




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 66 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 66 se nachází mezi ulicemi Vlkova, U Rajské zahrady, Bo ivojova a Krásova. V 
bloku se nachází 32 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Ulice jsou navzájem kolmé. 
Domy bloku . 66 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. 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. Nejzajímav jší je nárožní objekt p. 639, který tvo í dominantu v 
prostoru k ížení ulic. Je opat en nárožní v ží. V t etím podlaží je balkón s kovovým 
zábradlím.  
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        17057 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                  10121 m2 
cca 59 % 

 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 66 
 
66-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  692 / 122 
název ulice:     Bo ivojova, U Rajské zahrady 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m, jenž je zdoben v prvním nadzemním podlaží bosáží. Parter je odd len 
kordonovou ímsou. Roh domu je zvýrazn n rizalitem s rustikovanými lizénami. Do ulice U 
Rajské zahrady v druhém podlaží vystupuje arký  na krákorcích ukon ený balustrádou balkónu 
t etího podlaží. Okna parteru jsou klenutá se svazkovými klenáky. V druhém podlaží jsou nad 
okny trojúhelníkové frontony se štukovou výzdobou. Vrchní dv  patra zdobí p ímé nadokenní 
ímsy. Ve tvrtém podlaží probíhá zdobná podokenní ímsa. Fasádu ukon uje výrazn jší 

korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
66-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  779 / 12 
název ulice:     U Rajské zahrady 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je v 1.NP zdoben pásovou bosáží. Vstup je zvýrazn n pilastry nesoucími trojúhelníkový 
fronton. Okna parteru jsou klenutá. V druhém a t etím podlaží se nad okny st ídají segmentové 
a trojúhelníkové frontony. Ve vyšších patrech jsou jen p ímé nadokenní ímsy. Ve t etím 
podlaží je výrazn jší pr b žná podokenní ímsa. V t etím a tvrtém podlaží se objevují lizény.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
   
66-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  809 / 14 
název ulice:     U Rajské zahrady 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Parter je bez zdobení a je odd len kordonovou ímsou. 
Druhé podlaží zdobí pásová bosáž, která je ukon ená kordonovou ímsou a náznakem kladí 
s triglyfy. V t etím podlaží jsou klenutá okna se štukovou výzdobou v suprafenest e. Nad okny 
jsou trojúhelníkové, na rizalitech, segmentové frontony. Ve tvrtém podlaží jsou segmentové 
frontony a na rizalitech p ímé nadokenní ímsy. V posledním pat e jsou pouze nadokenní ímsy 
a pr b žná zdobná podokenní ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa s krákorci.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  639 / 16 
název ulice:     U Rajské zahrady, 
po et nadzemních podlaží:   5 + 1(v ž) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. V každém pat e probíhá 
ímsa. Parter zdobí pásová bosáž. Nad klenutými okny jsou zdobné klenáky. Horní patra 

odd luje kordonová ímsa se štukovou výzdobou, která p echází nad vstupem do 
trojúhelníkového frontonu. Vstup je ješt  zvýrazn n pilastru s prstencovou bosáží. V druhém 
podlaží jsou okna zdobena kuželkovou balustrádou v parapetech a zdobnými klenáky. 
V druhém a t etím podlaží jsou na nárožním rizalitu zdvojená okna. Do ulice U Rajské zahrady 
vystupují z rizalitu balkony na krákorcích. Ve t etím podlaží je balkon opat en kovovým 
zábradlím. Nad okny t etího podlaží jsou trojúhelníkové frontony a girlandy v suprafenest e. Ve 
tvrtém podlaží jsou pouze šambrány s klenáky. Páté podlaží odd luje výrazná štukem bohat  

