






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 87 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 87 se nachází mezi ulicemi Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Ond í kova a 
Škroupovým nám stím.  
V bloku se nachází 15 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice Zvona ova, Fibichova a Blodkova jsou ulicemi obslužnými s klidnou 
dopravou. Ulice Ond í kova je dopravn  významn jší. Domy bloku . 87 mají do ulic 
v tšinou honosné lenité fasády. Domy jsou v celém bloku tém  stejn  vysoké. 
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 umíst ny na rovinném terénu. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Fasády jsou asto 
len ny ímsami.  

 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  7800 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   4735 m2 
cca 61 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 87 
 
87-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1254 / 2 
název ulice:     Blodkova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Horizontáln  je d m len n kordonovými ímsami nad prvním a 
tvrtým podlažím. V druhém až tvrtém podlaží vystupují z fasády t i oblé arký e, které jsou 

ukon eny v pátém podlaží balkónem s jednoduchým kovovým zábradlím. Na fasád  do ulice 
Ond í kova je arký  uprost ed. Do ulice Blodkova jsou dva arký e v sudých osách. Mezi arký i 
v druhém a tvrtém jsou další dva balkóny. Do ulice Ond í kova jsou balkóny (v druhém a 
tvrtém podlaží) ješt  v krajních osách. Na arký ích jsou trojice oken. Trojice sdružených oken 

jsou i na pravém konci fasády do ulice Blodkova. St echu uvozuje korunní ímsa podep ená 
konzolkami.       
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1476 / 4 
název ulice:     Blodkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu odd luje mohutná kordonová ímsa. U vchodu je ímsa rozší ena a je podep ena 
šesti polosloupy. Dále je fasáda horizontáln  len na kordonovou ímsou nad druhým podlažím 
a pr b žnou podokenní ímsou v druhém podlaží a pr b žnou podokenní ímsou v prvním 
podlaží. V horních podlažích probíhají mezi okny dvojice pilastr . Vchod a okna vedle vchodu 
jsou klenutá. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1372 / 6 
název ulice:     Blodkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n pr b žnou podokenní ímsou v druhém a pátém podlaží. 
V prost ední ásti v parteru a druhém podlaží procházejí mezi okny t i pilastry, které jsou 
zakon eny geometricky stylizovanou (p lkruhovou) hlavicí. Pilastry podpírají kladí, které je 
kryto st ešní krytinou. Pilastry jsou ješt  v posledním podlaží v celé ší ce domu. Podpírají 
korunní ímsu. Okna jsou opat ena podokenními ímsami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1280 / 8 
název ulice:     Blodkova, Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Fasáda je tém  bez dekoru. Nad parterem a nad tvrtým podlažím 
prochází kordonová ímsa. V prost ed a na pravém kraji fasády do ulice Blodkova jsou 
v druhém až tvrtém podlaží dva polygonální arký e s podokenními ímsami v každém podlaží. 
Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. St echu uvozuje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1475 / 7 
název ulice:     Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n pr b žnou podokenní ímsou v druhém a pátém podlaží. 
V prost ední ásti v parteru a druhém podlaží procházejí mezi okny t i pilastry, které jsou 
zakon eny geometricky stylizovanou (p lkruhovou) hlavicí. Pilastry podpírají kladí, které je 
kryto st ešní krytinou. Pilastry jsou ješt  v posledním podlaží v celé ší ce domu. Podpírají 
korunní ímsu. Okna jsou opat ena podokenními ímsami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1528 / 2 
název ulice:     Škroupovo nám stí, Pospíšilova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter je odd len kordonovou ímsou. Dále je fasáda horizontáln  
len na pr b žnou podokenní ímsou ve tvrtém a  pátém podlaží. ímsa ve tvrtém podlaží je 

sou ástí širokého, z fasády vystupujícího, pásu. V druhém až pátém podlaží vy nívají dva 
polygonální arký e. Jeden je umíst n v druhé ose zleva na fasád  do ulice Pospíšilova a druhý 
je umíst n v prost ední ose fasády do Škroupova nám stí. Okna jsou krom  arký  trojosá. 
Fasádu ukon uje korunní ímsa podep ená konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1524 / 4 
název ulice:     Pospíšilova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu je horizontáln  len na kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnou podokenní 
ímsou v pátém podlaží. V prost ed v druhém až tvrtém podlaží vystupuje z fasády oblý arký . 

