






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 205 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 205 se nachází mezi ulicemi Milešovská, Velehradská, Lucemburská a Jagellonská 
V bloku se nachází 15 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 205 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. D m íslo popisné 1170 slouží jako administrativní budova pen žního 
ústavu.  
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m.  Maximální po et nadzemních podlaží 
je 7, minimální 4. 
 
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                 6832 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   4583 m2 
cca 67 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 205 
 
205-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1024 / 1 
název ulice:     Lucemburská, Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. D m je obložen keramickým obkladem. Na 
nároží a na krajích fasády jsou v t etím až šestém podlaží osazeny balkóny s vyzd ným 
zábradlím. V t chto podlaží je mezi balkóny hmota domu áste n  p edsazena. Nad korunní 
ímsou je umíst no zábradlí terasy ustupujícího sedmého podlaží. Okna jsou trojosá nebo 
ty osá. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1326 / 4 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. V druhém podlaží je rustika. Povrch dalších dvou pater je 
tvo en režným zdivem. Poslední patro je len no pásovou rustikou. Prost ední ást fasády je 
zvýrazn na rizalitem. Rizalit je lemován nárožní bosáží. Nad prvním a druhým podlažím 
probíhají kordonové ímsy. P vodní korunní ímsa se zubo ezem je po p ístavb  „degradována“ 
na podokenní ímsu posledního patra. Nad klenutým vstupem je v druhém podlaží umíst n 
balkón s kuželkovou balustrádou. V t etím a tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1312 / 6 
název ulice:     Milešovská, Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Parter domu je zdoben rustikou. Na nárožním 
rizalitu jsou na obou dvou stranách v druhém až t etím podlaží nazna eny arký e lehkým 
p edsunutím fasády. V t etím podlaží jsou jednoduché štukové ozdoby v parapetech. 
V posledním podlaží jsou mezi okny lehce vystupující obdélníky a pod okny je v omítce 
nazna ena pr b žná ímsa. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1328 / 4 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvním podlaží se st ídají pruhy omítky s režným zdivem. Režné zdivo je i ve tvrtém 
podlaží. Horizontáln  je fasáda len na kordonovou ímsou se zubo ezem nad parterem a 
podokenní ímsou se zubo ezem ve tverém podlaží. P vodní korunní ímsa s konzolkami po 
p ístavb  tvo í podokenní ímsu pátého podlaží. St echu uvozuje nový korunní ímsa bez 
dekoru. Okna na krajích fasády jsou sdružena do dvojic. V parteru jsou okna opat ena klenáky 
s maskarony. V druhém podlaží je nad okny štuková výzdoba a segmentové frontony. V t etím 
podlaží jsou frontony vyst ídány p ímými nadokenními ímsami. Nadokenní ímsy jsou i ve 
tvrtém podlaží. Poslední dv  patra jsou zdobena již jen jednoduchými šambránami.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1329 / 6 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvním podlaží se st ídají pruhy omítky s režným zdivem. Režné zdivo je i ve tvrtém 
podlaží. Horizontáln  je fasáda len na kordonovou ímsou se zubo ezem nad parterem a 
podokenní ímsou se zubo ezem ve tverém podlaží. P vodní korunní ímsa s konzolkami po 
p ístavb  tvo í podokenní ímsu pátého podlaží. St echu uvozuje nový korunní ímsa bez 
dekoru. Okna na krajích fasády jsou sdružena do dvojic. V parteru jsou okna opat ena klenáky 
s maskarony. V druhém podlaží je nad okny štuková výzdoba a segmentové frontony. Na 
krajích, nad sdruženými okny jsou frontony trojúhelníkové. V t etím podlaží jsou frontony 
vyst ídány p ímými nadokenními ímsami. Nadokenní ímsy jsou i ve tvrtém podlaží. Poslední 
dv  patra jsou zdobena již jen jednoduchými šambránami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2149 / 8 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. V druhém, tvrtém a šestém podlaží jsou pr b žné, 
postupn  odstup ované, podokenní a nadokenní ímsy, které se na krajích fasády spojí stejn  
odstup ovaným vertikálním prvkem. V mezilehlých podlažích jsou pouze jednoduché pr b žné 
nadokenní a podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 



205-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2150 / 10 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. V druhém, tvrtém a šestém podlaží jsou pr b žné, 
postupn  odstup ované, podokenní a nadokenní ímsy, které se na krajích fasády spojí stejn  
odstup ovaným vertikálním prvkem. V mezilehlých podlažích jsou pouze jednoduché pr b žné 
nadokenní a podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
  
