






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 103 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 103 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Biskupcova, Rečkova a Jana 
Želivského.  
V bloku se nachází 21 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Jana Želivského je významnou dopravní komunikací s tramvajovým pásem 
a komerčním potenciálem. Dopravně i obchodně je také významná ulice Koněvova. 
Ostatní přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy výškově 
kopírují mírně svažitý terén. Parter je částečně využíván ke komerčním účelům, míra 
využití odpovídá významu ulice. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v současné době převážně obydleny, v přízemí částečně komerčně 
využívány. Dům číslo popisné 1743 slouží jako hotel. 
 
charakter domů 
 Převažujícím typem je schodišťový dům.  Maximální počet nadzemních podlaží 
je 7, minimální 6. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná.  
 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                14904 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  7291 m

2 

                                                                                                                                               cca 49 % 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 103 
 
103-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1801 / 22 
název ulice:     Biskupcova, Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     mansardový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Na nároží jsou umístěny rohové lodžie se zaobleným vyzděným 
zábradlím. Horizontálně je fasáda členěna průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží a 
velmi širokou římsou, která vyplňuje prostor mezi okny pátého a šestého podlaží. Okna jsou 
trojosá a vzájemně oddělena vertikálně procházejícími lizénami. Fasáda je ukončena korunní 
římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1744 / 24 
název ulice:     Jana Želivského 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu odděluje průběžná podokenní římsa, která prochází pod okny druhého podlaží. 
Široká podokenní římsa je i v posledním patře. Okna jsou trojosá s podokenními římsami. Na 
fasádě jsou v omítce naznačeny lizény. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1743 / 114 
název ulice:     Jana Želivského, Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6-7(8) 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     chodbový 
 
Dům je v rohové pozici a slouží jako hotel. Jeho půdorys je čtvrtkruhový. Na pravém okraji 
domu z hlavní ustoupené hmoty předstupuje část, která je zarovnána s vedlejším domem na 
úroveň uliční čáry. Střední část zakřivené fasády je vyvýšena o jedno podlaží a osazena 
kruhovou věží s kopulí. Parter domu je obložen keramickým obkladem až pod průběžnou 
podokenní římsu v druhém podlaží. Okna jsou trojosá s podokenními římsami. V prostřední 
části fasády jsou okna oddělena vertikálními lizénami. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1691 / 116 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je oddělen kordonovou římsou. V druhém až pátém podlaží z fasády vystupuje dvojice 
obdélných arkýřů, které jsou vzájemně propojeny balkóny s vyzděným zábradlím. Okna jsou 
opatřena podokenními římsami. V posledním patře je prostor mezi okny proveden v režném 
zdivu a podokenní římsa je masivnější. Fasádu ukončuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 



103-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1728 / 118 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Levý kraj domu je oproti hlavní hmotě předsazen, aby dorovnal uliční čáru sousedních domů. 
Fasáda je horizontálně členěna průběžnými podokenními římsami. V posledním patře je prostor 
mezi okny proveden v režném zdivu a podokenní římsa je masivnější. Fasádu ukončuje korunní 
římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1913 / 120 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V druhém až pátém podlaží z fasády vystupuje dvojice obdélných arkýřů. Arkýře jsou v šestém 
podlaží ukončeny balkóny s vyzděným zábradlím. Okna jsou opatřena podokenními římsami. 
V druhém a posledním podlaží jsou průběžné podokenní římsy. V posledním patře je prostor 
mezi okny proveden v režném zdivu a podokenní římsa je masivnější. Fasádu ukončuje korunní 
římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  667 / 122 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s pásovou rustikou je oddělen kordonovou římsou. Nad okny v prvním podlaží jsou 
naznačeny klenáky. Okna v patrech jsou lemována jednoduchými šambránami. Nad vchodem 
je částečně ustoupený pás fasády skrývající schodiště. Po obou stranách osy se schodištěm 
jsou francouzská okna s kovovým zábradlím. Na pravém kraji fasády jsou v druhém až šestém 
podlaží lodžie. Střechu uvozuje korunní římsa s konzolkami. Nad lodžiemi je korunní římsa 
posazena níž a je prohnuta do oblouku. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  668 / 124 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s pásovou rustikou je oddělen kordonovou římsou. Nad okny v prvním podlaží jsou 
naznačeny klenáky. Okna v patrech jsou lemována jednoduchými šambránami. Nad vchodem 
je částečně ustoupený pás fasády skrývající schodiště. Po obou stranách osy se schodištěm 
jsou francouzská okna s kovovým zábradlím. Střechu uvozuje korunní římsa s konzolkami.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 



