






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 201 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 201 se nachází mezi ulicemi Slavíkova, Laubova, Ond í kova a nám stím Ji ího z 
Pod brad 
V bloku se nachází 11 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Laubova a p ilehlá komunikace na nám stí Ji ího z Pod brad jsou komunikace 
obslužné s klidnou dopravou. Ulice Ond í kova a Slavíkova jsou dopravn  
významn jší. Domy bloku . 201 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. D m íslo popisné 1685 slouží jako škola. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m.  Maximální po et nadzemních podlaží 
je 7, 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 a dopln ny štukovou výzdobou. Objekt školy je zajímavý svojí 

rozlohou a štítem s hodinami. 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  7501 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5151 m2 
cca 69 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 201 
 
201-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1554 / 6 
název ulice:     Slavíkova, nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Kraje fasády a nároží jsou zvýrazn ny rizality. První dv  podlaží jsou 
zdobena pásovou rustikou. Horizontáln  je d m len n kordonovými ímsami nad prvním, 
druhým a tvrtým podlažím. V druhém až tvrtém podlaží vystupují z fasády do nám stí dva 
polygonální arký e, které jsou ukon eny v pátém podlaží balkóny. Na arký e v druhém, t etím 
a tvrtém podlaží navazují široké balkóny. Balkóny jsou i na levém kraji fasády do ulice 
Slavíkova. Mimo arký e jsou trojosá okna. V t etím podlaží jsou nad nimi p ímé nadokenní 
ímsy. V druhém a t etím podlaží jsou v parapetech kuželkové balustrády. V t etím až pátém 

podlaží mezi okny probíhají pilastry.  Nad korunní ímsou vystupuje ozdobná atika. V míst  
rizalit  a uprost ed fasády do nám stí jsou ješt  dopln ny štíty s ne len nými okénky.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1562 / 4 
název ulice:     Slavíkova 
po et nadzemních podlaží:   5 (6) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je pojata v secesním stylu. Je zdobena štuky s rostlinným motivem. Parter domu je 
zastín n pr b žným balkónem v druhém podlaží. Balkón je podep en konzolkami. V prost ed 
fasády na balkónu „stojí“ široký arký  obdélného p dorysu. V t etím a tvrtém podlaží je arký  
nahrazen vysutou lodžií i balkónem s pilí i po obvodu. V pátém podlaží p echází balkón zp t 
do arký e, avšak užšího. Nad korunní ímsou je v prost ední ásti štít s klenutými dve mi, 
které vedou na balkón nad arký em. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1571 / 6 
název ulice:     Slavíkova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 (6) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový. Nároží a kraje fasády jsou zd razn ny rizality. Kraje rizalit  jsou zdobeny 
lizénami s rustikou. Parter je zdoben pásovou rustikou a je ukon en kordonovou ímsou. 
V druhém až tvrtém podlaží na rizalitech vystupují oblé arký e. V pátém podlaží jsou 
zakon eny vyzd ným balkónem. Korunní ímsa je p erušena rizality, které p echázejí do štít  
s p lkruhovými okny. Nároží je ješt  dopln no v ži kou. Nad korunní ímsou je umíst na 
atika. Okna jsou v tšinou trojosá. V t etím podlaží jsou n která okna sdružená. Štuková 
výzdoba se vyskytuje p edevším v parapetech a nad okny. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 