V každém pat e jsou okna spojena spole nou jednoduchou šambránou. Okna v patrech jsou 
trojosá, na rizalitech ty osá. St echu uvozuje korunní ímsa s konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
  
 



87-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1586 / 11 
název ulice:     Pospíšilova, Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Fasáda je tém  bez dekoru. Do ulice Pospíšilova v druhém až pátém 
podlaží vystupuje arký  obdélného p dorysu. Je umíst n úpln  vlevo. Do ulice Fibichova 
vy nívají dva užší arký e. Mezi t mito arký i jsou umíst ny pr b žné balkóny. Všechny t i 
arký e jsou ukon eny v šestém podlaží balkóny s vyzd nými zábradlími. Nad korunní ímsou 
ní šest viký . 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1695 / 9 
název ulice:     Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kraje fasády jsou zvýrazn ny rizality. V druhém až pátém podlaží vystupují na krajích fasády 
dva arký e obdélníkového p dorysu s pásovými okny. V šestém podlaží jsou zakon eny 
balkóny s kovovým zábradlím a jsou navzájem propojeny širokou ímsou. Mimo rizality jsou 
v patrech v omítce nazna eny pr b žné podokenní ímsy. Vchod je lemován pilastry, které 
nesou kladí s ímsou. Nad korunní ímsu vy nívá trojice viký . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1530 / 7 
název ulice:     Fibichova 
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 dva oblé arký e. Poslední podlaží je schováno za širokou 
kordonovou ímsu. Fasádu ukon uje korunní ímsa. Na arký ích jsou trojice jednoosých oken. 
Vchod je lemován pilastry, které nesou kladí s ímsou s konzolkami. Fasáda je ukon ena 
subtilní korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1425 / 5 
název ulice:     Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou odd luje kordonová ímsa s konzolkami. Poslední podlaží je také 
odd leno kordonovou ímsou a je zdobeno pr b žnou podokenní ímsou a v prostoru mezi 
okny pásovou rustikou. V prost ední ásti jsou pr b žné nadokenní i podokenní ímsy 
p erušovány tve icí pilastr , které podpírají zalomenou ímsu umíst nou v parapetech pátého 
podlaží. Do prostoru mezi okna v pátém podlaží jsou umíst ny tverce s geometrickým 
štukovým dekorem. Na krajích fasády jsou okna sdružena do dvojic. Ostatní okna jsou trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1307 / 3 
název ulice:     Fibichova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V druhém až tvrtém podlaží na krajích fasády vystupují dva polygonální arký e. V t etím 
podlaží jsou ukon eny balkóny s kovovým zábradlím. V druhém podlaží jsou arký e propojeny 
pr b žným balkónem. Dva balkóny jsou i v t etím podlaží v prost ední ásti. Parapety oken 
jsou zdobeny lehce vystupujícími tverci s ozdobným lemováním. Korunní ímsa s konzolkami 
odd luje poslední mansardové podlaží s plechovou st ešní krytinou. Okna posledního podlaží 
jsou lemována šambránami. Zbytek st echy je od posledního mansardy odd len ímsou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1234 / 17 
název ulice:     Fibichova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je obložen keramickým obkladem a ukon en pr b žnou podokenní ímsou v druhém 
podlaží. Dále je d m horizontáln  len n kordonovou ímsou nad tvrtým podlažím. V druhém 
až tvrtém podlaží na nároží na fasád  do ulice Ond í kova vystupuje oblý arký , který je 
zakon en v pátém podlaží balkónem. Na druhém konci fasády jsou v druhém, t etím a tvrtém 
podlaží umíst ny polygonální balkóny. Balkóny jsou umíst ny i v prost ed a na pravém kraji 
fasády do ulice Fibichova. Parapety jsou zvýrazn ny lehce vystupujícími obdélníky. Poslední 
patro je zdobeno jednoduchým plošným dekorem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1244 / 15 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Parter je opat en hrubší omítkou s nazna enou pásovou rustikou. 
Je ukon en pr b žnou podokenní ímsou v druhém podlaží. Parapety v horních patrech jsou 
zvýrazn ny lehce vystupujícími obdélníky. St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
87-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1246 / 13 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Ve st ední ásti domu v druhém až tvrtém podlaží lehce vystupuje oblý arký . V pátém 
podlaží je ukon en balkónem s vyzd ným zábradlím. Horizontáln  je d m rozd len pr b žnou 
podokenní ímsou v druhém a pátém podlaží. Parapety jsou opat eny štukovým dekorem. 
V posledním pat e jsou okna lemována pilastry, které podpírají dekorativní pruh procházející 
nad okny. Prostor mezi okny je vypln n reliéfy. Korunní ímsa s konzolkami je v prost ední 
ásti zalomena a vyvýšena. 

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




































































