






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 86 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 86 se nachází mezi ulicemi Slavíkova, Zvona ova, Blodkova, Ond í kova a 
Škroupovým nám stím.  
V bloku se nachází 17 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice Zvona ova a Blodkova jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Ulice 
Slavíkova a Ond í kova jsou dopravn  významn jší. Domy bloku . 86 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. Nejvýznamn jší je d m íslo popisné 1029. Balkóny jsou opat eny 

kovovým zábradlím s rostlinnými motivy.  
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  9564 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5469 m2 
cca 57 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 86 
 
86-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1029 / 1 
název ulice:     Slavíkova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zkoseno a zd razn no v ži kou. Horizontáln  je d m len n 
kordonovými ímsami nad prvním a tvrtým podlažím a pr b žnými podokenními ímsami 
v druhém a tvrtém podlaží. Na krajích fasád do ulice Ond í kova i Slavíkova jsou lehce 
vystupující rizality. Na nároží je v druhém podlaží balkón, který je lemován konzolami, které 
podpírají arký  v druhém podlaží. Arký  je v t etím podlaží ukon en balkónem s dvojicí sloup  
v rozích, které podpírají balkón v posledním podlaží. Balkóny jsou i v t etím podlaží na 
rizalitech a v druhém až pátém podlaží v t etí ose zleva na fasád  do ulice Slavíkova respektive 
zprava na fasád  do ulice Ond í kova. V druhém a tvrtém podlaží jsou nad okny zvln né 
frontony. V posledním podlaží jsou okna klenutá. V míst  rizalit  vystupují nad korunní ímsu 
ozdobné atiky. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1047 / 10 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je zdobena pásovou rustikou v parteru i v krajních osách horních pater. V druhém 
podlaží jsou na krajích fasády balkóny s pilastry, které podpírají arký e v t etím až tvrtém 
podlaží. Arký e jsou v posledním pat e ukon eny balkóny. V krajních osách jsou trojosá okna. 
Parapety oken jsou opat eny štukovou výzdobou. Parter je odd len kordonovou ímsou. Nad 
korunní ímsu vystupuje v prost ední ásti ozdobná atika s falešnými okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  47 / 12 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu s pásovou bosáží odd luje kordonová ímsa. Horizontáln  je fasáda ješt  len na 
kordonovou ímsou nad druhým podlažím. Okna jsou po dvojicích spojena spole nými 
podokenními ímsami. V parteru jsou široká klenutá okna, respektive vstup do domu a do 
obchodu. V druhém podlaží jsou okna lemována šambránami s nazna enými klenáky. V t etím 
a tvrtém podlaží jsou nad okny bohat  zdobené suprafenestry s frontony. Korunní ímsa se 
v prost ední ásti vzdouvá nad stylizovaný tympanon s bohatou štukovou výzdobou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 



86-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1198 / 14 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Na krajích fasády jsou rizality, které jsou zakon eny atikou s falešnými kruhovými okny. 
V parteru je nazna ena pásová rustika. Ona jsou opat ena podokenními ímsami. Nad okny 
parteru, v posledním pat e a nad okny v krajních osách ve tvrtém podlaží jsou dopln ny i 
p ímé nadokenní ímsy. V druhém podlaží na rizalitech vystupují dva balkóny se 
složitým kovovým zábradlím. Balkón s trojicí konzol se vyskytuje i uprost ed tvrtého podlaží. 
Dv  okna pod balkónem jsou zdobena rostlinnými motivy v suprafenestrách. Nad balkónem až 
pod korunní ímsu je nazna ena trojice pilastr . V prost ední ásti nad korunní ímsu vystupuje 
zdobná atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1204 / 16 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží a poslední podlaží jsou odd leny kordonovými ímsami. Mezi t mito 
ímsami je v prostoru mezi okny rustika v pruzích, které zastupují pilastry. Na krajích fasády 

