




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 75 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 75 se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Kubelíkova a ajkovského.  
V bloku se nachází 17 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 75 mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Výšková hladina hlavních íms je s maximálním 
rozdílem jeden a p l 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          8354 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5372 m2 
cca 64 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 75 
 
75-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1258 / 43 
název ulice:     Kubelíkova, ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Parter s pásovou rustikou je odd len 
kordonovou ímsou. Rustika se také objevuje na lizénách lemujících rizalit. V druhém až 
tvrtém podlaží vystupují t i arký e. Jeden vprost ed fasády do ulice ajkovského a dva do 

ulice Kubelíkova. Okna v druhém až tvrtém podlaží mají spole né štukové lemování a 
profilované parapety. Poslední patro je odd leno kordonovou ímsou. Pod korunní ímsou je 
zdobný pás. Na nároží nad korunní ímsu vystupuje atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1716 / 22 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6+1 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Vprost ed domu je široký arký  vedoucí od druhého podlaží až do 
sedmého podlaží. Mimo arký  je d m ukon en korunní ímsou již v šestém podlaží. Všechna 
okna jsou stejná trojosá. V t etím a šestém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Vstup je 
asymetricky posunut na pravý kraj domu. St echu uvozuje korunní ímsa. Sedmé neúplné 
podlaží je rušivým prvkem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 75-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1672 / 24 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. V krajních osách fasády jsou polygonální arký e vedoucí od druhého 
podlaží až ke korunní ímse. Okna mimo arký e jsou trojosá. V t etím a šestém podlaží jsou 
pr b žné podokenní ímsy. Nad nadpražní ímsou vstupu je obdélný nadsv tlík. St echu 
uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1710 / 26 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Vprost ed domu je široký arký  vedoucí od druhého podlaží až ke 
korunní ímse. Okna v parteru a na rizalitu jsou trojosá. V t etím a šestém podlaží jsou 
pr b žné podokenní ímsy. Nad nadpražní ímsou vstupu je obdélný nadsv tlík. St echu 
uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



75-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1709 / 28 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. V krajních osách fasády jsou polygonální arký e vedoucí od druhého 
podlaží až ke korunní ímse. Okna mimo arký e jsou trojosá. V t etím a šestém podlaží jsou 
pr b žné podokenní ímsy. Nad nadpražní ímsou vstupu je obdélný nadsv tlík. St echu 
uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1708 / 30 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Vprost ed domu je široký arký  vedoucí od druhého podlaží až ke 
korunní ímse. Všechna okna jsou stejná trojosá. V t etím a šestém podlaží jsou pr b žné 
podokenní ímsy. Nad nadpražní ímsou vstupu je obdélný nadsv tlík. St echu uvozuje korunní 
ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1049 / 57 
název ulice:     Bo ivojova, ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový se zkoseným nárožím. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. 
Horizontáln  je fasáda len na kordonovými ímsami nad prvním, druhým a tvrtým podlažím. 
Parter je zdoben pásovou rustikou. V horních patrech v prostoru mezi okny probíhají lizény. 
Parapety jsou zvýrazn ny jednoduchým dekorem. Nad okny v druhém a t etím podlaží jsou 
nazna eny klenáky. Nad korunní ímsou na nároží vystupuje atika  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1048 / 55 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Kordonové ímsy probíhají také nad 
druhým a tvrtým podlažím. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Rizality jsou lemovány 
lizénami. V p ízemí jsou nad okny a vstupem svazkové klenáky. V druhém až tvrtém podlaží 
jsou decentn  zdobené suprafenestry a parapety. Okna na rizalitech jsou trojosá. Ostatní okna 
jsou sdružena do dvojic. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 