zdobená ímsa. Na nároží jsou ztrojená klenutá okna, která se opakují v šestém podlaží na 
v ži ce.    
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  614 / 4 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru jsou klenutá okna a pásová bosáž. Ostatní patra provází pásová rustika. V druhém 
podlaží je pr b žná podokenní ímsa. T etí podlaží odd luje kordonová ímsa. Okna zdobí 
trojúhelníkové frontony a kuželková balustráda v parapetech. Poslední patro je zdobeno štuky 
pod korunní ímsou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
66-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  439 / 6 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je bosáž a klenutá okna s výraznými svazkovými klenáky. Parter odd luje zdobná 
kordonová ímsa. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality s rustikovanými lizénami. V druhém 
podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a 
pr b žná podokenní ímsa. V posledním pat e jsou okna zdobena pouze šambránou a 
klenákem. V t etím a tvrtém podlaží jsou na rizalitech klenutá okna. Fasádu ukon uje korunní 
ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  532 / 8 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Zdobení prostý parter je odd len kordonovou ímsou. Kordonová ímsa probíhá také mezi 
druhým a t etím podlažím. Ve všech patrech jsou pr b žné podokenní ímsy. V druhém a 
t etím podlaží je náznak pilastr  v prostoru mezi okny. Okna posledního patra jsou sdružená 
po dvou do vystupujících „štít “.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  546 / 10 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Kraje domu zvýraz ují rizality s nárožní 
rustikou v druhém a t etím podlaží. Sudé okenní osy nesou sdružená okna. V lichých osách ve 
tvrtém podlaží jsou balkóny s kovovým zábradlím. Všechna okna jsou opat ena podokenními 
ímsami. Okna posledního patra mají navíc i p ímé nadokenní ímsy. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  458 / 12 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Horní patra zdobí pásová rustika a kraje 
fasády zvýraz ují bosované lizény. V druhém a t etím podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. 
V prost edním podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy.  Uprost ed je dvojice oken se štukovým 
reliéfem mezi okny sdružená pod jednu ímsu. Okna t etího podlaží jsou opat ena pouze 
šambránou a zdobným klenákem. St echu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
66-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  454 / 14 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 - 5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží odd luje až podokenní ímsa druhého podlaží. Okna domu jsou 
sdružená. V druhém podlaží mají dvojice oken spole né trojúhelníkové frontony a štukovou 
výzdobu v suprafenestrách. V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží 
pr b žná podokenní ímsa. Pod korunní ímsou je pás s girlandami. Ze st echy ní pro Žižkov 
netypické viký e   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 



66-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  507 / 16 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
D m je zdoben v parteru pásovou bosáží, která je ukon ena kordonovou ímsou. Okna parteru 
jsou segmentov  klenutá. Na krajích domu jsou nazna eny rizality. Okna na rizalitech jsou 
sdružená. V druhém podlaží jsou nad okny vprost ed segmentové frontony a na rizalitech 
p ímé nadokenní ímsy nesené pilastry. Ve tvrtém podlaží je masivní podokenní ímsa.   
St echu uvozuje korunní ímsa.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  442 / 18 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Fasáda domu pochází z dvacátého století. Tomu odpovídá i míra zdobnosti. D m je len n 
horizontáln  kordonovými ímsami nad parterem a t etím podložím. Okna druhého a t etího 
podlaží jsou dohromady spojena jednoduchou šambránou. V posledním pat e jsou široká a 
nízká okna. Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  441 / 20 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben v parteru pásovou bosáží, která je ukon ena kordonovou ímsou. Okna parteru 
jsou klenutá. Kraje domu zvýraz ují rizality. Okna druhého a t etího podlaží zdobí šambrány 
s klenáky. V druhém podlaží jsou p idány ješt  suprafenestry. V posledním pat e probíhá 
podokenní ímsa se zubo ezem. Korunní ímsa je pouze nazna ená.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  587 / 22 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
Bosáž parteru ukon uje kordonová ímsa se zubo ezem. V druhém a t etím podlaží je pásová 
rustika. St edem domu prochází rizalit se sdruženými okny. Nad okny druhého podlaží jsou 
segmentové frontony a na rizalitu trojúhelníkový fronton. V t etím podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy. Poslední patro zdobí pouze jednoduché šambrány. Nad t etím podlažím 
prochází kordonová ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 



