




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 82 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 82 se nachází mezi ulicemi Kubelíkova, ajkovského, Bo ivojova a Ond í kova.  
V bloku se nachází 20 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Jen ulice Ond í kova je 
frekventovan jší. Domy bloku . 82 mají do ulic v tšinou honosné lenité fasády. 
Výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem jedno podlaží. Parter je 
áste n  využíván ke komer ním ú el m, míra využití odpovídá významu ulice. 

 
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 
6, minimální 4. Domy jsou postaveny na tém  rovném terénu. 
 
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 len ny ímsami a 
zdobené štukem. Uprost ed bloku je schován kostel Svatého K íže. 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        11707 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5595 m2 
cca 48 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 82 
 
82-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1237 / 2 
název ulice:     ajkovského, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se skoseným nárožím. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Parter s pásovou 
rustikou odd luje kordonová ímsa. V pátém podlaží je subtilní podokenní ímsa. Okna na 
rizalitu jsou trojosá. Vstup do domu je umíst n do hlubokého výklenku. V míst  rizalitu 
vystupuje nad korunní ímsou atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
82-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1697 / 4, 6 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m má dva vchody. Nad parterem prochází kordonová ímsa. Uprost ed domu v druhém až 
šestém podlaží vystupuje výrazný široký arký  podep ený konzolami. Na rizalitu jsou t i osy 
trojosých oken, které jsou spojeny v každém pat e nadokenními a podokenními ímsami. Mimo 
rizalit jsou mezi pr b žnými podokenními a nadokenními ímsami pásové rustiky. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 82-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1640 / 8 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. Dále je fasáda horizontáln  len na pr b žnými 
podokenními ímsami v druhém, tvrtém a šestém podlaží a pr b žnými nadokenními ímsami 
v t etím a pátém podlaží. V prostoru mezi okny je režné zdivo. Všechna okna jsou trojosá. Nad 
korunní ímsu vystupuje dvojice viký .  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1639 /10 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. Dále je fasáda horizontáln  len na pr b žnými 
podokenními ímsami v druhém, tvrtém a šestém podlaží a pr b žnými nadokenními ímsami 
v t etím a pátém podlaží. V prostoru mezi okny je režné zdivo. Všechna okna jsou trojosá. Nad 
korunní ímsu vystupuje dvojice viký .  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 



82-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2422 / 12 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový, a koliv není na rohové pozici v bloku. Mezi domy .p. 2422 a 2423 je 
vynechán prostor s pr hledem na kostel Svatého K íže, který je situován uvnit  bloku. Vstup 
do domu není z ulice, ale z boku. Fasáda je tém  bez dekoru. Nad vstupem lehce vystupuje 
pruh s okny zakon ený štítem. První dv  podlaží zdobí pásová rustika. Nad parterem probíhá 
kordonová ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2423 / 14 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový, a koliv není na rohové pozici v bloku. Mezi domy .p. 2422 a 2423 je 
vynechán prostor s pr hledem na kostel Svatého K íže, který je situován uvnit  bloku. Vstup 
do domu není z ulice, ale z boku. Fasáda je tém  bez dekoru. Nad vstupem lehce vystupuje 
pruh s okny zakon ený štítem. První dv  podlaží zdobí pásová rustika. Nad parterem probíhá 
kordonová ímsa. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1005 / 16 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvním a druhém podlaží je pásová rustika. Nad prvním i druhým podlažím probíhá 
kordonová ímsa. V t etím až pátém podlaží jsou v prostoru mezi okny nazna eny pilastry.  
Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a štuková výzdoba s rostlinnými motivy na 
parapetech a v suprafenestrách. Štukový dekor je i v prostoru nad vstupem. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1155 / 44 
název ulice:     ajkovského, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se skoseným nárožím. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. 
Skosená ást nároží je bez oken. Parter s klenutými okny a pásovou rustikou je odd len 
kordonovou ímsou. Dále je fasáda horizontáln  len na kordonovou ímsou nad druhým 
podlažím, pr b žnou nadokenní ímsou v druhém podlaží a pr b žnou podokenní ímsou ve 
tvrtém podlaží. V druhém podlaží je pásová rustika a okna jsou lemována pilastry. Nad okny 

t etího podlaží jsou trojúhelníkové frontony a suprafenestry zdobené štukovým dekorem 
s rostlinnými motivy. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. V posledním pat e jsou 
na rizalitech sdružená klenutá okna. V míst  rizalit  vystupují nad korunní ímsu atiky. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1168 / 46 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru domu jsou klenutá okna s nazna enými klenáky a pásová rustika. Klenutá okna jsou 
i v druhém podlaží. Na krajích fasády v horních patrech jsou rustikou nazna eny rizality. 
V t etím až pátém podlaží jsou na krajích sdružená okna. Horizontáln  je d m rozd len 
kordonovou ímsou nad prvním podlažím a pr b žnou podokenní ímsou v posledním pat e. 
Nad okny druhého podlaží jsou zprohýbané ímsy a zdobené suprafenestry. V t etím podlaží 
jsou nadokenní ímsy zalamované. Okna tvrtého podlaží jsou s maskarony. V posledním 
podlaží jsou v prost ední ásti fasády nad okny svazkové klenáky. Korunní ímsa se nad 
krajními okny obloukov  zvedá a tvo í tak prostor pro štukový dekor s rostlinnými motivy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1150 / 48 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvním a druhém podlaží je pásová rustika. V t etím a tvrtém podlaží pokra uje rustika 
pouze v prost ední ose. V t etím až pátém podlaží jsou sdružená okna a okenní osy jsou 
odd leny pilastry. Horizontáln  je fasáda len na kordonovými ímsami nad prvním a druhým 
podlažím a pr b žnými podokenními ímsami v druhém t etím a pátém podlaží. Ve t etím 
podlaží jsou nad okny zprohýbané a zalamované ímsy. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 



