






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 206 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 206 se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Velehradská, Lucemburská a Jagellonská 
V bloku se nachází 10 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 206 mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Výšková hladina hlavních íms je s maximálním 
rozdílem dvou 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 3. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Fasády jsou asto 
len ny ímsami a dopln ny štukovou výzdobou.  

 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                 4430 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   3120 m2 
cca 70 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 206 
 
206-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1599 / 13 
název ulice:     Lucemburská, Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zvýrazn no rizalitem a vyvýšeno o jedno podlaží, které je 
skryto za štíty. Horizontáln  je d m len n kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnými 
podokenními ímsami v druhém, tvrtém a pátém podlaží. ímsa v pátém podlaží byla 
p vodn  ímsou korunní. V druhém a t etím podlaží je d m zdoben pásovou rustikou. Okna 
jsou opat ena p ímými nadokenními ímsami. Pouze v druhém podlaží na rizalitu najdeme 
místo ímsy trojúhelníkový fronton. Ve tvrtém podlaží jsou okna klenutá a klenby jsou 
nazna eny nad bohatou štukovou výzdobou v prostoru mezi okny. Poslední, pozd ji p istav né 
patro je prostší. Jednoduché šambrány oken se opakují i v prostoru mezi okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
206-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1702 / 12 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s klenutými okny je zdoben rustikou a odd len kordonovou ímsou. V druhém až 
tvrtém podlaží procházejí mezi okny výrazné pilastry, které podpírají ímsu pod okny 

posledního podlaží. Poslední podlaží je ešeno jako mansardové s plechovou st ešní krytinou. 
Pouze uprost ed je zd ná omítaná ást, která je zakon ena tympanonem s trojúhelníkovými 
okny. V t etím a tvrtém podlaží v prost edních dvou osách jsou parapety zdobeny štukovým 
reliéfem. V druhém až tvrtém podlaží jsou okna opat ena podokenními ímsami. Vstup 
s klenutým nadsv tlíkem je lemován pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
206-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1634 / 16 
název ulice:     Velehradská, Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Nároží je zvýrazn no rizalitem a nad korunní ímsu vystupující dlátovou 
st echou. D m je zdoben rustikou do poloviny výšky druhého podlaží. Na rizalitu do ulice 
Velehradská vystupuje v druhém až tvrtém podlaží arký  na konzolách. Arký  je v pátém 
podlaží zakon en balkónem. Okna druhého podlaží jsou klenutá. V t etím a tvrtém podlaží 
jsou okna opat ena p ímými nadokenními ímsami. Pouze na rizalitu v t etím podlaží jsou 
trojúhelníkové frontony. V levé ásti, v ulici Jagellonská, je d m o patro nižší. Fasáda je 
ukon ena korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



206-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2429 / 18 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží. V druhém podlaží je pásová rustika. D m je horizontáln  len n 
kordonovou ímsou nad prvním a druhým podlažím a výraznou podokenní ímsou v posledním 
pat e. Krajní dvojice oken jsou odd leny pilastry se štukovou výzdobou. V t etím podlaží jsou 
nadokenní zprohýbané ímsy. Na krajích fasády tyto ímsy sdružují dvojice oken se spole nými 
suprafenestrami se štukovou výzdobou. Parapety u t chto oken zdobí girlandy. Girlandy jsou i 
pod podokenní ímsou v pátém podlaží. Fasáda je ukon ena korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
206-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2430 / 20 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží. V druhém podlaží je jemn jší rustika. D m je horizontáln  len n 
kordonovou ímsou nad prvním a druhým podlažím a výraznou podokenními ímsami 
v druhém, t etím a posledním pat e. Prost ední dvojice oken v t etím a tvrtém podlaží jsou 
odd leny pilastry s ozdobnými hlavicemi. V t etím podlaží jsou prohnuté nadokenní ímsy a u 
prost ední dv  okna jsou opat eny suprafenestrami se štukovou výzdobou. Parapety u t chto 
oken zdobí girlandy. Girlandy jsou i v druhém podlaží. Fasáda je ukon ena korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
206-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2431 / 5 
název ulice:     Jagellonská, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Horizontáln  je fasáda len na kordonovou 
ímsou nad parterem a pr b žnou podokenní ímsou v pátém podlaží. Parapety oken v druhém 

až tvrtém podlaží jsou zdobeny štukovými obdélníky. U n kterých oken je na obdélníku 
dopln n útvar ve tvaru písmene T. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
206-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2432 / 3 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a odd len kordonovou ímsou. Kraje domu jsou zvýrazn ny 
rizality. V druhém a t etím podlaží jsou na krajích rizalitu a uprost ed fasády pilastry. Okna 
mají p ímé nadokenní ímsy. Pouze na rizalitech v druhém podlaží jsou trojúhelníkové 
frontony. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
  



206-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2433 / 1 
název ulice:     Bo ivojova, Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Parter s bosáží odd luje kordonová ímsa. V horních patrech je pásová rustika. 
Nároží je zvýrazn no rizalitem s nárožní bosáží. Fasáda je dále horizontáln  len na 
kordonovou ímsou nad druhým podlažím a pr b žnými podokenními ímsami v druhém, 
t etím a tvrtém podlaží. V druhém podlaží jsou okna lemována pilastry. St echu uvozuje 
korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
206-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2434 / 17 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. V t etím až pátém podlaží vystupuje z fasády široký arký  
s keramickým obkladem. Arký  je ukon en v šestém podlaží balkónem s vyzd ným zábradlím. 
Vpravo od arký e jsou lodžie s vyzd ným zábradlím s keramickým obkladem. Fasáda je 
osazena širokými trojosými okny. Nad korunní ímsou vystupuje sklen né zábradlí terasy 
ustupujícího patra.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
206-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2435 / 15 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. Fasáda je v horních patrech provedena áste n  
z režného zdiva. Kraje domu jsou v druhém až pátém podlaží lehce p edsunuté a omítané. 
Uprost ed jsou omítané šambrány a parapety. V posledním pat e je omítnutý, lehce vystupující 
pruh v míst  parapet . Fasádu ukon uje široká korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 






















































