




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 68 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 68 se nachází mezi ulicemi Vlkova, Víta Nejedlého, Bo ivojova, ajkovského a 
Sladkovského nám stím. V bloku se nachází 17 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 68 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. Sladkovského nám stí je nám stí lokálního významu 
s kostelem Svatého Prokopa uprost ed. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny, v p ízemí áste n  komer n  
využívány. D m .p. 900 slouží jako škola. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží je 
5, 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. Nejvýznamn jší je objekt .p. 900, škola. D m je velice rozlehlý, 
tvo í více jak t etinu bloku. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          7916 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5118 m2 
cca 65 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 68 
 
68-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  928 / 14 
název ulice:     Bo ivojova, Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. V prvních dvou podlažích je zdoben pásovou bosáží, v dalších dvou 
patrech rustikou. Nároží a kraj domu v ulici Víta Nejedlého zvýraz ují rizality s lizénami. Nad 
druhým podlažím prochází kordonová ímsa. V p ízemí a v t etím podlaží jsou p ímé nadokenní 
ímsy. V druhém podlaží jsou nad okny zdobné klenáky. Ve tvrtém podlaží jsou segmentové 

frontony. V prvním t etím a tvrtém podlaží je nad okny ješt  štuková výzdoba. V t etím 
podlaží na rizalitech jsou parapety pojaty tak, že p ipomínají balkóny. Korunní ímsa je 
vynášena malými krákorci. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  731 / 16 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jednoduchý parter je odd len kordonovou ímsou. Okna v druhém až tvrtém podlaží jsou 
spojena spole nou podokenní a nadokenní ímsou. Pod okny posledního podlaží prochází 
podokenní ímsa až do kraj  domu. Krajní okna pátého podlaží jsou trojosá. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  666 / 18 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je tém  bez zdobení a je odd len kordonovou ímsou. T i osy oken v levé ásti domu 
mají spole né podokenní ímsy a jednoduché šambrány. Zbývající okna v ose v pravé ásti 
jsou trojosá. Poslední podlaží je vymezeno kordonovou ímsou a korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  665 / 20 
název ulice:     Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je tém  bez zdobení a je odd len kordonovou ímsou. T i osy oken v pravé ásti domu 
mají spole né podokenní ímsy a jednoduché šambrány. Zbývající dv  osy oken v pravé ásti 
jsou užší, pouze v posledním podlaží je místo dvojice oken okno trojosé. Poslední podlaží je 
vymezeno kordonovou ímsou a korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 



68-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  691 / 22 
název ulice:     Vlkova, Víta Nejedlého 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto rohového domu je velmi st ídmá. Nároží zvýraz uje rizalit. Pod okny posledního 
podlaží probíhá podokenní ímsa. Okna jsou opat ena jednoduchou šambránou. V levé ásti 
fasády do ulice Vlkova v posledním podlaží je místo t ech okenních os jen jedno široké okno. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
68-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  841 / 46 
název ulice:     Vlkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je len n pásovou rustikou a odd len kordonovou ímsou. Kordonová ímsa probíhá 
ješt  nad tvrtým podlažím. Okna mají jednoduché šambrány. V posledním pat e jsou 
prost ední ty i osy oken spodních pater zam n ny za dv  širší okna. St echu uvozuje korunní 
ímsa. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  900 / 8 
název ulice:     Sladkovského nám stí 
po et nadzemních podlaží:   3 - 4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     chodbový 
 
D m slouží jako škola. P dorysn  je zalamovaný a kopíruje tak tvar kostela stojícího na 
nám stí. Ve st ední ásti je výrazný rizalit, který je zd razn n vyvýšenou p dou se štukovou 
výzdobou. Vprost ed krajních k ídel domu jsou také rizality. V míst  rizalit  vystupuje nad 
st echu atika s balustrádou. Parter domu je zdoben pásovou bosáží a je odd len kordonovou 
ímsou. Okna parteru jsou klenutá se svazkovými klenáky. Horní dv  patra rytmicky d lí 

