




ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ V RÁMCI BLOKU



OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 81 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
Vymezení: 
Blok 81 se nachází mezi ulicemi Kubelíkova, ajkovského, Fibichova a Ond í kova.  
V bloku se nachází 22 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Jen ulice Ond í kova je 
frekventovan jší. Domy bloku . 81 mají do ulic v tšinou honosné lenité fasády. 
Výšková hladina hlavních íms je s maximálním rozdílem p l 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 5. 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 výrazn  len ny ímsami 
a zdobené štukem. Uprost ed bloku se ty í Žižkovská v ž, která tvo í nejvýrazn jší 
dominantu Žižkova.  
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku        40295 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   6793 m2 
cca 17 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 81 
 
81-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1526 / 4 
název ulice:     Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m, a koliv není na rohové pozici v bloku. Jižní fasáda je exponovaná do 
židovského h bitova. Na nároží sm rem do ulice vystupuje široký arký  z režného zdiva. Nad 
ty osými okny jsou omítané pr b žné nadokenní ímsy. Arký  je o p l patra posunutý. 

V pátém podlaží je zakon en terasou. Mimo arký  je fasáda do ulice tém  bez dekoru. Okna 
mají zaoblené šambrány. Druhé podlaží je také z režného zdiva, které je ukon eno kordonovou 
ímsou. St echu uvozuje korunní ímsa s konzolkami.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1089 / 22 
název ulice:     Fibichova, Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový se zkoseným nárožím. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazn ny rizality. V prvním 
a druhém podlaží je pásová bosáž. V t etím a tvrtém podlaží jsou mezi okny pilastry 
s hlavicemi s volutami. Nad prvním, druhým a tvrtým podlaží probíhají kordonové ímsy. 
V t etím podlaží jsou pod pr b žnou podokenní ímsou zdobené parapety. Nad okny jsou 
zalamované, respektive na rizalitech vlnit  zprohýbané, nadokenní ímsy. Suprafenestry jsou 
bohat  zdobené štukovým dekorem. V n kterých okenních osách jsou sdružená okna. Na 
nároží je štít odkazující na baroko. V míst  rizalit  je nad korunní ímsou ješt  atika. Korunní 
ímsa je podpírána konzolkami a na nároží je vlnit  zprohýbaná. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 81-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1125 / 24 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je pásová bosáž. Vchod a okna jsou klenutá. V druhém podlaží je pásová rustika. 
V dalších podlažích procházejí pilastry. Nad okny spodních dvou podloží jsou nazna eny 
klenáky. V t etím podlaží jsou bohat  zdobené suprafenestry s vlnit  zprohýbanými ímsami. 
Bohatý štukový dekor je i ve tvrtém a pátém podlaží. V prost edních dvou osách v t etím až 
pátém podlaží jsou sdružená okna. Nad prvním, druhým a tvrtým podlažím jsou kordonové 
ímsy. Korunní ímsa je vlnit  zprohýbaná a zasahuje tak do atiky, která vprost ed fasády 

p echází ve štít. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



81-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1111 / 26 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je ukon en kordonovou ímsou. Na krajích je rustika vyst ídána 
nárožní bosáží. Okna parteru jsou klenutá s reliéfem na klenáku. Pod okny jsou zdobené 
konzolky, ale podokenní ímsa, kterou by m li vynášet, je vynechána.  Nad vstupem je oválné 
okno lemované štukovým dekorem. V druhém a t etím podlaží procházejí mezi okny pilastry 
s hlavicemi, které podpírají pr b žnou podokenní ímsu tvrtého podlaží. V posledních dvou 
patrech jsou místo pilastr  pouze pruhy. V patrech jsou na krajích domu sdružená okna. 
V druhém podlaží jsou okna opat ena svazkovými klenáky a p ímými nadokenními ímsami. 
V t etím podlaží jsou nad sdruženými okny trojúhelníkové frontony a nad prost edními okny 
jsou segmentové frontony s p edsazenými bustami. Nad okny tvrtého podlaží jsou vlnit  
zprohýbané nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1093 / 28 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je ukon en kordonovou ímsou. Na krajích je rustika vyst ídána 
nárožní bosáží. Okna parteru jsou klenutá s reliéfem na klenáku. Pod okny jsou zdobené 
konzolky, ale podokenní ímsa, kterou by m li vynášet, je vynechána.  Nad vstupem je oválné 
okno lemované štukovým dekorem. V druhém a t etím podlaží procházejí mezi okny pilastry 
s hlavicemi, které podpírají pr b žnou podokenní ímsu tvrtého podlaží. V posledních dvou 
patrech jsou místo pilastr  pouze pruhy. V patrech jsou na krajích domu sdružená okna. 
V druhém podlaží jsou okna opat ena svazkovými klenáky a p ímými nadokenními ímsami. 
V t etím podlaží jsou nad sdruženými okny trojúhelníkové frontony a nad prost edními okny 
jsou segmentové frontony s p edsazenými bustami. Nad okny tvrtého podlaží jsou vlnit  
zprohýbané nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1108 / 30 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je ukon en zdobným pásem s p írodními motivy a ímsou pod okny 
druhého podlaží. Okna parteru jsou klenutá s p evýšenými klenáky. V horních patrech jsou 
krajní okna sdružená a ostatní okna jsou trojosá. Okna druhého a t etího podlaží jsou odd lena 
pr b žnými pásy vedoucími až pod podokenní ímsu tvrtého podlaží. V druhém a tvrtém 
podlaží jsou nad okny p ímé nadokenní ímsy. V t etím podlaží jsou parapety se štukovým 
dekorem. Fasádu ukon uje korunní ímsa s ozdobným pásem.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 