201-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1916 / 4 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V druhém až t etím podlaží procházejí pilastry s kanelurou. tvrté podlaží je zdobeno tverci 
s ortogonálním a diagonálním len ním. V pátém podlaží prochází mohutná podokenní ímsa a 
ukon uje tak spodní ást fasády. Horní podlaží jsou zdobena „lehkým“ dekorem. V šestém 
podlaží jsou dekorativní tverce v parapetech. Nad okny jsou symbolicky nazna eny 
segmentové frontony. Okna v druhém a sedmém podlaží jsou klenutá. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2361 / 6 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je tém  bez dekoru. Povrh fasády je tvo en keramickým obkladem. V t etím až pátém 
podlaží v prost ední ásti vystupuje široký arký . Okna na krajích fasády jsou trojosá. 
Uprost ed jsou okna ty osá. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1528 / 2 
název ulice:     Škroupovo nám stí, Pospíšilova 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter a druhé podlaží je opat eno keramickým obkladem. V druhé ose zleva jsou lodžie, které 
jsou áste n  zaskleny. Na pravém kraji fasády ve tvrtém až šestém podlaží vystupuje arký  
obdélného p dorysu s pásovými okny. V šestém podlaží je arký  ukon en balkónem s kovovým 
zábradlím. Okna jsou v tšinou trojosá. Nad korunní ímsou (nad pásem lodžií) vy nívá v ž 
s plochou st echou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1561 / 9 
název ulice:     Pospíšilova, Laubova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. V druhém podlaží je pr b žná podokenní a nadokenní ímsa. Prostor 
mezi okny je proveden v režném zdivu. V t etím tvrtém a pátém podlaží jsou pr b žné 
nadokenní a podokenní ímsy na krajích propojeny oblouky. Krajní okna na nároží jsou z t chto 
„ovál “ vynechána. Poslední patro je rovn ž z režného zdiva a je od spodních podlaží odd leno 
pr b žnou podokenní ímsou. Okna jsou trojosá. Výjimku tvo í okna na nároží. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
  



 
201-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1709 / 5 
název ulice:     Laubova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu je zdoben pásovou rustikou a je odd len korunní ímsou. Horizontáln  je fasáda 
len na již jen kordonovou ímsou nad tvrtým podlažím. V druhém až tvrtém podlaží 

vystupují na krajích fasády oblé arký e. V pátém podlaží jsou arký e ukon eny balkóny 
s balustrádou. V prost ed fasády v druhém a t etím podlaží jsou další dva balkóny. Okna jsou 
sdružena do dvojic. Parapety jsou opat eny ozdobnými tverci. Korunní ímsa je v prost ední 
ásti o n co vyvýšena. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1626 / 3 
název ulice:     Laubova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a je ukon en kordonovou ímsou. Horizontáln  je d m dále 
len n pr b žnou podokenní ímsou v druhém podlaží a kordonovou ímsou nad tvrtým 

podlažím. V sudých osách v druhém až tvrtém podlaží vystupují dva polygonální arký e. 
V pátém podlaží jsou arký e zakon eny balkóny s vyzd ným zábradlím. Další balkón spojuje 
arký e v druhém podlaží. Okna jsou opat ena podokenními ímsami. V druhém a t etím podlaží 
jsou ješt  p ímé nadokenní ímsy. V krajních osách jsou okna sdružená. V prost ední jsou okna 
trojosá. Okna parteru jsou klenutá. Korunní ímsa je p erušena dvojicí ozdobných štít .   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
201-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1561 / 9 
název ulice:     Laubova, nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. D m je horizontáln  len n kordonovými 
ímsami nad prvním a druhým podlažím. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazn ny rizality. Na 

nároží vystupuje v druhém až tvrtém podlaží polygonální arký . Je podep en trojicí konzol. 
Arký  je i na v t etím až tvrtém podlaží na fasád  do nám stí. V pátém podlaží je zakon en 
balkónem. Na fasád  do ulice Laubova jsou ve tvrtém podlaží dva trojúhelníkové balkóny. 
Korunní ímsa je na nároží a na rizalitech p erušena ozdobnými štíty. V prvním a posledním 
podlaží jsou klenutá okna. V t etím a tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. N která 
okna jsou sdružena do dvojic. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 



201-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1685 / 7, 8 
název ulice:     nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   4 (5) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     chodbový 
 
D m je velice rozsáhlý. Slouží jako školské za ízení. Parter s pásovou bosáží je ukon en 
kordonovou ímsou. Druhé až tvrté podlaží je rytmicky len no pilastry. V prost ední ásti se 
korunní ímsa se zubo ezem zvedá a tvo í voluty. Voluty tak vymezují o patro vyšší prost ední 
ást domu. Zde je korunní ímsa podstavcem pro ozdobnou atiku s balustrádou a štít 

s hodinami. Okna jsou trojosá. V parteru jsou okna klenutá. Parapety oken jsou opat eny 
štukovou výzdobou. V druhém podlaží je v parapetu nazna ena balustráda.   
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 




























