66-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  631 / 24 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Bosáž parteru ukon uje kordonová ímsa se zubo ezem. V druhém a t etím podlaží je pásová 
rustika. Nad okny druhého podlaží jsou segmentové frontony. V t etím podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy. Poslední patro zdobí šambrány. Ve všech patrech jsou pr b žné podokenní 
ímsy. St echu uvozuje zdobná korunní ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  699 / 26 
název ulice:     U Rajské zahrady, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Hladký parter s klenutými okny je odd len kordonovou ímsou. Horní 
patra zdobí rustika. Roh domu je zvýrazn n rizalitem s rustikovanými lizénami. 
V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony se štukovou výzdobou. Vrchní dv  
patra zdobí p ímé nadokenní ímsy. Pouze na rizalitech je zm na. V t etím podlaží jsou 
segmentové frontony a ve tvrtém podlaží jsou klenutá okna. Pod korunní ímsou jsou na 
rizalitech girlandy. Na nároží ze st echy vystupuje atika proložená kuželkovou balustrádou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  732 / 19 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben v parteru bosáží, která je ukon ena kordonovou ímsou. Okna horních pater 
jsou sdružená s pr b žnými podokenními ímsami. V druhém podlaží jsou nad okny 
trojúhelníkové frontony, ve t etím jsou frontony segmentové. Okna posledního patra zdobí 
pouze šambrány. Fasádu ukon uje korunní ímsa.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
66-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  749 / 17 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality s lizénami zdobenými bosáží. Fasáda je zdobená rustikou, 
jen v druhém podlaží je výrazn jší bosáž. Okna horních t ech pater jsou lemována šambránou, 
v posledním pat e dopln nou klenákem. Vyjma prvního podlaží jsou v každém pat e pr b žné 
podokenní ímsy. Nad druhým podlažím je navíc i kordonová ímsa. St echu uvozuje výrazná 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 



66-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  737 / 15 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben v parteru bosáží, která je ukon ena kordonovou ímsou. V horních patrech se 
vyskytuje rustika. Okna druhého podlaží lemují výrazn jší pilastry. Nad druhým podlažím 
probíhá kordonová ímsa která nad dv ma prost edními okny p echází v segmentový fronton 
s bustou and la uprost ed. V horních dvou podlažích jsou nad okny p ímé nadokenní ímsy. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
66-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  747 / 13 
název ulice:     Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben v prvních dvou podlažích bosáží, v t etím podlaží pásovou rustikou. Nad prvním 
druhým a tvrtým podlažím procházejí kordonové ímsy. Ve všech patrech vyjma prvního 
podlaží jsou ješt  pr b žné podokenní ímsy. V druhém podlaží se v parapetech a pod ímsou 
objevuje štuková výzdoba. Dále se pak objevuje mezi okny tvrtého podlaží. Ve t etím podlaží 
jsou nad dvojicemi oken trojúhelníkové frontony. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  754 / 98 
název ulice:     Bo ivojova, Krásova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m, jenž je zdoben v prvním nadzemním podlaží bosáží. V ostatních 
patrech rustikou. Parter a poslední patro jsou odd leny kordonovou ímsou. Nároží domu je 
zvýrazn no rizalitem s bosovanými lizénami. V druhém podlaží jsou nad okny segmentové (na 
rizalitech trojúhelníkové) frontony se štukovou výzdobou. Ve t etím podlaží jsou frontony 
trojúhelníkové a segmentové jen na rizalitech. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66-22 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  623 / 100 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvních dvou podlažích je pásová bosáž. V t etím a posledním podlaží je pásová rustika. 
Horizontáln  je d m d len kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím a 
podokenními ímsami ve všech patrech vyjma prvního podlaží. Kordonová ímsa nad druhým 
podlažím je podpírána adou malých krákorc . V parapetech druhého podlaží je nazna ená 
balustráda. Ve t etím podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony s girlandami. Girlandy jsou 
i ve tvrtém podlaží pod nadokenními ímsami. St echu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-23 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  758 / 102 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s bosáží v prostoru mezi okny je odd len kordonovou ímsou která vprost ed domu 
p echází v segmentový fronton nad vstupem. Fronton se štukovou výzdobou uprost ed i na 
podloženém kladí nese dvojice p l sloup  s korintskými hlavicemi. Nad druhým podlažím 
prochází další kordonová ímsa. Okna v horních patrech jsou po dvojicích odd lena pilastry 
s bosáží. Fasáda je bohat  zdobena štuky, p edevším v parapetech a suprafenestrách a pod 
korunní ímsou. Okna horního patra jsou klenutá. Korunní ímsu nesou krákorce.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-24 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  816 / 104 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     pavla ový 
 