vystupují oblé arký e. V posledním podlaží jsou arký e zakon eny balkóny s kovovým 
zábradlím. Okna jsou v prost edních dvou osách sdružena do dvojic. Na arký ích jsou trojice 
oken a v posledním podlaží na krajích jsou okna trojosá. V druhém podlaží je pr b žná 
podokenní ímsa a p ímé nadokenní ímsy. Pr b žná podokenní ímsa je i v pátém podlaží. 
V parapetech i nad okny je bohatá štuková výzdoba. Okna lemují šambrány. St echu uvozuje 
korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1190 / 18 
název ulice:     Slavíkova, Zvona ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Na nároží a na krajích fasády vystupují rizality. Rizality jsou ukon eny atikami. 
Mezi rizality fasádu ukon uje korunní ímsa. Parter je zdoben rustikou a je odd len od horních 
pater kordonovou ímsou. V t etím až tvrtém podlaží vystupuje na nároží sm rem do ulice 
Slavíkova zaoblený arký . V t etím podlaží jsou nad okny zalamované nadokenní ímsy. Ve 
tvrtém podlaží jsou nad okny ímsy p ímé. Zalomené jsou jen na rizalitech. V posledním 

podlaží jsou již jen p ímé nadokenní ímsy nad okny na rizalitech. Okna jsou trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



86-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1199 / 4 
název ulice:     Zvona ova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Vprost ed domu vystupuje rizalit. Nad 
korunní ímsou je atika p echázející do oblého štítu. V parteru jsou nad okny nazna eny 
klenáky. V druhém a tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. V t etím podlaží jsou 
zalamované ímsy. Pod i nad okny a pod korunní ímsou jsou namalované ornamenty. 
V druhém podlaží nad vstupem je namalován obraz postavy s harfou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1580 / 6 
název ulice:     Zvona ova, Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Z hlavní hmoty domu vystupuje v druhém až tvrtém podlaží sm rem do ulice 
Zvona ova jednoosý a do Škroupova nám stí dvojosý arký  obdélného p dorysu. Arký e jsou 
zakon eny v pátém podlaží balkóny s kovovým zábradlím. Od kordonové ímsy nad parterem 
až po korunní ímsu procházejí mezi okny dvojice polygonálních pilastr . Okna v parteru a na 
arký ích jsou trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1276 / 10 
název ulice:     Škroupovo nám stí 
po et nadzemních podlaží:   5 (6) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. V druhém a pátém podlaží probíhají balkóny s trubkovým 
zábradlím. V prostoru mezi balkóny vystupuje arký  obdélného p dorysu. Nad pátým podlažím 
probíhá kordonová ímsa, která odd luje okna vedoucí patrn  do p dních prostor . Nad nimi je 
fasáda ukon ena korunní ímsou. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. Na arký i 
jsou okna trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1255 / 9 
název ulice:     Škroupovo nám stí, Blodkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Fasáda je horizontáln  len na kordonovou ímsou nad parterem a 
nad tvrtým podlažím. V patrech jsou ješt  symbolicky nazna eny pr b žné podokenní ímsy. 
Od druhého podlaží až po korunní ímsu vystupuje z fasády do Škroupova nám stí arký . Arký  
je v pr elí opat en trojicemi úzkých oken a ješt  postraními velice úzkými okénkami. Ve 
tvrtém podlaží je na parapetu štukový reliéf. Z fasády do ulice Blodkova vystupuje v druhém 

až tvrtém podlaží také arký . Zde jsou okna trojosá a jednoduchá postraní okna. V druhém 
podlaží domu jsou nad okny pr b žné nadokenní ímsy. V t etím podlaží mimo arký e jsou nad 
okny trojúhelníkové frontony. Okna domu jsou v tšinou trojosá. Na nároží nad korunní ímsu 
vystupuje ozdobná atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1263 / 7 
název ulice:     Blodkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
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 
tvrtém podlaží vystupuje oblý arký . Arký  je v pátém podlaží ukon en balkónem s kovovým 

zábradlím. Fasádu ukon uje korunní ímsa. Parapety jsou zdobeny lehce vystupujícími tverci 
s jednoduchým geometrickým dekorem. Na arký i je dekor rostlinný. Okna jsou opat ena 
podokenními ímsami. Na arký i jsou trojice oken. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1264 / 5 
název ulice:     Blodkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
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 
tvrtém podlaží vystupuje oblý arký . Arký  je v pátém podlaží ukon en balkónem s kovovým 