pilastry. Parapety v t etím podlaží jsou opat eny štukovou výzdobou. Okna t etího podlaží na 
st edním rizalitu jsou klenutá. St echu uvozuje korunní ímsa se zubo ezem. D m je 
památkov  chrán n. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  492 / 35 
název ulice:     ajkovského, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Parter domu je tém  bez zdobení. Pouze v ásti 
do ulice ajkovského je rustika. Pásová rustika je také v obou horních patrech. Horizontáln  je 
fasáda len na kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnou podokenní ímsou v t etím 
podlaží. Okna druhého podlaží lemují zdobné šambrány a suprafenestry s girlandami. Nad okny 
jsou p ímé nadokenní ímsy. V t etím podlaží jsou jen jednodušší šambrány. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
68-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  489 / 62 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez zdobení. Parter s rustikou odd luje kordonová ímsa. Kraje 
domu jsou zvýrazn ny rizality. V pátém podlaží probíhá podokenní ímsa. Mezi trojosými okny 
tohoto podlaží je pás z režného zdiva. St echu uvozuje nevýrazná korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  521 / 64 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu je jednoduchá. Okna a vchod mají oblé ost ní. Nad prvním podlažím probíhá 
kordonová ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  770 / 64 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou rustikou. Parter s úzkými okny odd luje kordonová ímsa se 
zubo ezem. Prost ední okna jsou sdružená. Pod okny jsou pr b žné podokenní ímsy. 
V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. V t etím podlaží jsou frontony 
segmentové. Fasádu ukon uje zdobená korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



68-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  769 / 68 
název ulice:     Bo ivojova  
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou rustikou. Parter s úzkými okny odd luje kordonová ímsa se 
zubo ezem. Prost ední okna jsou sdružená. Pod okny jsou pr b žné podokenní ímsy. 
V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. V t etím podlaží jsou frontony 
segmentové. Fasádu ukon uje zdobená korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  768 / 70 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu je bez zdobení. Zbytek fasády nad kordonovou ímsou zdobí pásová rustika. 
Krajní okna jsou sdružená. V prvním podlaží jsou nad okny segmentové frontony. Ve t etím 
podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Okna posledního patra jsou zdobena pouze klenákem a 
šambránou. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem a konzolkami. Doporu uje se 
dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  767 / 72 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu zdobí pásová bosáž. Zbytek fasády nad kordonovou ímsou zdobí pásová rustika. 
Krajní okna jsou sdružená. V prvním podlaží jsou nad okny segmentové frontony. Ve t etím 
podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Okna posledního patra jsou zdobena pouze klenákem a 
šambránou. V druhém a tvrtém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa se zubo ezem a konzolkami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
68-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  744 / 74 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality 
s bosovanými lizénami. Okna mimo rizality jsou sdružená. Nad okny druhého podlaží jsou 
trojúhelníkové frontony. Ve t etím podlaží jsou frontony segmentové. Okna posledního podlaží 
zdobí pouze šambrány. V druhé, t etím a tvrtém podlaží procházejí podokenní ímsy. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa se zubo ezem a konzolkami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
 
 



68-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  743 / 76 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Horní patra zdobí pásová rustika. St ed 
domu je zvýrazn n rizalitem s bosovanými lizénami. Okna mimo rizalit jsou sdružená. Nad 
okny druhého podlaží jsou trojúhelníkové frontony. Ve t etím podlaží jsou frontony 
segmentové. Okna posledního podlaží zdobí pouze šambrány. V druhé, t etím a tvrtém 
podlaží procházejí podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem a 
konzolkami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
68-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  742 / 78 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu je bez zdobení. Je odd len kordonovou ímsou. Horní patra zdobí pásová rustika. 
St ed domu je zvýrazn n rizalitem s bosovanými lizénami. Okna mimo rizalit jsou sdružená. 
Nad okny druhého podlaží jsou trojúhelníkové frontony. Ve t etím podlaží jsou frontony 
segmentové. Okna posledních dvou podlaží zdobí pouze šambrány. Ve všech patrech vyjma 
parteru procházejí podokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa s konzolkami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží 
 
 

      










































