205-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1692 / 12 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   4 (5) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou odd luje kordonová ímsa. Krajní osy fasády jsou protaženy o patro 
výš nad korunní ímsu a ukon eny tympanony. V prost ední ásti jsou okna sdružena do 
dvojic. Na pravém kraji fasády jsou okna trojosá. Na levém kraji v druhém až tvrtém podlaží 
lehce vystupuje polygonální arký  s trojicemi oken. Parapety oken jsou v druhém až tvrtém 
podlaží zdobenu štukovými obdélníky. Vertikáln  (mimo levé krajní osy) jsou okna propojena 
spole nými jednoduchými šambránami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m m že být ve st ední ásti o jedno patro 
navýšen. 
 
205-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1305 / 14 
název ulice:     Jagellonská, Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazn ny rizality. Parter je zdoben 
pásovou rustikou. V horních patrech je rustika pouze v pruzích procházejících prostorem mezi 
okny. Horizontáln  je d m len n kordonovými ímsami nad parterem a nad t etím a tvrtým 
podlažím. V druhém a tvrtém podlaží jsou ješt  v omítce nazna eny pr b žné podokenní 
ímsy. V druhém až tvrtém podlaží na nárožním rizalitu na fasád  sm rem do ulice 

Velehradská jsou sdružená okna. V sudých osách na fasád  do ulice Jagellonská jsou v t etím 
podlaží dva balkóny s kuželkovou balustrádou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1619 / 13 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   4 (5) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben dekorativní rustikou. Uprost ed fasády v druhém až t etím podlaží vystupuje 
polygonální arký , který je ve tvrtém podlaží ukon en balkónem s vyzd ným zábradlím. 
Horizontáln  je d m len n kordonovými ímsami nad prvním a t etím podlažím. Korunní ímsa 
je ve st ední ásti p erušena štítem pátého podlaží. Okna jsou lemována ozdobnými 
šambránami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
205-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1492 / 11 
název ulice:     Velehradská, Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Nároží je osazeno v druhém až t etím podlaží 
polygonálním arký em. Arký  je ve tvrtém podlaží zakon en balkónem s balustrádou. D m je 
horizontáln  len n podokenní ímsou v druhém a šestém podlaží. Šesté podlaží je nad ímsou 
obloženo plechovou st ešní krytinou. V prostoru mezi okny procházejí pruhy, p ipomínající 
pilastry. Okna parteru jsou klenutá. V horních patrech jsou okna lemována jednoduchými 
šambránami a opat ena podokenními ímsami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1610 / 9 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je odd len kordonovou ímsou. Okna druhého a t etího podlaží jsou 
propojena ozdobnými parapety v t etím podlaží. Ve tvrtém podlaží je prostor mezi okny 
vypln n režným zdivem. Okna jsou opat ena podokenními ímsami a ve t etím podlaží jsou 
dopln ny i p ímé nadokenní ímsy. St echu domu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1170 / 7 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m slouží jako administrativní budova pen žního ústavu. Parter je odd len kordonovou 
ímsou. V parteru jsou okna lemována bosovanou šambránou. V druhém podlaží je pr b žná 

podokenní ímsa a nad okny jsou zvln né nadokenní ímsy. Ve zbylých patrech jsou podokenní 
ímsy a vyjma patra posledního i p ímé nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 

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



205-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1591 / 5 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben svislými pruhy a odd len kordonovou ímsou. Parapety jsou v horních patrech 
opat eny štukovou výzdobou. Pod okny jsou osazeny ímsy. V t etím podlaží jsou nad krajními 
okny zvln né nadokenní ímsy. Okna jsou svisle odd lena ozdobnými pruhy. V prost ední ásti 
fasády stup ovit  graduje štít se štukovou výzdobou, který je završen p erušovanou, zvln nou 
korunní ímsou s konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
205-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  665 / 19 
název ulice:     Lucemburská 
po et nadzemních podlaží:   4 (5) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou a odd len kordonovou ímsou. Uprost ed fasády v druhém 
až tvrtém podlaží vystupuje polygonální arký , který je v pátém podlaží ukon en balkónem 
s kovovým zábradlím. Horizontáln  je d m ješt  len n ímsou umíst nou v polovin  výšky 
oken tvrtého podlaží. Okna na krajích fasády jsou trojosá s vyzd ným d lením. V t etím 
podlaží jsou nad krajními okny zalamované nadokenní ímsy. Korunní ímsa s konzolkami se v 
prost ední ásti fasády zalamuje a zdvihá nad štít v pátém podlaží. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 








































































