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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 77 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 77 je vymezen ulicemi Táboritská, Chel ického, Lupá ova. Blok je v sev ení ulic 

Táboritská a Chel ického úzký a propojen chodišt m vyrovnávajícím výškové rozdíly mezi 

jednotlivými ulicemi. V bloku je 18 dom .  

 

Charakter ulic: 

Ulice Táboritská navazuje na ulici Seifertova a tvo í významnou dopravní tepnu. Fasády 

dom  jsou len ny v neohistorické slohu až na objekt základní školy, která pochází z období 

1.republiky. Ulice Táboritská s Chel ickou svírají ostrý úhel. Blok je p erušen schodišt m, 

které vyrovnává velký výškový rozdíl mezi t mito ulicemi. 

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 5, 

minimální 4. 

nejzajímav jší objekty 

Domy vesm s spadají do 19.století, fasády jsou asto výrazn  len ny.  

Zajímavým se jeví nárožní objekty p. 911/1,2 - 914/3,4 a 913/1,3 na jejichž fasádach 

se uplat ují neohistorické prvky.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        7 702 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .77 

77 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 911 / 1, 2 

název ulice:    Táboritská, Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

D m lichob žníkového p dorysu vklín ného mezi rozdílné výškové úrovn  ulic. Parter 

objektu je pásov  bosován a odd len od zbývajících podlaží jednoduchým páskem. Nároží je 

zkosené a dvouosé, zvýrazn né rizalitem, po hranách bosáží. Krajní okenní osy jsou 

zvýrazn ny rizalitem. Okna v 2. a 3.podlaží jsou lemována páskovou šambránou, na 

ankonách p ímá nadokenní ímsa.  

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

 

77 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 912 / 4, 3 

název ulice:    Chel ického, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Fasáda je len na obdobn  jako d m 77-1. Nároží je zkoseno a je jednoosé. Fasáda je 

pásov  bosována, otvory v p ízemí jsou lemovány klenákovou bosáží. Parter je odd len od 

podlaží jednoduchou patrovou ímsou. Patrová ímsa nad 2.NP je dopln na zubo ezem. 

Okenní otvory 3.podlaží jsou lemovány pilastry s iónskými hlaviceni, parapetní výpl  je 

z kuželkové balustrády, vysoký nadokenní nádstavec je pokryt dekorem evokujícím šupiny, 

uprost ed je kartuše, nadokenní ímsa je nahrazena patrovou ímsou. Zkosení je v tomto a 

4.podlaží zvýrazn no nárožní bosáží. Okenní otvory 4.podlaží jsou lemovány šambránami, 

vysoké nadokenní nádstavce jsou zdobeny kv tinovými girlandami po stranách st edové 

kartuše, na ankonách je umíst n trojúhelný fronton - v nároží, nad ostatními okenními otvory 

jsou segmentové frontony. Parapet posledního podlaží tvo í pás rozet, okna jsou lemována 

šambránami. Vlys pod korunní ímsou je vypln n d tskými figurami mezi girlandami. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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77 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1071 / 6, 4 

název ulice:    Chel ického, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt se zkoseným nárožím. Fasáda je hladká, bez bosáže, na fasád  je jako dekor 

užit motiv r ží. P ízemí je len no pilastry a odd leno patrovou ímsou, stejn  jako patro. 

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

 

77 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1106 / 8 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je pásov  bosován, ostatní podlaží bez bosáže, kolem oken je užit rostlinný dekor. 

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

 

77 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1129 / 10 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je bosován, stejn  tak i patro, zbývající podlaží jsou dekorována lícovým zdivem. 

Šambrány kolem oken jsou v 2. a 5.podlaží. V 3. a 4.pat e jsou okna lemována v horní 

polovin  pásy, stejn  jako v úrovni parapetu. Frontony jsou stylizované a mají trojúhelný a 

segmentový tvar. Fasáda pod korunní ímsou je dekorována abstraktním motivem. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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77 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1130 / 12 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je mimo posledního podlaží pásov  bosována, okenní otvory jsou lemovány 

šambránou, ve 3. a 4.podlaží jsou dopln ny p ímou nadokenní ímsou, patrová ímsa je nad 

p ízemím a 4.podlažím. 

