






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 80 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 80 se nachází mezi ulicemi Kubelíkova, K ížkovského, Fibichova a Šev íkova.  
V bloku se nachází 7 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 80 mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Domy jsou v celém bloku stejn  vysoké.  
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny. Parter je áste n  komer n  
využíván. D m íslo popisné 1250 slouží jako zdravotnické za ízení. D m íslo popisné 
1500 pat í telekomunika ní spole nosti, tomu odpovídá i využití. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m.  Maximální po et nadzemních podlaží 
je 6, minimální 5. Domy jsou umíst ny na rovinném terénu. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Domy byly 
postaveny v první polovin  20. století. Fasády jsou len ny asto ímsami. 
Nejzajímav jší d m je d m íslo popisné 1500. Vyniká svojí rozlohou a p edevším 
hmotami dvou nárožních v ží. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          6420 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   4450 m2 
cca 69 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 80 
 
80-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1421 / 6 
název ulice:     Šev íkova, K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Fasády jsou vertikáln  len ny lehce vystupujícími a zaoblenými arký i 
v druhém až pátém podlaží. Do ulice Šev íkova je arký  v obou sudých osách. Na fasád  do 
ulice K ížkovského jsou arký e v krajních osách. Parter symbolicky odd luje pr b žná 
podokenní ímsa v druhém podlaží. Poslední podlaží je schováno v mansardové st eše 
s keramickou st ešní krytinou. V tomto pat e jsou okna klenutá. Na arký ích jsou tve ice 
úzkých oken. Ostatní okna jsou trojosá. Parapety oken jsou opat eny štukovou výzdobou. 
Fasáda do ulice K ížkovského je dopln na dvojicí reliéf . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
80-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1478 / 8 
název ulice:     Šev íkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Nad parterem prochází lehce vystupující kordonová ímsa. Poslední podlaží se zaoblenými okny 
je odd leno širokou kordonovou ímsou. V prost ední ose fasády v druhém až pátém podlaží je 
lehce vystupující a zaoblený arký . Okna jsou trojosá, jen na arký i jsou trojice úzkých oken. 
Nad korunní ímsou vystupuje trojice klenutých viký . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
80-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1250 / 16 
název ulice:     Šev íkova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je používán jako zdravotní za ízení. Zaoblení tohoto domu na nároží je velmi výrazné. 
Fasáda je bez dekoru s jednoduchými dvojosými okny. V parteru a v posledním podlaží jsou 
však široká okna, která tvo í pás, rozd lený pouze vystupujícími pilastry. V levé ásti fasády je 
rizalit s dv ma lodžiemi p es dv  patra. Zde jsou zasazena pásová okna. Poslední podlaží je 
odd leno výraznou kordonovou ímsou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
80-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1494 / 18 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V druhém až pátém podlaží je fasáda tohoto domu p edsunuta tém  v celé ší ce. Hrany 
„p edsunutí“ jsou zaobleny. V prost ed je v celé délce zapušt na nika s klenutým ukon ením 
Horní ást „p edsunutí“ p echází obloukem plynule v kordonovou ímsu, která odd luje 
poslední podlaží. Horizontáln  je fasáda len na pouze m lkými prolisy. Všechna okna jsou 
trojosá.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
80-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1500 / 20, 21, 19, 17 
název ulice:     Kubelíkova, Fibichova, K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 (8) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Tento objekt zabírá p ibližn  polovinu bloku íslo 80. Na nárožích dominují dv  symetricky 
stejné v že. Nad hlavní hmotu domu vystupují o jedno podlaží ve svém tvercovém p dorysu. 
Nad korunní ímsou dále v že gradují v osmibokém užším p dorysu se sloupy nesoucími 
vrcholy v ží. Hlavní hmota domu je len na nem nícím se rytmem okenních os. Horizontáln  
je fasáda len na kordonovou ímsou nad prvním podlažím a výraznou kordonovou ímsou 
s konzolkami nad druhým podlažím. V t etím a tvrtém podlaží jsou ješt  pr b žné podokenní 
ímsy. V posledním podlaží jsou jednoduché podokenní ímsy. Okna spodních dvou podlaží jsou 

lemována šambránami. V t etím podlaží jsou zaoblené suprafenestry, které jsou podep eny 
jednoduchými pilastry. V posledních dvou podlažích jsou pr b žné pilastry symbolizující vysoký 
ád. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
80-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1422 / 15 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Na obou krajích fasády v druhém až pátém podlaží lehce vystupují zaoblené arký e. Parter 
symbolicky odd luje pr b žná podokenní ímsa v druhém podlaží. Poslední podlaží je bez 
dekoru, tém  je skryto za širokou kordonovou ímsu. Na arký ích jsou tve ice úzkých oken. 
Ostatní okna jsou trojosá. Parapety oken jsou opat eny štukovou výzdobou. Uprost ed fasády 
je zasazen reliéf s dv ma postavami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 



80-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1292 / 13 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter symbolicky odd luje pr b žná podokenní ímsa v druhém podlaží. Na obou krajích 
fasády v druhém až tvrtém podlaží lehce vystupují zaoblené arký e, které jsou zakon eny 
širokou kordonovou ímsou. Poslední dv  podlaží jsou tém  bez dekoru, pouze jsou navzájem 
odd lena kordonovou ímsou. Na arký ích jsou tve ice úzkých oken. Ostatní okna jsou 
trojosá. Jen v posledním pat e jsou okna jednoduchá, v lichých osách sdružená do dvojic. 
Parapety oken v druhém až tvrtém podlaží jsou opat eny štukovou výzdobou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 

      














