103-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1927 / 126 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Parter je obložen keramickým obkladem. Okna jsou trojosá 
s keramickým obkladem v ostění. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1715 / 128 
název ulice:     Koněvova, Rečkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Na nároží a na pravém kraji fasády do ulice Koněvova je naznačen 
rizalit. V druhém a šestém podlaží je průběžná podokenní římsa. Nad vstupem, v ulici 
Koněvova, je v druhém až šestém podlaží široká nika, která je po stranách lemována lodžiemi. 
Fasádu ukončuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1711 / 7 
název ulice:     Rečkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Na kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. V druhém a šestém podlaží je průběžná podokenní 
římsa. Nad korunní římsou vyčnívají tři vikýře.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1717 / 5 
název ulice:     Rečkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Střední část domu je v druhém až pátém podlaží předsunuta. Zároveň je vprostřed prolomena 
řadou lodžií s vyzděným zábradlím. Předsazená část je v šestém podlaží ukončena balkónem. 
Okna jsou lemována šambránami a osazena podokenními římsami. Nad pátým podlažím 
prochází kordonová římsa. Fasádu ukončuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 



103-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1712 / 3 
název ulice:     Rečkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Střední část domu je v druhém až pátém podlaží předsunuta. Předsazená část je v šestém 
podlaží ukončena balkónem. Okna jsou osazena podokenními římsami. Na předsazené části 
mají okna v jednotlivých patrech společnou podokenní římsu a mezi okny je jednoduchý 
štukový dekor. Nad pátým podlažím prochází kordonová římsa. Na krajích je fasáda v druhém 
až pátém podlaží zdobena svislou pásovou rustikou. Fasádu ukončuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-14 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1713 / 25 
název ulice:     Rečkova, Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Střední část obou uličních fasád je v druhém až pátém podlaží 
předsunuta. Předsazené části jsou v šestém podlaží ukončeny balkóny. Okna jsou osazena 
podokenními římsami. Na předsazených částech mají okna v jednotlivých patrech společnou 
podokenní římsu a mezi okny je jednoduchý štukový dekor. Nad pátým podlažím prochází 
kordonová římsa. Na krajích je fasáda v druhém až pátém podlaží zdobena svislou pásovou 
rustikou. Fasádu ukončuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-15 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1714 / 23 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Střední část domu je v druhém až pátém podlaží předsunuta. Předsazená část je v šestém 
podlaží ukončena balkónem. Okna jsou osazena podokenními římsami. Na předsazené části 
mají okna v jednotlivých patrech společnou podokenní římsu a mezi okny je jednoduchý 
štukový dekor. Nad pátým podlažím prochází kordonová římsa. Na krajích je fasáda v druhém 
až pátém podlaží zdobena svislou pásovou rustikou. Nad korunní římsou ční široký vikýř 
s předsazeným kovovým zábradlím.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-16 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1794 / 21 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je ukončen průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. Poslední patro je 
odděleno kordonovou římsou. V třetím až šestém podlaží je fasáda zdobena lizénami a 
vprostřed je řada zasklených lodžií. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 



103-17 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1791 / 19 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Parter domu je obložen keramickým obkladem. Poslední patro je 
odděleno kordonovou římsou. Okna v druhém až šestém podlaží mají zaoblená ostění. Fasádu 
ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-18 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1792 / 17 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Poslední patro je odděleno kordonovou římsou. Okna v druhém až 
šestém podlaží mají zaoblená ostění. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-19 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1765 / 15 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. V třetím a šestém podlaží je průběžná podokenní římsa. Okna 
v prvních dvou podlažích nejsou ve stejných osách jako okna v horních patrech. Fasáda je 
ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
103-20 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1766 / 13 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. V třetím a šestém podlaží je průběžná podokenní římsa. Okna 
v prvních dvou podlažích nejsou ve stejných osách jako okna v horních patrech. Fasáda je 
ukončena zdvojenou korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103-21 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1767 / 11 
název ulice:     Biskupcova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. V třetím a šestém podlaží je průběžná podokenní římsa. Okna 
v prvních dvou podlažích nejsou ve stejných osách jako okna v horních patrech. Fasáda je 
ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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