81-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1209 / 32 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V prvním podlaží je rustika s širokými pásy. Vstup je klenutý a lemovaný štukovým dekorem 
s rostlinnými motivy. V horních patrech jsou krajní okna sdružená, ostatní okna jsou trojosá. 
V druhém podlaží jsou okna klenutá se zdobnými klenáky. Mezi okny t etího a tvrtého podlaží 
jsou parapety zdobené štukovým dekorem. Ve tvrtém podlaží jsou nad okny p ímé nadokenní 
ímsy. Nad druhým podlažím prochází kordonová ímsa. Korunní ímsu podpírají konzolky. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1219 / 34 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je odd len kordonovou ímsou. Vstup je klenutý a lemovaný 
štukovým dekorem s rostlinnými motivy. Zbytek fasády je tém  bez dekoru. V druhém až 
tvrtém podlaží na krajích domu vystupují segmentové arký e, které jsou zakon eny v pátém 

podlaží balkóny. Prost ední osy fasády jsou se sdruženými okny, v druhém podlaží jsou okna 
klenutá trojosá. Korunní ímsa je nad krajními ástmi domu výše než vprost ed a je ješt  
osazena atikou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1215 / 36 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality. V druhém až t etím podlaží vystupují na rizalitech arký e 
obdélníkového p dorysu, které jsou ve tvrtém podlaží zakon eny balkóny. Nad parterem 
prochází subtilní kordonová ímsa. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami a opat ena 
podokenními ímsami. Nad korunní ímsou ní trojice viký  se štíty. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1248 / 38 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Vstup do domu je lemován zaoblenou zdobenou šambránou. Na krajích fasády v druhém až 
tvrtém podlaží vystupují segmentové arký e. V t etím a tvrtém podlaží na arký ích jsou 

parapety opat eny štukovou výzdobou, mimo arký e jsou parapety osazeny jen lemovanou 
kazetou. Okna lemují jednoduché šambrány. Okna mimo arký e a mimo prost ední osy 
v parteru jsou trojosá. Korunní ímsa je vprost ed snížená a nad ní vystupuje atika 
p ipomínající tympanon. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



81-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1247 / 40 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Na krajích fasády v druhém až tvrtém podlaží vystupují segmentové arký e. V t etím a 
tvrtém podlaží mimo arký e jsou parapety opat eny jednoduchými štukovými reliéfy 

s rostlinnými motivy. Okna lemují jednoduché šambrány. Okna mimo arký e a mimo 
prost ední osy v parteru jsou trojosá. Nad parterem a nad tvrtým podlažím procházejí 
kordonové ímsy. Korunní ímsa se nad krajními okny polygonáln  zalamuje a tvo í tak malé 
štíty. V prostoru štít  jsou girlandy. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1224 / 42 
název ulice:     Kubelíkova, ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Jeho ob  fasády do ulic ajkovského a Kubelíkova jsou stejné. Kraje fasády 
zvýraz ují rizality. Vprost ed fasády v druhém až tvrtém podlaží vystupuje polygonální arký . 
Nad parterem a tvrtým podlažím probíhají kordonové ímsy. Okna na rizalitech jsou sdružená. 
V druhém až pátém podlaží jsou parapety s jednoduchým geometrickým dekorem. Korunní 
ímsa je mimo rizality vyst ídána nízkým trojúhelníkovým štítem.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1474 / 17 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Vstup do domu je opat en výraznou nadpražní ímsou. Vprost ed domu vystupuje p es dv  osy 
široký obdélný arký . Nad parterem a nad tvrtým podlažím probíhají kordonové ímsy. 
Parapety v t etím a tvrtém podlaží jsou opat eny kartušemi s vloženým glazovaným prvkem. 
Okna jsou trojosá. V posledním pat e jsou okna sdružená s pr b žnou podokenní ímsou. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2421 / 15 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Nad vstupem je markýza, která p echází i nad sousední okno. Nad 
druhým a pátým podlažím prochází jednoduchá subtilní kordonová ímsa. V t etím až šestém 
podlaží procházejí mezi okny širší pruhy. St echu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 