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

 

77 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1153 / 14 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Parter je pásov  bosován, sokl je z ásti obložen keramickým obkladem. Nadsv tlík nad 

domovním vstupem je kruhové okno umíst né ve vysokém naddve ním nádstavci 

dopln ném šambránou v horní polovin , mezi klenákem a frontonem je umíst na lidská 

hlava. Fasáda je ve zbylých podlažích rozd lena lezénami na t i svislé pruhy, poslední 

podlaží odd luje patrová ímsa. Fasáda je hladká a dekorace byla zredukována na 

jednoduchou šambránu, parapety byly nahrazeny jednoduchými obdélnými tvary, parapetní 

a nadokenní ímsy byly tvarov  zjednodušeny. Dv  svislá pole, blíže k objektu 77-8, mají 

osazena okna, která jsou na fasád  sdružená ímsami i parapety. Krajní pole, blíže objektu 

77-6, má odlišnou ší ku okenního otvoru. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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77 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1085 / 16 

název ulice:    Chel ického 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Celá fasáda je pásov  bosována a len na patrovými ímsami. Okenní otvory jsou lemovány 

šambránami, krajní okna jsou sdružená ímsou nadokenní a parapetní. Sokl je vysoký, 

p ízemí je zvýšené. Okna v pat e jsou dekorována jednoduchou šambránou v horních dvou 

t etinách, nad p ímou nadokenní ímsou, nad sdruženými okny,  je umíst na lidská hlava ve 

v tvoví jinanu.  Ve spodní ásti chyb jící šambrány se objevuje také motiv jinanových v tví. 

Mezi okenními osami je ve st edu umíst na lví hlava se stuhou a rolwerkem s datací 1907. 

Okenní otvory 3.podlaží jsou cele lemovány šambránou, vysoký nadokenní nádstavec je 

vypln n propletenými v tvemi. Nad nádstavcem je trojúhelný fronton, ten je nad sdruženými 

okny prolomený, fronton je vypln n v tvovím s šiškami. V prolomení je osazen erb s helmicí 

dopln nou chocholem. Ten zasahuje pod úrove  parapetní ímsy vyššího podlaží. V ose 

domu je nad lví hlavou umíst ná lidská hlava nad kartuší lemovanou stuhou. Okna 4.podlaží 

jsou lemována šambránou, v nádstavci jsou kazety s festonem. Nad p ímou nadokenní 

ímsou jsou nad jednoduchými okny kartuše se stuhou, nad sdruženými okny jsou sovy 

s rozepjatými k ídly mezi v tvovím. Poslední podlaží je mezi okny dekorováno jednoduchými 

ornamenty, šambránou. Pod architrávem jsou umíst ny v nce z listoví a ímsa je 

dekorována vejcovcem.  

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

 

77 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1200 / 18, 3, 21 

název ulice:    Chel ického, Lupá ova, Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    mansardový 

typ domu:    chodbový 

 

Budova základní školy je vystav na mezi ulicemi Chel ického, Lupá ova a Táboritská. 

P dorys objektu je ve tvaru písmene U. Fasáda je len na vertikáln , nároží jsou zaoblená. 

Okenní otvory jsou v p ízemí olemována jednoduchou šambránou, p ízemí je odd leno 

patrovou ímsou. Ostatní okna mají p es podlaží sdružené šambrány, parapety jsou vypln ny 

obdélnými tvary, stejn  jako plochy mezi okny posledního podlaží v nárožích. 



6

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

 

77 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 990 / 19 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je hladká, bez štukových dekorací. P ízemí je odd leno patrovou ímsou. Krajní dv  

okenní osy jsou umíst ny v rizalitech, nad nimi je, nad korunní ímsou, atika d lená 

lezénami. Fasáda je d lena horizontáln  v úrovních nadpraží a parapet  okenních otvor . 

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

  

77 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1128 / 17 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda domu je len na neohistoricky. Sokl domu je zvýšený, p ízemí je pásov  bosováno, 

okenní otvory jsou lemovány šambránou. P ízemí je od patra odd leno patrovou ímsou. 

P es 2. a 3.podlaží je ve st ední ose arký , jehož konzolu tvo í lidská hlava. Okenní otvory 

v arký i jsou lemovány šambránou, ší ka oken je odlišná od ostatních oken domu. Arký  je 

završen ímsou a dopln n pod ní v nci a nad oknem girlandami. Ostatní okna v t chto dvou 

podlažích jsou také lemovány jednoduchou šambránou, parapetní výzdoba je z abstraktních 

obrazc  a nad okny vysoký nadokenní nádstavec s rokokovým obrysem završený frontonem 

(2.podlaží) nebo nad šambránou pouze kartuše s festony. Poslední podlaží je odd leno 

patrovou ímsou, parapety oken jsou vypln ny kv tinovým ornamentem, okenní otvory jsou 

lemovány šambránou a v klenáku je osazen maskaron, za nímž prochází architráv. Korunní 

ímsa je bohat  prolamována. 

 Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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77 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1084 / 15 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt je bohat  architektonicky len n.  Fasáda je v p ízemí a pat e pásov  

bosována, ob  tato podlaží jsou odd lena patrovými ímsami. Okenní otvory v pat e jsou 

lemovány šambránou s klenáky v úrovni p eklad . Pole mezi dv ma okny jsou d lena 

pásov  bosovanými lezénami. Nad nini jsou p es dv  podlaží pilastry s kv tinovými motivy 

v hlavicích. Okna 3.podlaží jsou lemována šambránami, na ankonách je segmentový fronton, 

který je vypln n lidskou hlavou v mušli s rozvilinami. Nadokenní nádstavec nad okny 

4.podlaží jsou vypln ny kartuší s girlandami, na ankonách je p ímá nadokenní ímsa. 

Poslední podlaží je odd leno patrovou ímsou a ímsou v úrovni parapetu oken, která jsou 

lemována šambránami, nad nimiž je štuková kv tinová výzdoba. Korunní ímsa je bohat  

prolamována a dopln na stylizovanými konzolami. 

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

 

77 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1083 / 13 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  4  

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda domu je hladká bez dekorací, vstupní otvor v etn  nadsv tlíku do úrovn  okenního 

otvoru v p ízemí. Nad nimi je ponechán pouze klenák. Dv  krajní okenní osy jsou odd leny 

lezénou. Okenní otvory posledního podlaží jsou sjednoceny pásem s kv tinovým 

ornamentem v úrovní horní t etiny okna. Korunní ímsa je dopln na zubo ezem. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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77 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1078 / 11 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P ízemí i další dv  nadzemní podlaží jsou pásov  bosována. P ízemí je zvýšeno a odd leno 

patrovou ímsou. Okenní otvory jsou lemovány jednoduchými šambránami, nad nimiž jsou 

užity rostlinné motivy, ty jsou užity i pod parapetní ímsou. Vždy dv  krajní a dv  st edové 

okenní osy jsou sdružené. V pat e je nad st edovým sdruženým oknem prolomený fronton, 

tento motiv je v 3.podlaží užit jak nad krajními, tak nad st edním sdruženým oknem, 

v prolomení je užit motiv erbu. Patrová ímsa posledního podlaží je sdružená s parapetní a 

vznikl tak pás vypln ný rostlinným motivem. Okna jsou lemována šambránou se st edovým 

klenákem. Korunní ímsa je dopln na zubo ezem. 

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

 

77 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1076 / 9 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda je len na v neohistorickém stylu. P ízemí je zvýšené, pásov  bosované a odd leno 

patrovou ímsou. Vstupní otvor v etn  nadsv tlíku je lemován šambránou s rostlinným 

motivem. P es zbývající nadzemní podlaží je vysoký pilastrový ád. Pilastry jsou pod 

hlavicemi dopln ny secesními motivy lidských masek s  p lkruhy a pásky. Okenní otvory 

patra jsou lemovány šambránami, nad nimi p ímá nadokenní ímsa s rostlinným motivem. 

Okna 3.podlaží jsou bez šambrán, parapetní ímsa je znovu dekorována rostlinným motivem. 

Okna posledního podlaží jsou ze dvou horních t etin šambrán. Korunní ímsa je dopln na 

zubo ezem. 

Doporu uje se dodržet jak charakter objektu, tak i po et podlaží. 
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77 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1077 / 7 

název ulice:    Táboritská 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

P ízemí je pásov  bosováno, hlavní vstup je umíst n arký i, dekorovaném rostlinným 

motivem, ten je završen ve 3.podlaží st íškou. Okno pod ní je dekorováno vázou s v tvovím.  

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

podlaží jsou sjednoceny pásem s kv tinovým ornamentem v úrovní horní t etiny okna.  

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

 

77 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 1072 / 5, 2 

název ulice:    Táboritská, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Nárožní objekt u schodišt  vedoucím skrz blok. Fasáda je v p ízemí pásov  bosovaná, 

v dalších dvou podlažích d lená pomocí vysokého pilastrového ádu, hlavice pilastr  jsou 

dekorovány motivem r ží. Pilastry nesou patrovou ímsu, vlys je len n zubo ezem 

s kapkami a korunní ímsa zubo ezem.  

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

 

77 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 913 / 3, 1 

název ulice:    Táboritská, Rokycanova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

 

Nárožní objekt u schodišt  vedoucím skrz blok. Zkosené nároží a celé p ízemí jsou pásov  

bosovány. Zkosení je jednoosé, v jednotlivých podlažích jsou umíst ny nov  

zrekonstruované fresky socha ství a architektury. Okna v pat e jsou lemována šambránou. 

Ve cviklech pod p ímou nadokenní ímsou je umíst na rozeta, ímsa je na ankonách. 
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Parapet je vypln n kuželkovou balustrádou. Okno 3.podlaží je lemováno šambránou a 

dopln no segmentovým frontonem, ve vysokém nadokenním nádstavci je umíst na kartuše 

s rozvilinami. Okenní otvory posledního podlaží jsou lemovány šambránou. Vlys je nad okny 

dopln n kartušemi a volutovými  ímsami. 

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

 


































































