75-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  491 / 61 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je využíván jako hotel. Stojí v míst , kde se ulice zalamuje. V parteru jsou široká klenutá 
okna. Hlavní vstup je spolu s p idruženými okny lemován bohat  zdobeným štukem. Vedlejší 
vstup je s klenutým nadsv tlíkem. V druhém podlaží nad hlavním vstupem jsou t i úzká okna 
s vitráží. Na nároží a v pravé ásti fasády jsou v druhém podlaží balkóny s kovovým zábradlím. 
V druhém až tvrtém podlaží jsou zdobné parapety a v prostoru mezi okny jsou nazna eny 
široké pilastry. Poslední podlaží je bez dekoru a je odd leno pr b žnou podokenní ímsou. 
Pouze na nároží je lodžie s kovovým zábradlím. Nároží je zvýrazn no polygonální v ži kou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1187 / 51 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad prvním a druhým podlažím probíhá lehce vystupující kordonová ímsa. Vstup je klenutý. 
V prvním až t etím podlaží jsou ty osá okna. V posledních dvou podlažích jsou okna sdružená. 
V druhém podlaží jsou okna klenutá s klenákem. V t etím podlaží jsou nad okny p ímé 
nadokenní ímsy i klenáky. V posledním pat e jsou okna se záv sovým obloukem. Parapety 
suprafenestry a prostor mezi okny v posledním pat e jsou zdobeny štukem s rostlinnými 
motivy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1186 / 49 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je pásová rustika. Vstup a okna jsou klenutá se zdobným klenákem. Druhé podlaží je 
vymezeno kordonovými ímsami. Okna jsou trojosá klenutá s nazna enými klenáky. V dalších 
patrech jsou okna sdružena do dvojic. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. 
V posledním pat e jsou okna klenutá s klenáky. V parapetech a v pásu pod korunní ímsou je 
štukový dekor s rostlinnými motivy. Korunní ímsa je zdobena konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1178 / 47 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m stojí v míst , kde se ulice zalamuje. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Parter s pásovou 
bosáží je odd len kordonovou ímsou. Nad vstupem je segmentový fronton. V horních patrech 
na rizalitu jsou trojosá okna. Vpravo od rizalitu a uprost ed levé ásti fasády jsou okna 
sdružena do dvojic. V druhém a pátém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. V druhém a 
t etím podlaží jsou nad okny vlnovit  zprohýbané a zalamované nadokenní ímsy a zdobné 
suprafenestry. Ve tvrtém podlaží jsou nad okny výrazné svazkové klenáky. Mezi okny 
procházejí lizény, které se pod podokenní ímsou posledního podlaží spojují horizontální lizénou 
zdobenou girlandami. V posledním podlaží jsou lizény opat eny rustikou. Nad korunní ímsu se 
zubo ezem vy nívají ty i viký e. Nad nárožním rizalitem je atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1136 / 45 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou rustikou v prvních dvou podlažích. V dalších patrech je rustika pouze 
na lizénách, které nahrazují pilastry. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Horizontáln  je d m 
len n kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím a pr b žnými podokenními 
ímsami v t etím a pátém podlaží. V parteru jsou klenuté otvory se svazkovými klenáky. V 

druhém až tvrtém podlaží jsou zdobné suprafenestry. V t etím podlaží jsou nad okny vlnovit  
zprohýbané nadokenní ímsy.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1102 / 43 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Pásová bosáž parteru je ukon ena podokenní ímsou v druhém podlaží. V horních podlažích je 
pásová rustika. Horizontáln  je fasáda ješt  rozd lena podokenní ímsou ve tvrtém podlaží. 
Na krajích domu jsou sdružená okna. V parteru jsou klenutá okna se zdobnými klenáky. Okna 
druhého a t etího podlaží jsou propojena výpln mi se štukovým dekorem s rostlinnými motivy. 
V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží jsou nazna eny svazkové 
klenáky. Fasádu ukon uje masivní korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1689 / 23 
název ulice:     Bo ivojova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Nároží a kraj fasády do ulice Kubelíkova jsou 
zvýrazn ny rizality. D m je zdoben pásovou rustikou vyjma posledního podlaží. Horizontáln  je 
rozd len kordonovými ímsami nad parterem a druhým podlažím, pr b žnou podokenní ímsou 
v pátém podlaží a pr b žnou nadokenní ímsou v posledním pat e. Nad okny t etího podlaží 
jsou segmentové frontony. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. V pátém podlaží 
jsou okna lehce klenutá s klenáky. Nad korunní ímsu s konzolkami v míst  rizalit  vystupuje 
atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
75-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1051 / 47 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. Parter odd luje kordonová ímsa. Kraje domu jsou 
zvýrazn ny rizality, které jsou lemovány lizénami. St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

75-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1183 / 45 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. 
Dále je fasáda len na kordonovou ímsou nad druhým podlažím a pr b žnými podokenními 
ímsami v druhém, t etím a pátém podlaží. Na rizalitech jsou lizény s rustikou. Rustika je také 

v druhém a posledním podlaží mimo rizality. Otvory v parteru jsou klenuty a opat eny klenáky. 
V horních patrech jsou suprafenestry s girlandami. Na rizalitech jsou okna sdružena do dvojic. 
V prost ední ásti jsou okna trojosá. Nad okny t etího podlaží jsou vlnit  zprohýbané ímsy. 
V posledním pat e jsou p ímé nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 










































