První dv  podlaží zdobí pásová bosáž. Nad okny v druhém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy 
spojené se svazkovými klenáky. Povrch fasády v t etím podlaží je z režného zdiva. Nad okny 
jsou segmentové frontony a štuková výzdoba v suprafenestrách. Nad krajními okny jsou 
frontony trojúhelníkové. Okna posledních dvou pater zdobí pouze jednoduché šambrány. Nad 
prvním a druhým podlažím procházejí kordonové ímsy. Ve všech patrech vyjma parteru jsou 
pr b žné podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66-25 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  536 / 106 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
První dv  podlaží zdobí pásová bosáž. Nad okny v druhém podlaží jsou svazkové klenáky. 
Povrch fasády v t etím podlaží je z režného zdiva. Nad okny jsou segmentové frontony a 
štuková výzdoba v suprafenestrách. Okna posledních dvou pater zdobí pouze jednoduché 
šambrány. Nad prvním a druhým podlažím procházejí kordonové ímsy. Ve všech patrech 
vyjma parteru jsou pr b žné podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-26 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  694 / 108 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pravý kraj domu s vchodem zvýraz uje rizalit s bosovanými lizénami. Parter s bosáží je 
odd len kordonovou ímsou, která je v míst  rizalitu sou ástí kladí neseného pilastry s 
iónskými hlavicemi. V druhém a t etím podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. V druhém 
podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Ve t etím podlaží jsou klenutá okna, vyjma 
rizalitu. Nad okny je výrazná štuková výzdoba. Nad t etím podlažím prochází výrazná ímsa, 
která odd luje zdobení prostá horní dv  patra dostavby. Horní patra jsou len na pouze 
kordonovou a korunní ímsou.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-27 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  693 / 110 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s klenutými okny je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Nad okny druhého 
podlaží jsou trojúhelníkové frontony se štukovou výzdobou. V t etím podlaží jsou 
trojúhelníkové frontony vyst ídány segmentovými. Poslední patro je vybaveno p ímými 
nadokenními ímsami. Pr b žná podokenní ímsa posledního patra je zdobena girlandami. Vše 
dovršuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
66-28 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  771 / 112 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Nad okny druhého podlaží 
jsou segmentové frontony se štukovou výzdobou. V t etím podlaží jsou frontony 
trojúhelníkové. Nad okny posledního patra jsou p ímé nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 



66-29 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  729 / 114 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou. Kraje domu zvýraz ují rizality 
s pásovou rustikou v druhém a t etím podlaží. Nad okny druhého podlaží jsou segmentové 
frontony se štukovou výzdobou. Na rizalitech jsou pouze p ímé nadokenní ímsy. V t etím 
podlaží jsou frontony trojúhelníkové a na rizalitech frontony segmentové. Okna posledních 
dvou pater lemují šambrány. Ve tvrtém pat e jsou klenáky. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-30 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  883 / 116 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa odd luje parter s pásovou bosáží. Okna parteru zdobí klenáky. Centrální 
vstup je klenutý. V druhém a t etím podlaží je pásová rustika a p ímé nadokenní ímsy. Vždy 
jedna spole ná nad dvojicí oken. V parapetech druhého podlaží jsou balustrády. Okna horních 
dvou pater lemují šambrány. Ve tvrtém podlaží jsou dopln na klenáky. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-31 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  806 / 118 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa odd luje parter s pásovou bosáží. Okna parteru zdobí klenáky. V prost edních 
t ech patrech jsou krajní okna sdružená. Nad okny v druhém podlaží jsou trojúhelníkové 
frontony dopln né bohatou štukovou výzdobou. Pod okny v parapetech najdeme kuželkovou 
balustrádu. Ve t etím podlaží jsou trojúhelníky vyst ídány segmenty. Ve tvrtém podlaží jsou 
p ímé nadokenní ímsy a mezi okny štukové reliéfy. Poslední patro zdobí pouze jednoduché 
šambrány kolem oken. Fasádu ukon uje nevýrazná korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
66-32 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  795 / 120 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou a je odd len kordonovou ímsou. Okna parteru zdobí 
svazkové klenáky. Vstupní otvor je klenutý. Okna druhého a t etího podlaží jsou opat ena 
lomenými, respektive segmentovými nadokenními ímsami a suprafenestry s bohatou 
štukovou výzdobou. Okna horních dvou pater lemují šambrány. Ve tvrtém pat e jsou 
dopln ny zdobnými klenáky. A pod okny je pr b žná podokenní ímsa. St echu uvozuje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží.     




































































































































