odd luje kordonová ímsa se zubo ezem. V ostatních patrech jsou 
pr b žné podokenní ímsy. V horních podlažích vprost ed fasády jsou dv  dvojice sdružených 
oken. Krajní osy oken jsou lemovány bosovanými lizénami. Nad okny druhého podlaží jsou 
segmentové frontony. V t etím podlaží jsou frontony trojúhelníkové. V posledním pat e jsou už 
jen šambrány. Pás pod korunní ímsou se zubo ezem je zdoben štuky. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
67-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  894 / 38 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez zdobení. V prvním podlaží je keramický obklad. V horních 
podlažích z roviny fasády vystupují pouze podokenní ímsy. Okna jsou lemována šambránami. 
V posledním pat e jsou klenutá okna. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
67-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  807 / 40 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez zdobení. St ed domu je zvýrazn n rizalitem. V prvním 
podlaží je kamenný obklad. V horních patrech je fasáda rozd lena jemn  vystouplými lizénami. 
St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
67-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  507 / 16 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o v tší rohový d m se zešikmeným nárožím. Nároží je v druhém podlaží opat eno 
balkónem. Hladký parter s klenutými okny je odd len kordonovou ímsou. Horní patra jsou 
zdobena pouze lizénami pod a nad okny. V krajních osách domu jsou lizény oto eny, 
procházejí kolem oken vertikáln . Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



67-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  442 / 18 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter zdobený bosáží odd luje kordonová ímsa. V horních dvou patrech jsou pr b žné 
podokenní ímsy. Okna jsou sdružena do dvojic a lemována šambránami. V druhém podlaží 
jsou nad okny zdobené p ímé nadokenní ímsy. V prostoru pod ímsami jsou pásy 
s girlandami. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
67-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  441 / 20 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Okna parteru jsou klenutá. V druhém 
podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Na krajích jsou okna sdružena pod segmentové frontony. 
Okna horního podlaží jsou jen lemována šambránou. Krajní okna jsou dopln na o klenák. P es 
ob  horní podlaží procházejí pilastry s iónskými hlavicemi. Pod korunní ímsou jsou p dní 
v trací okénka. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
67-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  510 / 13 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je len na pásovou rustikou. Parter odd luje kordonová ímsa v druhém podlaží je 
pr b žná podokenní ímsa a p ímé nadokenní ímsy. Kraje domu zvýraz ují rizality 
s nazna enými pilastry. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
67-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  631 / 24 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Roh a kraje 
domu jsou zvýrazn ny rizality s pilastry jdoucími p es dv  prost ední patra až k pr b žné 
podokenní ímse v t etím podlaží. ímsa je v míst  rizalit  dopln na o voluty. Nad okny 
parteru (vyjma rizalit ) jsou nazna eny klenáky. V druhém podlaží jsou zdobné suprafenestry 
a zalamované respektive zvln né nadokenní ímsy. Takto zdobená okna se v t etím podlaží 
vyskytují pouze na rizalitech, ostatní okna lemují zdobné šambrány. V obou prost edních 
patrech jsou zdobené parapety. Na rizalitech v druhém podlaží kuželkovou balustrádou. 
V posledním pat e jsou nad okny nazna eny mohutné klenáky. Korunní ímsa se zubo ezem je 
v míst  rizalit  zvln ná do mohutných segmentových fronton . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



67-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  718 / 84 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben v parteru bosáží, která je ukon ena kordonovou ímsou. Horní patra lení 
pásová rustika. Na pravém kraji domu je rizalit lemovaný nárožní rustikou. Okna parteru jsou 
opat ena klenáky. Okna na rizalitu jsou sdružená. V druhém podlaží jsou nad okny 
trojúhelníkové frontony, ve t etím a tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Všechna t i 
horní patra protínají pr b žné podokenní ímsy. Na parapetech druhého podlaží a v pásu pod 
korunní ímsou najdeme girlandy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
67-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  689 / 86 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu zvýraz ují rizality. V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. V dalších patrech 
pak pásová rustika. V t etím podlaží jsou rizality dopln ny o nárožní bosáž. Nad parterem a 
druhým podlažím prochází kordonová ímsa. Všechna t i horní patra protínají pr b žné 
podokenní ímsy. Okna druhého podlaží jsou lemována šambránou se zdobnými klenáky. 
V t etím podlaží jsou nad okny segmentová frontony. V posledním pat e p ímé nadokenní 
ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
67-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  688 / 88 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou a je zdoben pásovou bosáží. Horní patra jsou len na 
pásovou rustikou. Vprost ed fasády je široký rizalit na ší ku dvou dvojic sdružených oken. 
V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové, na rizalitech segmentové, frontony. Nad okny 
t etího podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Na rizalitu ve tvrtém podlaží jsou klenutá okna. 
V posledním pat e jsou okna pouze lemována šambránami. Ve všech ty ech horních patrech 
jsou pr b žné podokenní ímsy. ímsa ve tvrtém podlaží je podložena triglyfy. St echu 
uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  687 / 90 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu zvýraz ují rizality. V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. V dalších patrech 
pak pásová rustika. V t etím podlaží jsou rizality dopln ny o nárožní bosáž. Nad parterem a 
druhým podlažím prochází kordonová ímsa. Horní dv  patra protínají pr b žné podokenní 
ímsy. Okna druhého podlaží jsou opat ena klenáky. V t etím podlaží jsou nad okny 

trojúhelníkové, na rizalitech segmentové, frontony. V posledním pat e jsou p ímé nadokenní 
ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
67-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  747 / 13 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s klenutými okny je zdoben bosáží a odd len kordonovou ímsou. Kraje domu zvýraz ují 
rizality. Druhé a t etí podlaží lení pásová rustika. Rizality jsou dopln ny v t chto patrech o 
nárožní bosáž. Nad okny druhého podlaží jsou pásy s girlandami a segmentové frontony. Ve 
t etím podlaží jsou frontony trojúhelníkové. Ve tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. 
Pod okny posledního patra prochází ímsa, která byla p vodn  ímsou korunní. Toto patro je 
zcela bez zdobení. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  754 / 98 
název ulice:     Bo ivojova, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m slouží jako hotel. Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Horní patra jsou 
zdobena pásovou rustikou a len na pr b žnými podokenními ímsami. V druhém podlaží jsou 
nad okny trojúhelníkové frontony. Nad okny t etího podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Okna 
posledního podlaží zdobí pouze šambrány s nazna enými klenáky. St echu uvozuje korunní 
ímsa.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit.












































































































