






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 84 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 84 se nachází mezi ulicemi Zvona ova, K ížkovského, Slavíkova, Šev íkova a 
Škroupovým nám stím.  
V bloku se nachází 8 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Pouze ulice Slavíkova je 
dopravn  významn jší. Domy bloku . 84 mají do ulic v tšinou honosné lenité 
fasády. Domy jsou v celém bloku p ibližn  stejn  vysoké.  
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny. Parter nachází komer ní využití 
pouze u domu íslo popisné 1379 v ulici Slavíkova. D m íslo popisné 1499 slouží jako 
studentské koleje.  
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m.  Maximální po et nadzemních podlaží 
je 7, 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. Nejvíce 
vyniká objekt kolejí, a to jak svojí rozlohou, tak monumentálním charakterem fasády. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          5957 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   4582 m2 
cca 77 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 84 
 
84-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1379 / 20 
název ulice:     Zvona ova, Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zaobleno. Horizontáln  je d m len n pr b žnými 
podokenními ímsami ve všech podlažích. V druhém podlaží na nároží je n kolik íms i 
v prostoru mezi okny. V druhé ose od obou kraj  fasády v druhém až pátém podlaží vystupují 
polygonální arký e. Vyjma arký  jsou všechna okna trojosá. St echu uvozuje korunní ímsa.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
84-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1499 / 22, 2 
název ulice:     Slavíkova, K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Slouží jako studentské koleje. Nároží je zkoseno. Hrany nároží jsou zvýrazn ny 
pilastry. Poslední dv  patra na nároží jsou ustoupena. Fasáda je horizontáln  len na 
pr b žnými podokenními a nadokenními ímsami. Poslední podlaží je pojato jako mansarda 
s keramickou st ešní krytinou. Je odd leno mohutnou kordonovou ímsou. Ve spodních dvou 
podlažích je modern  geometricky pojatá bosáž. Hlavní vstup z ulice Slavíkova je trojosý. V 
druhém podlaží nad vstupem je vystupující lodžie se zast ešením, které je podpíráno tve icí 
soch. Okna jsou v tšinou trojosá. Na nároží jsou dvojosá, v ustoupeném posledním podlaží 
jsou okna klenutá.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
84-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2420 / 4, 3 
název ulice:     K ížkovského, Šev íkova 
po et nadzemních podlaží:   7 (8) 
tvar st echy:     sedlový, plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový, ale celková kompozice objektu akcentuje elní pohled z ulice K ížkovského. 
Této fasád  dominuje excentricky umíst ný rizalit. Zde je d m o jedno podlaží vyšší. V rizalitu 
je také umíst n hlavní vchod. Parter opticky protažen až do druhého podlaží. Je obložen 
kamenným obkladem a ukon en kordonovou ímsou. Na rizalitu je tve ice pilastr  v parteru i 
v horních patrech. Poslední podlaží je odd leno kordonovou ímsou a je zdobeno sgrafity 
s p írodními motivy. Hmota fasády je horizontáln  len na pouze zapušt ním oken a parapet . 
Poslední osa na pravém konci fasády je tvo ena lodžiemi. Fasádu ukon uje široká korunní 
ímsa. Okna druhého podlaží (parteru) v pravé ásti fasády jsou bez len ní s nazna enými 

klenáky se symboly v dních obor . Ostatní okna jsou v tšinou trojosá.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



84-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1294 / 1 
název ulice:     Šev íkova, Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo 4, 5, 6, 7 tvo í jeden kompaktní celek. Fasády na sebe plynule navazují. Jedná se o 
rohový d m. Nároží je zaobleno a tvo eno lodžiemi. Horizontáln  je d m len n pr b žnými 
podokenními ímsami ve všech podlažích. V druhém podlaží je na krajích fasády n kolik íms i 
v prostoru mezi okny. V druhé ose od pravého kraje fasády v druhém až pátém podlaží 
vystupuje polygonální arký . Vyjma arký e jsou všechna okna trojosá. St echu uvozuje korunní 
ímsa.   

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2709 / 2 
název ulice:     Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo 4, 5, 6, 7 tvo í jeden kompaktní celek. Fasády na sebe plynule navazují. D m je 
horizontáln  len n podokenními ímsami v druhém t etím a pátém podlaží. V druhém podlaží 
je n kolik íms i v prostoru mezi okny. Nad korunní ímsou je osazena atika. V prost ed domu 
v druhém až pátém podlaží vystupuje polygonální arký . Vyjma arký e jsou okna trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2710 / 1 
název ulice:     Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo 4, 5, 6, 7 tvo í jeden kompaktní celek. Fasády na sebe plynule navazují. D m je 
horizontáln  len n podokenními ímsami v druhém t etím a pátém podlaží. V druhém podlaží 
je n kolik íms i v prostoru mezi okny. Nad korunní ímsou je osazena atika. V prost ed domu 
v druhém až pátém podlaží vystupuje polygonální arký . Vyjma arký e jsou okna trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1295 / 15 
název ulice:     Škroupovo nám stí, Zvona ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Domy íslo 4, 5, 6, 7 tvo í jeden kompaktní celek. Fasády na sebe plynule navazují. Jedná se o 
rohový d m. Nároží je zaobleno a tvo eno lodžiemi. Horizontáln  je d m len n pr b žnými 
podokenními ímsami ve všech podlažích. V druhém podlaží je na krajích fasády n kolik íms i 
v prostoru mezi okny. V druhé ose od levého kraje fasády v druhém až pátém podlaží 
vystupuje polygonální arký . Vyjma arký e jsou všechna okna trojosá. St echu uvozuje korunní 
ímsa.   

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



85-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1296 / 3 
název ulice:     Zvona ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n podokenními ímsami ve všech podlažích. V prost ed fasády na 
ší ku dvou os vystupuje obdélný arký  se zaoblenými hranami. V druhém podlaží na arký i je 
n kolik íms v prostoru mezi okny. V druhém podlaží jsou ješt  nazna eny pr b žné nadokenní 
ímsy. Jsou však p erušeny v prostoru nad okny.  St echu uvozuje korunní ímsa. Okna domu 

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

      




















































