






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 79 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 79 se nachází mezi ulicemi Kubelíkova, K ížkovského, Slavíkova a Šev íkova.  
V bloku se nachází 16 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Pouze ulice Slavíkova je 
dopravn  významn jší. Domy bloku . 79 mají do ulic v tšinou honosné lenité 
fasády. Domy jsou v celém bloku stejn  vysoké. Parter nachází komer ní využití 
pouze u dom  v ulici Slavíkova. 
 
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 6. 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. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku          7749 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   4381 m2 
cca 57 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 79 
 
79-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2732 / 1 
název ulice:     Slavíkova, K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zaobleným nárožím. Nároží je zvýrazn no rizalitem a atikou s trojicí 
oblou k . Parter odd luje stup ovit  gradovaná kordonová ímsa. Fasádu lení pr b žné 
podokenní a nadokenní ímsy. Poslední podlaží vymezuje výrazná kordonová ímsa a ímsa 
korunní. Parapety mimo rizalit zdobí štukové obdélníky. V prostoru mezi okny jsou dvojice 
p erušovaných íms. V posledním pat e jsou místo íms štukové obdélníky. Na pravém konci 
fasády vystupuje v druhém až pátém podlaží obdélný arký . Okna jsou v tšinou trojosá.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1581 / 24 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter odd luje stup ovit  gradovaná kordonová ímsa. Fasádu lení pr b žné podokenní a 
nadokenní ímsy. Poslední podlaží je vymezeno výraznou kordonovou ímsou a korunní ímsou. 
Parapety zdobí štukové obdélníky. Prostoru mezi okny dominují dvojice p erušovaných íms. 
V posledním pat e jsou místo íms štukové obdélníky. Na levém kraji fasády vystupuje 
v druhém až pátém podlaží obdélný arký . Okna jsou v tšinou trojosá. Pouze na rizalitu jsou 
okna ty osá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1582 / 26 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter odd luje stup ovit  gradovaná kordonová ímsa. Fasádu lení pr b žné podokenní a 
nadokenní ímsy. Poslední podlaží je vymezeno výraznou kordonovou ímsou a korunní ímsou. 
Parapety zdobí štukové obdélníky. Prostoru mezi okny dominují dvojice p erušovaných íms. 
V posledním pat e jsou místo íms štukové obdélníky. Na levém kraji fasády vystupuje 
v druhém až pátém podlaží obdélný arký . Okna jsou v tšinou trojosá. Pouze na rizalitu jsou 
okna ty osá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1583 / 28, 2 
název ulice:     Slavíkova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zaobleným nárožím. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Na fasád  
sm rem do ulice Slavíkova vystupuje v t etím až pátém podlaží oblí arký , který je v šestém 
podlaží zakon en balkónem. Tato fasáda je ješt  len na rizalitem v prost ední ásti. 
Horizontáln  fasádu d lí kordonová ímsa nad druhým a šestým podlažím a pr b žné 
podokenní ímsy v každém podlaží mimo rizality. Poslední podlaží je provedeno v režném 
zdivu. Okna jsou v tšinou trojosá. Na nároží jsou trojice dvojosých oken spojených spole nou 
podokenní ímsou. Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2730 / 4 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasád  dominuje st ední schodiš ový trakt s o p l patra posunutými okny lemovanými úzkými 
lodžiemi. V každém pat e je fasáda len na pr b žnými podokenními ímsami. Nad prvním a 
pátým podlažím jsou ješt  p idány kordonové ímsy. Poslední podlaží je provedeno v režném 
zdivu.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1656 / 6 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter a poslední patro domu odd lují výrazné kordonové ímsy. Trojosá okna v horních 
patrech jsou spojena pr b žnými podokenními ímsami. V parteru jsou okna opat ena 
zešikmenými šambránami. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
79-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1655 / 8 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter a poslední patro domu odd lují výrazné kordonové ímsy. Mezi t mito ímsami jsou 
nazna eny pilastry s jednoduchými hlavicemi. Okna jsou v tšinou trojosá. V posledním podlaží 
jsou okna lemována jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opat ena zešikmenými 
šambránami. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 