82-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1094 / 50 
název ulice:     Kubelíkova, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží a kraj fasády do ulice Kubelíkova jsou zvýrazn ny rizality. Nad 
prvním a druhým podlažím procházejí kordonové ímsy. V posledním pat e je pr b žná 
podokenní ímsa. Fasáda je zdobena pásovou rustikou od prvního až po tvrté podlaží. Na 
krajním rizalitu jsou sdružená okna. V druhém podlaží jsou nad okny zdobené klenáky a 
girlandy v parapetech. V t etím podlaží je v parapetech kuželková balustráda. Nad okny jsou 
trojúhelníkové, na rizalitech segmentové, frontony. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní 
ímsy. Okna posledního patra jsou klenutá a navzájem odd lená pilastry. V míst  rizalit  nad 

korunní ímsou s konzolkami vystupují atiky s kuželkovou balustrádou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1112 / 37 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou rustikou ve všech podlažích. Parter odd luje kordonová ímsa. 
V druhém a tvrtém podlaží jsou pr b žné podokenní ímsy. Krajní okna jsou sdružená. 
V druhém podlaží je kuželková balustráda v parapetech a nad okny jsou segmentové frontony. 
Ve t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. V posledním podlaží jsou klenutá okna s klenáky 
a v prostoru mezi okny jsou umíst ny pilastry. Nad korunní ímsou s konzolkami v prost ední 
ásti fasády vystupuje atika. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o p l patra zvýšit. 
 
82-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  878 / 35 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je odd len kordonovou ímsou. V druhém a t etím podlaží je režné 
zdivo. Nad t etím podlažím probíhá kordonová ímsa. V posledním pat e je pr b žná 
podokenní ímsa. V horních patrech jsou sdružená okna. V druhém podlaží jsou nad krajními 
okny trojúhelníkové frontony, vprost ed je p ímá nadokenní ímsa. V t etím podlaží jsou také 
p ímé nadokenní ímsy. St echu uvozuje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  828 / 33 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou odd luje kordonová ímsa. Ve tvrtém podlaží je p ímá podokenní 
ímsa. Nad tvrtým podlažím probíhá výrazná kordonová ímsa na konzolkách. V prost ední 

ose jsou sdružená okna, pouze v posledním pat e je trojosé okno. V druhém a t etím podlaží 
jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží je prostor mezi okny vypln n ernobílou 
malbou. St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  825 / 31 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Parter je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou. 
V druhém a t etím podlaží je pásová rustika a nárožní bosáží na rizalitech. V posledním pat e 
je pouze nárožní rustika na rizalitech. V druhém podlaží jsou segmentové frontony. Ve t etím 
podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy a na rizalitech jsou trojúhelníkové frontony. V posledním 
podlaží je pr b žná podokenní ímsa a nad okny jsou nazna eny klenáky. St echu uvozuje 
korunní ímsa s konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
82-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  824 / 29 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Parter je zdoben bosáží a je odd len kordonovou ímsou. 
V druhém a t etím podlaží je pásová rustika a nárožní bosáží na rizalitech. Ve tvrtém pat e je 
pouze nárožní rustika na rizalitech. V druhém podlaží jsou trojúhelníkové, na rizalitech 
segmentové, frontony. Ve t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží je 
pr b žná podokenní ímsa a nad okny jsou nazna eny klenáky. Poslední patro je nastaveno 
bez oken. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



82-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  918 / 27 
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 se zubo ezem. V druhém podlaží je 
pásová rustika a klenutá okna s klenáky. Nad pr b žnou podokenní ímsou ve t etím podlaží 
za ínají pilastry, které vedou mezi okny až do tvrtého podlaží, kde jsou zakon eny zdobnými 
hlavicemi. Parapety tvrtého podlaží jsou zdobeny štukovým dekorem. Pod korunní ímsou 
s konzolkami je štukem zdobený pás. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

82-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  503 / 29 
název ulice:     Bo ivojova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží a kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. Horizontáln  je d m 
len n kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnou podokenní ímsou v posledním podlaží. 

Na krajích rizalit  jsou lizény. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. Nad sebou 
ležící okna druhého a t etího podlaží mají spole né šambrány. Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
82-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  609 / 27 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží pod pr b žnou nadokenní ímsu a je odd len kordonovou 
ímsou.  V druhém podlaží jsou parapety s jednoduchým geometrickým dekorem. Ve t etím 

podlaží je pod pr b žnou podokenní ímsou pás se štukovou výzdobou. Mezi t etím a tvrtým 
podlažím je nazna ena kordonová ímsa. Poslední patro je po ínaje pr b žnou podokenní 
ímsou obloženo st ešní krytinou.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
82-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1270 / 25 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Parter je odd len kordonovou ímsou. V druhém až tvrtém podlaží 
probíhají pruhy, zakon ené ímsami, nazna ující pilastry. V posledním podlaží je pr b žná 
podokenní ímsa. V druhé, tvrté a páté okenní ose jsou trojosá okna. St echu uvozuje korunní 
ímsa. 

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




























































































