






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 85 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 85 se nachází mezi ulicemi Pospíšilova, K ížkovského, Fibichova, Šev íkova a 
Škoupovým nám stím.  
V bloku se nachází 11 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 85 mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Výškový rozdíl hlavních íms je maximáln  o 
jedno patro.  
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny. Parter nachází komer ní využití 
pouze sporadicky.  
 
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 asto len ny ímsami. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          4644 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   3313 m2 
cca 71 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 85 
 
85-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1282 / 1 
název ulice:     Pospíšilova, Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zkoseno. Horizontáln  je d m len n kordonovými ímsami 
nad prvním a druhým podlažím. Poslední podlaží je odd leno pr b žnou podokenní ímsou 
s konzolkami. V t etím podlaží jsou nadokenní i podokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží jsou jen 
ímsy podokenní. Na nároží v druhém až tvrtém podlaží vystupuje oblý arký . V pátém podlaží 

je zakon en balkónem s kovovým zábradlím. Na fasád  do ulice Pospíšilova je také arký , ten 
je však obdélného p dorysu a dosahuje až do posledního podlaží. Vlevo od arký e navazují 
vysunuté lodžie. V posledním pat e je místo lodžie balkón. Uprost ed fasády do Škroupova 
nám stí vystupuje rizalit. Na nároží, nad rizalitem a nad bo ním arký em jsou nad korunní 
ímsou umíst ny atiky ve tvaru štítu. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1283 / 4 
název ulice:     Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je horizontáln  len na kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím. Poslední 
podlaží je odd leno pr b žnou podokenní ímsou s konzolkami. Krajní osy oken jsou umíst ny 
na rizality. V t etím podlaží jsou nadokenní i podokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží jsou jen 
ímsy podokenní. Nad korunní ímsu v míst  rizalit  vystupují atiky ve tvaru štítu. Na levém 

rizalitu jsou okna sdružena do dvojic. Mimo rizality jsou okna trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1286 / 3 
název ulice:     Škroupovo nám stí, Šev íkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Do Škroupova nám stí vystupují v druhém až tvrtém podlaží dva 
arký e. Na levém konci fasády je trojúhelníkového p dorysu, v druhé ose zprava je arký  
obdélného p dorysu. Oba jsou ukon eny v pátém podlaží balkóny s balustrádou. Do ulice 
Šev íkova v druhém až pátém podlaží vystupuje na dv  okenní osy široký arký . Korunní ímsa 
je nad tímto arký em o n co výš. Parter je odd len pr b žnou nadokenní ímsou. V posledním 
pat e probíhá podokenní ímsa. Okna vyjma trojúhelníkového arký e jsou trojosá.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



85-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1288 / 10 
název ulice:     Šev íkova, K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový se zkoseným nárožím. Nároží je akcentováno polygonálním arký em 
vystupujícím z fasády v druhém až pátém podlaží. V šestém podlaží je arký  zakon en 
balkónem. Parter je opticky ukon en pr b žnou podokenní ímsou v druhém podlaží. Fasáda je 
rozd lena do tverc  o ty ech oknech. Mezi „ tverci“ jsou nazna eny pilastry. Horní dv  okna 
ve „ tverci“ mají spole nou podokenní ímsu a dolní dv  okna mají spole nou nadokenní ímsu. 
Ob  ímsy jsou na stranách vertikáln  propojeny a tvo í tak spole ný opakující se obdélný 
prvek. Mezi t etím a tvrtým podlažím je tento obdélník protažen až ke krajním pilastr m. 
Poslední podlaží je odd leno výraznou podokenní ímsou. St echu uvozuje korunní ímsa. Na 
nároží je dopln na atika.      
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1429 / 12 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa odd lující parter je pouze nazna ena v omítce. Uprost ed fasády v druhém až 
pátém podlaží lehce vystupuje oblý arký . Poslední podlaží je schováno za širokou kordonovou 
ímsu. Fasádu ukon uje korunní ímsa. Parapety jsou zdobeny jen lehce vystupujícími 

obdélníky. Okna jsou v tšinou trojosá. Na arký i jsou trojice jednoosých oken. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1430 / 14 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kordonová ímsa odd lující parter je pouze nazna ena v omítce. Na krajích fasády v druhém až 
pátém podlaží lehce vystupují oblé arký e. Poslední podlaží je schováno za širokou kordonovou 
ímsu. Fasádu ukon uje korunní ímsa. Parapety jsou zdobeny jen lehce vystupujícími 

obdélníky. Okna jsou v tšinou trojosá. Na arký ích jsou trojice jednoosých oken. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1585 / 16 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je horizontáln  len na v druhém, t etím a šestém podlaží pr b žnými balkóny s plným 
zábradlím. Vprost ed fasády vystupuje v druhém až pátém podlaží arký  obdélného p dorysu. 
Okna jsou trojosá. Jsou osazena podokenními a nadokenními ímsami. Nadokenní ímsy jsou 
na krajích zalomeny sm rem dolu. St echu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



 
85-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1584 / 18 
název ulice:     K ížkovského, Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový se zkoseným nárožím. Na nároží vystupuje v druhém až pátém podlaží arký  
obdélného p dorysu. Fasáda je horizontáln  len na v druhém, t etím a šestém podlaží 
pr b žnými balkóny s plným zábradlím. Okna jsou trojosá. Jsou osazena podokenními a 
nadokenními ímsami. Nadokenní ímsy jsou na krajích zalomeny sm rem dolu. St echu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1427 / 15 
název ulice:     Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je horizontáln  len na v druhém a pátém podlaží pr b žnými podokenními ímsami. 
Okenní osy jsou vymezeny v prostoru mezi ímsami tenkými polosloupy. Páté podlaží je 
zdobeno pásovou rustikou. Vprost ed fasády vystupuje v druhém až pátém podlaží arký  
polygonálního p dorysu. Arký  je v pátém podlaží zakon en balkónem. Okna jsou trojosá, 
lemována jednoduchými šambránami. Na arký i jsou p idána ješt  bo ní okna. St echu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
85-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1426 / 5 
název ulice:     Fibichova, Pospíšilova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Fasáda je horizontáln  len na v druhém a pátém podlaží pr b žnými 
podokenními ímsami. Okenní osy jsou vymezeny v prostoru mezi ímsami tenkými polosloupy. 
Na nároží jsou polosloupy zdvojeny. Páté podlaží je zdobeno pásovou rustikou. Z obou fasád, 
do ulice Pospíšilova i do ulice Fibichova, vystupují v druhém až pátém podlaží arký e 
polygonálního p dorysu. Arký e jsou v pátém podlaží zakon eny balkóny. Okna jsou trojosá, 
lemována jednoduchými šambránami. Na arký ích jsou p idána ješt  bo ní okna. St echu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1281 / 3 
název ulice:     Pospíšilova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je horizontáln  len na kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím. Poslední 
podlaží je odd leno pr b žnou podokenní ímsou s konzolkami. Vprost ed fasády je nazna en 
rizalit. V t etím podlaží jsou nadokenní i podokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží jsou jen ímsy 
podokenní. Nad korunní ímsu v míst  rizalitu vystupuje atiky ve tvaru štítu. Na rizalitu jsou 
okna sdružena do dvojic. Mimo rizality jsou okna trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 

      








































