zábradlím. Fasádu ukon uje korunní ímsa. Parapety jsou zdobeny lehce vystupujícími tverci 
s jednoduchým geometrickým dekorem. Na arký i je dekor rostlinný. Okna jsou opat ena 
podokenními ímsami. Na arký i jsou trojice oken, ostatní okna jsou trojosá. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
86-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1266 / 3 
název ulice:     Blodkova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Horizontáln  je d m len n kordonovou ímsou nad parterem a nad tvrtým podlažím a 
pr b žnou podokenní ímsou v druhém a pátém podlaží. V prost edních dvou osách jsou 
sdružená okna. Ostatní okna jsou trojosá. Štuková výzdoba je jednoduchá. Dekor je umíst n 
do prostoru mezi okny a do parapet  v prost edních okenních osách. Korunní ímsa má velký 
p esah. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1304 / 9 
název ulice:     Blodkova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Horizontáln  je len n kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnou 
podokenní ímsou v druhém a pátém podlaží. Nejvýrazn jší je však kordonová ímsa odd lující 
poslední podlaží. Nad korunní ímsu vystupují dva široké viký e. Fasáda do ulice Ond í kova je 
ješt  len na pr b žnou podokenní ímsou na ší i prost edních t ech os v t etím a tvrtém 
podlaží. Fasáda do ulice Blodkova je pojata áste n  jako kubistická. V t etím a tvrtém 
podlaží jsou v levé ásti fasády pr b žné podokenní ímsy. V druhém a t etím podlaží jsou 
kolem oken (v levé ásti) segmenty íms se šikmými náb hy. V t etí ose zleva je pás lodžií.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1213 / 7 
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 t etím podlaží dominuje arký . Ve tvrtém podlaží arký  
p echází do balkónu. Balkón je lemovaný klenutou arkádou se sloupy s jónskými hlavicemi a 
se zábradlím s kuželkovou balustrádou. Arkáda nese další balkón. Zde je již jen dvojice sloup  
ve st ední ásti, která nese jehlanovou v ži ku. Kraje domu jsou akcentovány rizality. 
Horizontáln  je d m len n kordonovou ímsou nad parterem a t etím a tvrtým podlažím. Nad 
korunní ímsu podpíranou konzolkami vystupuje ozdobná atika, která je v prost ední ásti 
gradována do štítu. Parapety jsou zdobeny štuky. V t etím podlaží je štuková výzdoba 
nahrazena malbou. V t etím a tvrtém podlaží je štuková výzdoba i nad okny. Celá fasáda je 
zdobena rustikou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



86-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1203 / 5 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je len n pásovou rustikou a je odd len kordonovou ímsou. Ve t etím podlaží je 
pr b žný balkón s vyzd ným zábradlím. V prost ední ásti v t etím až tvrtém podlaží 
vystupuje arký  obdélného p dorysu. Korunní ímsa je v prost ední ásti p erušena. Nad 
ímsou je umíst na atika, která v prost ední ásti tvo í štít. Na arký i jsou trojosá okna. 

Ostatní okna jsou sdružena do dvojic. Všechna okna jsou opat ena podokenní ímsou. Nad 
okny parteru jsou nazna eny klenáky. Ve t etím podlaží jsou zalamované nadokenní ímsy. Ve 
tvrtém podlaží jsou nad okny p ímé nadokenní ímsy. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
86-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1177 / 3 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu je pojata v secesním stylu. R znými, p evážn  vertikálními, dekorativními prvky 
je d m opticky zvyšován. Horizontální len ní zde nenajdeme. Krajní osy jsou vymezeny 
ozdobnými polosloupy, které vedou od balkón  v druhém podlaží až po balkóny v podlaží 
posledním. Zábradlí balkón  je kovové, dekorativní. Okna v krajních osách jsou trojosá. 
Korunní ímsa se v prost ední ásti zvedá a lemuje oblý štít s jedním obdélníkovým oknem. Po 
stranách nad korunní ímsu vystupuje ozdobná atika. Vstup je symbolicky kryt zalomenou 
ímsou. Nad vstupem je umíst n reliéf.  

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

      




















































































