






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 91b 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 91b se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Radhoš ská, K iš anova a Jagellonská.  
V bloku se nachází 10 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 91b mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Domy výškov  kopírují svah. 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. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          4750 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   3114 m2 
cca 66 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 91b 
 
91b-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1154 / 23 
název ulice:     Jagellonská, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. D m je zdoben pásovou 
rustikou v prvních dvou podlažích. Ve vyšších patrech je rustika pouze na rizalitech. D m je 
horizontáln  len n kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím a subtilními 
pr b žnými podokenními ímsami v t etím, tvrtém a pátém podlaží. V t etím podlaží jsou nad 
okny trojúhelníkové frontony. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. V parteru a na 
rizalitech v posledním podlaží jsou klenutá okna. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  875 / 12 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru probíhá souvislá podokenní ímsa. Fasáda je jinak len na pouze nadokenními a 
podokenními ímsami. Okna jsou lemována šambránami, které jsou v horní ásti rozší eny a 
dosahují až pod nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1152 / 6 
název ulice:     Bo ivojova, K iš anova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Fasáda je horizontáln  len na 
nadokenními ímsami nad parterem a t etím podlažím. Ve tvrtém a pátém podlaží jsou 
pr b žné podokenní ímsy, které avšak neprocházejí p es rizality. V parteru je mezi okny 
pásová rustika. V druhém až tvrtém podlaží jsou zdobné parapety. St echu uvozuje korunní 
ímsa.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1197 / 5 
název ulice:     K iš anova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Nad vstupem je nadsv tlík s oblím zasklením. V druhém až pátém 
podlaží z fasády lehce vystupují oblé arký e. Arký e jsou ukon eny širokou korunní ímsou. Na 
krajích domu je korunní ímsa prolomena nízkými štíty. Okna jsou vesm s trojosá 
s podokenními ímsami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 



91b-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1769 / 4 
název ulice:     K iš anova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo popisné 1769, 1770 a 1771 mají tém  totožn  pojatou fasádu.  
Parter je zdoben výraznou bosáží a odd len širokou kordonovou ímsou. V druhém a šestém 
podlaží je v prostoru mezi okny použito režné zdivo. Nad druhým a pátým podlažím prochází 
kordonová ímsa. Oka jsou trojosá s podokenními ímsami. Nad korunní ímsou vy nívají t í 
arký e 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1770 / 21 
název ulice:     K iš anova, Radhoš ská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo popisné 1769, 1770 a 1771 mají tém  totožn  pojatou fasádu.  
Jedná se o rohový d m. Parter je zdoben výraznou bosáží a odd len širokou kordonovou 
ímsou. V druhém a šestém podlaží je v prostoru mezi okny použito režné zdivo. Režné zdivo 

je i po stranách oken na nároží do ulice K iš anova. Nad druhým a pátým podlažím prochází 
kordonová ímsa. Oka jsou trojosá s podokenními ímsami. Nad korunní ímsou vy nívají 
arký e. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1295 / 19 
název ulice:     Radhoš ská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo popisné 1769, 1770 a 1771 mají tém  totožn  pojatou fasádu.  
Parter je zdoben výraznou bosáží a odd len širokou kordonovou ímsou. V druhém a šestém 
podlaží je v prostoru mezi okny použito režné zdivo. Nad druhým a pátým podlažím prochází 
kordonová ímsa. Oka jsou trojosá s podokenními ímsami. Nad korunní ímsou vy nívají t í 
arký e 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1498 / 29 
název ulice:     Radhoš ská, Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Pásová rustika parteru je ukon ena pod pr b žnou podokenní ímsou 
v druhém podlaží. V t etím a tvrtém podlaží procházejí subtiln jší podokenní ímsy. Podokenní 
ímsa v posledním podlaží je široká a je podep ena plochými konzolami. Na nároží z fasády do 

ulice Radhoš ská vystupuje v druhém až tvrtém podlaží obdélný arký . Okna jsou lemována 
nenápadnými šambránami. Nad korunní ímsou vy nívají viký e s klenutým zast ešením. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



91b-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1473 / 27 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásová rustika parteru je ukon ena pod pr b žnou podokenní ímsou v druhém podlaží. 
V t etím a tvrtém podlaží jsou pr b žné nadokenní a podokenní ímsy, které jsou u krajních 
oken vertikáln  propojeny a tvo í tak spole nou šambránu. V pátém podlaží je široká 
podokenní ímsa. Nad korunní ímsou na krajích fasády vy nívají viký e s klenutým 
zast ešením. V prost ed je nad ímsou ješt  sdružený viký  s dvojicí trojúhelníkových štít . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91b-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1495 / 25 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. V horních patrech jsou pr b žné podokenní a nadokenní 
ímsy.  Podokenní ímsa v pátém podlaží je výrazn  širší a je podep ena konzolami. Nad 

korunní ímsou vy nívá trojice viký  s klenutým zast ešením. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 

      




















