81-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1423 / 13 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
vprost ed domu je vstup s masivním portálem a velkém nadsv tlíkem. Prost ední osa 
pokra uje lodžiemi s obloukovit  vystupujícím zd ným zábradlím. Zábradlí jsou proražena 
p lkruhovým otvorem s m íží. V t etím a tvrtém podlaží jsou šikmo vyklopené parapety. 
Poslední podlaží je odd leno výraznou pr b žnou podokenní ímsou. ímsu podpírají konzoly.  
Konzoly podpírají i prost ední ást korunní ímsy. Prost ední osa je zvýrazn na velkým viký em 
s trojúhelníkovým štítem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1904 / 11 
název ulice:     ajkovského 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. V prost ed domu v t etím až pátém podlaží 
vystupuje široký obdélný arký , který je zakon ený v šestém podlaží balkónem. Všechna okna 
jsou trojosá. Nad druhým podlažím prochází kordonová ímsa. Nad korunní ímsou ní dvojice 
valbov  zast ešených viký . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

81-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1424 / 9 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. V druhém a pátém podlaží je v omítce nazna ená 
pr b žná podokenní ímsa. Ve tvrtém podlaží je stejným zp sobem nazna ena ímsa mezi 
horními okraji oken. Omítka na parapetech v t etím a tvrtém podlaží je svisle vroubkovaná. 
Mezi okny tvrtého podlaží je jednoduchý geometrický ornament. Mezi okny pátého podlaží je 
vodorovn  vroubkovaná omítka. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 

81-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1306 / 7 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Prost ední ást fasády je zvýrazn na rizalitem. Rizalit je ukon en nad t etím podlažím 
balkónem, který v míst  mimo rizalit p echází v kordonovou ímsu podpíranou konzolami. Nad 
tvrtým podlažím je další mohutná kordonová ímsa. Korunní ímsa je také s konzolami. Krajní 

dv  osy oken jsou opat eny ty osými okny, mezi nimiž procházejí v prvním až t etím podlaží 
pruhy se svislými vroubky. Vstup do domu je opat en nadsv tlíkem a nadpražní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 



81-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1416 / 5 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je odd len kordonovou ímsou. Kordonová ímsa je ješt  nad tvrtým podlažím. 
Vprost ed domu v druhém až tvrtém podlaží vystupuje arký , který je zakon en v pátém 
podlaží balkónem. Ve tvrtém až pátém podlaží jsou parapety zdobené jednoduchým dekorem 
s rostlinnými motivy. Korunní ímsa podpírána konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1416 / 5 
název ulice:     Kubelíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Nad parterem prochází subtilní kordonová ímsa. V druhém až 
tvrtém podlaží jsou dv  prost ední osy oken lehce vystupující. Okna jsou trojosá a lemována 

jednoduchými šambránami. V posledním pat e je pr b žná podokenní ímsa a pásová rustika. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1289 / 1 
název ulice:     Kubelíkova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nad parterem prochází subtilní kordonová ímsa. V druhém až tvrtém 
podlaží jsou dv  prost ední osy oken na obou fasádách lehce vystupující. Okna jsou trojosá a 
lemována jednoduchými šambránami. V posledním pat e je pr b žná podokenní ímsa. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
81-22 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1277 / 19 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je horizontáln  len na kordonovou ímsou nad druhým podlažím a pr b žnou 
podokenní ímsou v druhém a pátém podlaží. Ve tvrtém podlaží jsou parapety s jednoduchým 
štukovým dekorem. Mezi okny posledního podlaží jsou v omítce provedené geometrické 
obrazce. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. St echu uvozuje nevýrazná korunní 
ímsa. 

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






























































