79-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1598 / 10 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter a poslední patro domu odd lují výrazné kordonové ímsy. Všechna okna jsou opat ena 
podokenními ímsami. V krajních osách jsou okna trojosá. Prost ední dv  osy nesou trojice 
užších oken se spole nými šambránami. V parteru jsou pod krajními okny vystouplé parapety. 
St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
79-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1606 / 12 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasád  dominuje st ední schodiš ový trakt s o p l patra posunutými okny lemovanými úzkými 
lodžiemi. Okna jsou trojosá. Jsou opat ena jednoduchými šambránami a podokenními ímsami. 
Parter a poslední podlaží odd lují kordonové ímsy.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1490 / 14, 9 
název ulice:     Kubelíkova, Šev íkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Parter je odd len kordonovou ímsou s náb žníkem. Nad okny druhého a 
t etího podlaží je fasáda plasticky tvarována šikmými plochami, které nahrazují podokenní a 
nadokenní ímsy. V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného 
zdiva je odd leno mohutnou ímsou, která je podep ena šikmými náb hy. Na fasád  sm rem 
do ulice Šev íkova v druhém až tvrtém podlaží vystupuje arký  trojúhelníkového p dorysu, 
který je zakon en v pátém podlaží balkónem s kovovým zábradlím. Vyjma arký e jsou okna 
trojosá a lemována jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým 
ost ním. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2728 / 7 
název ulice:     Šev íkova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou s náb žníkem. Nad okny druhého a t etího podlaží je 
fasáda plasticky tvarována šikmými plochami, které nahrazují podokenní a nadokenní ímsy. 
V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného zdiva je odd leno 
mohutnou ímsou, která je podep ena šikmými náb hy. Okna jsou trojosá a lemována 
jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým ost ním. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



79-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1493 / 5 
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 se zkoseným nárožím. Parter je odd len kordonovou ímsou 
s náb žníkem. Nad okny druhého a t etího podlaží je fasáda plasticky tvarována šikmými 
plochami, které nahrazují podokenní a nadokenní ímsy. V pátém podlaží je pr b žná 
podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného zdiva je odd leno mohutnou ímsou, která je 
podep ena šikmými náb hy. Na fasád  sm rem do ulice Šev íkova v druhém až tvrtém 
podlaží vystupuje arký  trojúhelníkového p dorysu, který je zakon en v pátém podlaží 
balkónem s kovovým zábradlím. Okna jsou trojosá a lemována jednoduchými šambránami. 
V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým ost ním. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2727 / 9 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou s náb žníkem. Nad okny druhého a t etího podlaží je 
fasáda plasticky tvarována šikmými plochami, které nahrazují podokenní a nadokenní ímsy. 
V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného zdiva je odd leno 
mohutnou ímsou, která je podep ena šikmými náb hy. V druhé ose zleva v druhém až 
tvrtém podlaží vystupuje z fasády arký  trojúhelníkového p dorysu, který je zakon en v 

pátém podlaží balkónem s kovovým zábradlím. Vyjma arký e jsou okna trojosá a lemována 
jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým ost ním. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
79-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1492 / 7 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou s náb žníkem. Nad okny druhého a t etího podlaží je 
fasáda plasticky tvarována šikmými plochami, které nahrazují podokenní a nadokenní ímsy. 
V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného zdiva je odd leno 
mohutnou ímsou, která je podep ena šikmými náb hy. V druhé ose zprava v druhém až 
tvrtém podlaží vystupuje z fasády arký  trojúhelníkového p dorysu, který je zakon en v 

pátém podlaží balkónem s kovovým zábradlím. Vyjma arký e jsou okna trojosá a lemována 
jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým ost ním. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



79-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1491 / 5 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou s náb žníkem. Nad okny druhého a t etího podlaží je 
fasáda plasticky tvarována šikmými plochami, které nahrazují podokenní a nadokenní ímsy. 
V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného zdiva je odd leno 
mohutnou ímsou, která je podep ena šikmými náb hy. Okna jsou trojosá a lemována 
jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým ost ním. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

79-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1582 / 3 
název ulice:     K ížkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou s náb žníkem. Nad okny druhého a t etího podlaží je 
fasáda plasticky tvarována šikmými plochami, které nahrazují podokenní a nadokenní ímsy. 
V pátém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Poslední podlaží z režného zdiva je odd leno 
mohutnou ímsou, která je podep ena šikmými náb hy. V druhé ose zprava v druhém až 
tvrtém podlaží vystupuje z fasády arký  trojúhelníkového p dorysu, který je zakon en v 

pátém podlaží balkónem s kovovým zábradlím. Vyjma arký e jsou okna trojosá a lemována 
jednoduchými šambránami. V parteru jsou okna opticky zv tšena šikmým ost ním. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

      
























































































