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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 78 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 78 je vymezen ulicemi Chel ického, Rokycanova a Lupá ova. Blok se nachází na 

hranici m stské památkové zóny. V bloku je 12 dom . 

 

Charakter ulic: 

Uli ní fronta Lupá ovy ulice je charakteristická svým zaoblením, které se odráží i do hmot 

dom . Dva z objekt  byly vystav ny ke konci minulého století, zbývající mají neohistorické 

fasády. 

Parter je 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 komer n  využívány. 

charakter dom  

P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 6, 

minimální 3.  

nejzajímav jší objekty 

V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Vesm s spadají do 

19.století.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        5 540 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .78 

78 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 984 / 7, 6 

název ulice:    Chel ického, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt s pásovou bosáží v parteru i pat e, mezi t mito podlažími je patrová ímsa. 

Veškeré okenní otvory jsou lemovány jednoduchou šambránou. Plochy mezi okny 3. a 

5.podlaží jsou d leny lezénami, které jsou v 3.podlaží vodorovn  len ny a pod patrovou 

ímsou dopln ny o lidskou masku, v tomto podlaží je nad okny umíst na deska s kv tinovým 

štukem. Šambrány oken posledního podlaží jsou dopln ny rozetami. Architráv vytvá í pás, 

který p echází p es lezény.  

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

 

78 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 983 / 8 

název ulice:    Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je v p ízemí pásov  bosována, patro a p ízemí je od zbylých pater odd leno 

patrovými ímsami. Fasáda je hladká bez šambrán, poze s parapetními ímsami a korunní 

ímsou dopln nou zubo ezem. Na st eše viký . 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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78 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 923 / 10, 15 

název ulice:    Rokycanova, Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Nárožní objekt se zkoseným nárožím. Nároží i kraje budovy jsou zvýrazn ny rizalitem, 

nárožní rizalit je zvýrazn n bosáží. Parter je celý pásov  bosován a otvory v n m jsou 

s p kruhovým zakon ením. Okenní otvory v rizalitech jsou v 2. a 3.pat e sdružena a 

dopln na v nároží p ímou nadokenní ímsou. V rizalitech jsou mezi 2. a 3.podlažím viditelné 

konce ztužidel. Celkový vzhled domu je neudržovaný. 

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

 

78 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1064 / 13 

název ulice:    Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je celá pásov  bosovaná a bohat  neohistoricky len na. Nad vstupem je nadsv tlík 

z trojd leného okna. Sokl dosahuje dvou t etin výšky vstupních dve í. Parter, 2. a 3.patro 

jsou odd lené patrovými ímsami. Krajní okna jsou sdružená. Okna v pat e jsou lemována 

pilastry a parapet je vypln n kuželkovou balustrádou. Okna 3.podlaží jsou lemována 

šambránou, vysoký nadokenní nádstavec je vypln n ornamentem a na ankonách je p ímá 

nadokenní ímsa, nad níž je ve štuku vyveden volutový štít s lidskou maskou. Nad st edním 

oknem v tomto podlaží trojúhelný fronton. Mezi t mito okny motiv edikuly s mušlí uvnit , 

v nádstavci rozviliny. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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78 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1065 / 11 

název ulice:    Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Na tomto objektu je nejvíce patrné zaoblení domu díky komunikaci. Fasáda je bohat  

štukov  dekorována v neohistorickém stylu. P vodní okna byla však nahrazena výklopnými. 

Parter je bosován. Nad vstupem je nadsv tlík z trojd leného okna. Krajní osy odd leny 

lezénami a pilastry. 2. a 3.podlaží jsou dekorovány lícovým zdivem. Okna v pat e jsou 

lemována pilastry a parapet je vypln n kuželkovou balustrádou. Krajní okna 3.podlaží jsou 

lemována šambránou, vysoký nadokenní nádstavec je vypln n ornamentem a na ankonách 

je p ímá nadokenní ímsa, nad níž je ve štuku vyveden volutový štít s lidskou maskou, 

ostatní okna mají trojúhelný fronton. Okna posledního podlaží v parapetech kuželková 

balustráda. 

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

 

78 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1037 / 9 

název ulice:    Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda domu je len ná pomocí dvou krajních rizalit  završených segmentovou atikou. 

Parter je pásov  bosován. Domovní vstup kryt st íškou. Okenní otvory jsou sdružené, 

lemované šambránami, dopln né p ímými nadokenními a parapetními ímsami. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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78 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 981 / 7 

název ulice:    Lupá ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je len na neohistoricky. Okraje budovy zvýrazn ny rizalitem a sdruženými okny. 

Parter je pásov  bosován, otvory v n m jsou s p kruhovým zakon ením, parter a poslední 

podlaží jsou odd leny patrovou ímsou. Okenní otvory 2.podlaží jsou lemovány šambránou, 

krajní jsou sdružené. Nad prázdným nadokenním nádstavcem p ímá nadokenní ímsa. 

Parapet je vypln n kuželkovou balustrádou. Okenní otvory v 3.podlaží jsou s p lkruhovým 

zakon ením, lemovány šambránou a na ankonách s trojúhelnými frontony, v rizalitu 

s prolomeným segmentovým frontone, v prolomení umíst na váza. Okenní otvory 

posledního podlaží bez šambrán, pouze mezi sdruženými okny pilastr. Vlys korunní ímsy 

len n pomocí konzol. Na st eše, nad rizality, viký e. 

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

 

78 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 890 / 5, 17 

název ulice:    Lupá ova, Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Nárožnímu objektu byla nahrazena omítka b izolitem a sokl byl obložen keramickým 

obkladem. Nároží je zvýrazn no rizalitem a atikou nad korunní ímsou. Okenní otvory v pat e 

jsou zakon eny p lkruhem. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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78 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 684 / 15 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Tento t ípodlažní objekt je sev en mezi ty  a p ti podlažními objekty. Parter je bosován a 

odd len patrovou ímsou, okna jsou lemována šambránou. Patro je provedeno z lícovaných 

cihel, okennní otvory jsou lemovány šambránou a dopln ny p ímou nadokenní ímsou. 

St ední okna jsou sdružená, v parapetu patra je užit motiv kruhu. Okenní otvory 3.podlaží 

jsou s p lkruhovým zakon ením, po stranách s pilastry. Pole mezi pilastry jsou vypln na 

tabulemi, v jejichž st edu je umíst na lví hlava. Vlys je dekorován palmetami.  

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu a zvýšit po et podlaží o jedno. 

 

78 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 584 / 13 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Nároží novostavby je zvýrazn no arký em p es 2.-6.podlaží. Korunní ímsa se na nároží 

transformuje do balkonu v že nad arký em. Na st eše viký e. St ídání oken s francouzskými 

okny. Parter je cele obložen obkladem, který p sobí cizorod . 

 

78 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1241 / 11 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    kombinovaný 

 

Fasáda tohoto nového objektu je ozvláštn na  arký em p es 2.-6.podlaží a viký i a štítem. 

Parter je cele obložen obkladem. Mimo arký  jsou užitá francouzská okna se zábradlím. 
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78 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1566 / 9 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  6 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je dekorována jednoduchými šambránami, které jsou sdružují v každém podlaží jiné 

okenní otvory. Poslední podlaží je odd leno patrovou ímsou a celý objekt je završen korunní 

ímsou. 

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

 
































































