






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 91a 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 91a se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Radhoš ská, Lucemburská a Jagellonská.  
V bloku se nachází 8 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 91a mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Domy výškov  kopírují svah. Výšková hladina 
hlavních íms je s maximálním rozdílem jedno 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 7, 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          4646 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   3393 m2 
cca 73 % 



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

íslo popisné / íslo orienta ní:  1242 / 21 
název ulice:     Lucemburská, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Na nároží sm rem do ulice Lucemburská vystupuje v druhém až 
tvrtém podlaží polygonální arký . Arký  je zakon en v pátém podlaží balkónem s vyzd ným 

zábradlím. Parter a poslední podlaží jsou odd leni kordonovými ímsami. Mezi ímsami 
procházejí v prostoru mezi okny ozdobné pruhy s hrubší omítkou. Pruhy jsou lemovány a 
d leny na obdélníky. Každý obdélník je osazen tvere kem s kruhovým ter íkem. Parapety 
jsou zdobeny šestiúhelníkovými útvary se stejnými tvere ky uprost ed. V parteru a 
v posledním pat e jsou obdélníky se tvere ky mezi okny. Na arký i jsou úzká pásová okna. 
St echu uvozuje korunní ímsa.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91a-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1252 / 4 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n kordonovou ímsou nad parterem a ímsou procházející pod okny 
parteru. Tém  veškerý dekor fasády je pouze ztvárn n v rámci omítky. Parapety v t etím a 
tvrtém podlaží jsou osazeny ozdobnými obdélníky. V posledním podlaží jsou mezi okny 

stup ovité tverce a ozdobný pás p echázející p es parapety. Pod korunní ímsou je umíst n 
ozdobný pás.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91a-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  714 / 6 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Rustika v parteru je ukon ena kordonovou ímsou. V druhém až t etím podlaží na krajích 
fasády vystupují oblé arký e s trojicemi oken. Nad arký i v posledním podlaží jsou sdružená 
okna. Ostatní okna jsou trojosá. Okna jsou opat ena podokenními ímsami. St echu uvozuje 
korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91a-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1239 / 24 
název ulice:     Bo ivojova, Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nad prvním a druhým podlažím probíhají kordonové ímsy. 
Na nároží mezi t mito ímsami je umíst na nika s plastikou. V t etím, tvrtém a pátém podlaží 
jsou v parapetech osazeny ozdobné obdélníky. V posledním podlaží jsou okna propojena pásy 
se štukovou výzdobou. Na nároží sm rem do ulice Bo ivojova jsou v druhém a tvrtém podlaží 
umíst ny dva p lkruhové balkóny s kovovým zábradlím. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91a-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1240 / 26 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben rustikou a odd len kordonovou ímsou. Další kordonová ímsa nad tvrtým 
podlažím je v míst  mezi okny odstup ovaná a tvo í tak konzoly (podstavce) pro trojici soch. 
Sochy (postavy) podpírají korunní ímsu. V druhém podlaží jsou okna propojena proužky 
nazna enými v omítce. Parapety v t etím až pátém podlaží jsou zdobeny jednoduchým 
dekorem. Nad okny posledního patra jsou umíst ny ozdobné obdélníky. Okna jsou osazena 
podokenními ímsami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91a-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1645 / 28, 15 
název ulice:     Jagellonská, Radhoš ská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Rohový d m s íslem popisným 1645 je rozd len na t i ásti, které mají totožn  pojatou 
fasádu. Jednotlivé ásti mají pouze, vzhledem k terénu, výškov  posunuté stropní konstrukce, 
tudíž i horizontální len ní. Parter je odd len širokou nadokenní ímsou. V horních podlažích 
jsou pr b žné podokenní ímsy. Okna jsou trojosá. Fasáda je ukon ena korunní ímsou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
91a-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1295 / 15 
název ulice:     Radhoš ská, Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazn ny rizality. Vyvýšený suterén se 
vzhledem ke svažitosti terénu v ulici Radhoš ská dostává nad terén a stává se plnohodnotným 
patrem. Suterén je odd len kordonovou ímsou. Nad šestým podlažím probíhá výrazná 
kordonová ímsa, která odd luje poslední podlaží. Mimo rizality je d m ješt  horizontáln  
len n v šestém podlaží pr b žnou podokenní ímsou s odstup ovaným profilem. Okna jsou 

trojosá a dopln ná podokenními ímsami. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



 
91a-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1261 / 23 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter odd luje kordonová ímsa. V druhém až pátém podlaží v prost ední ásti fasády jsou 
široké balkóny s kovovým zábradlím. Po stranách jsou balkóny lemovány dvojicí masivních 
pilastr . Pilastry vynášejí stla ený štít. Mimo štít fasádu ukon uje korunní ímsa s konzolkami. 
V krajních osách jsou lehce vystupující oblé parapety s geometricky pojatou štukovou 
výzdobou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 

      


















































