






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 204 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 204 se nachází mezi ulicemi Bo ivojova, Velehradská, Ond í kova a Jagellonská 
V bloku se nachází 21 dom . 
 
Charakter ulic: 
P ilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku . 204 mají do 
ulic v tšinou honosné lenité fasády. Výšková hladina hlavních íms je s maximálním 
rozdílem dvou 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 5, minimální 3. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Fasády jsou asto 
len ny ímsami a dopln ny štukovou výzdobou.  

 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                10678 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5267 m2 
cca 49 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 204 
 
204-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1363 / 15 
název ulice:     Jagellonská, Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je lehce zaobleno a zvýrazn no rizalitem. Mimo rizalit je d m 
horizontáln  len n pr b žnými podokenními ímsami ve všech patrech a pr b žnou 
nadokenní ímsou v druhém podlaží. Mimo rizalit jsou v prvním a posledním podlaží trojosá 
okna. Ostatní okna (mimo rizalit) jsou sdružena do dvojic. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1436 / 18 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V parteru je prostor mezi okny zdoben pásovou rustikou. V druhém podlaží prochází 
odstup ovaná pr b žná podokenní ímsa. V t etím a tvrtém podlaží jsou podokenní ímsy. 
V t etím podlaží jsou ješt  p ímé nadokenní ímsy.  V posledním pat e je pr b žná podokenní 
ímsa. V prvním a t etím až pátém podlaží jsou krajní okna trojosá. Ostatní okna jsou sdružena 

do dvojic. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1411 / 20 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
První dv  podlaží domu jsou zdobena pásovou rustikou, která je ukon ena nad druhým 
podlažím kordonovou ímsou. Od této ímsy až k pr b žné podokenní ímse v pátém podlaží 
procházejí mezi okny pilastry. V t etím podlaží je ješt  dopln na pr b žná podokenní ímsa. V 
t etím až pátém podlaží jsou krajní okna trojosá. Ostatní okna jsou sdružena do dvojic. 
St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  854 / 22 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je zdoben pásovou rustikou v prvním a druhém podlaží. Fasáda je horizontáln  len na 
kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím a pr b žnou podokenní ímsou ve 
tvrtém podlaží. V t etím podlaží jsou nad okny segmentové frontony a okna jsou navzájem 

odd lena pilastry s jónskými hlavicemi. Pilastry s jednoduššími hlavicemi jsou i ve tvrtém 
podlaží. Na krajích fasády jsou okna sdružena do dvojic. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 



 
204-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1320 / 24 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Horizontáln  je len na kordonovou ímsou nad parterem a 
pr b žnou podokenní ímsou v pátém podlaží. Mezi t mito ímsami procházejí kolem oken 
tenké proužky vystupující z fasády. St echu uvozuje široká korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  837 / 26 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben rustikou. Fasáda je len na kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnými 
podokenními ímsami v druhém až tvrtém podlaží. Pod okny pátého podlaží prochází p vodní 
korunní ímsa s konzolkami a zubo ezem. Nad pátým podlažím je nová korunní ímsa. Nad 
okny druhého podlaží jsou trojúhelníkové frontony. V t etím a pátém podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy. V t etím podlaží jsou mezi okny pilastry. Krajní okna v druhém a t etím 
podlaží jsou opat ena edikulou se sloupy. V druhém podlaží s balustrádou v parapetu. Ve 
tvrtém podlaží jsou krajní okna klenutá.  

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1735 / 28 
název ulice:     Velehradská, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zvýrazn no rizalitem. Fasáda je tém  bez dekoru. Poslední 
podlaží je pod okny odd leno výraznou ímsou. Toto podlaží je vyjma nároží pojato jako 
mansarda. Fasáda je zde obložena keramickou st ešní krytinou. Okna jsou opat ena 
podokenními ímsami. Parapety tvrtého podlaží jsou zdobeny jednoduchými rozetami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
  
204-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2415 / 40 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je prostý s klenutými okny. Nad parterem je v omítce nazna ena kordonová ímsa. 
Okna prost edních dvou podlaží jsou propojena spole nou šambránou a zdobným parapetem 
(v t etím podlaží) s rostlinnými motivy. Okna posledního patra mají jednoduše pojaté 
suprafenestry. Fasádu ukon uje korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 



204-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2416 / 42 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
V pravé ásti fasády vystupuje polygonální útvar p ipomínající v ž. Avšak nep evyšuje nad 
korunní ímsu. Pravý kraj fasády asi o metr ustupuje na úrove  sousedního domu. D m je 
zdobena pásovou rustikou ve všech patrech. Horizontáln  je len n kordonovou ímsou nad 
prvním a druhým podlažím. Okna v patrech jsou opat ena kuželkovou balustrádou 
v parapetech. V druhém a t etím podlaží jsou okna lemována pilastry. V t etím podlaží v druhé 
ose zleva je na zdobných konzolách umíst n balkón se zábradlím s kuželkovou balustrádou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
204-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2417 / 44 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu je odd len kordonovou ímsou. Dále je fasáda horizontáln  len na pr b žnými 
podokenními ímsami v druhém a t etím podlaží. Nad p vodní korunní ímsu s konzolkami je 
nastav no ješt  jedno patro. Druhé podlaží je zdobeno pásovou rustikou. Prost ední okna jsou 
sdružena do dvojic a v druhém a t etím podlaží jsou lemována pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
204-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2418 / 23 
název ulice:     Ond í kova, Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Fasáda je zdobena pásovou rustikou ve všech 
patrech. Nad druhým podlažím prochází kordonová ímsa a nad okny jsou p ímé nadokenní 
ímsy. Na nároží je kordonová ímsa i nad prvním podlaží. V druhém podlaží na nároží je 

osazen na ozdobných konzolách balkón s kuželkovou balustrádou. V druhém podlaží jsou nad 
okny nazna eny klenáky. V horních dvou patrech jsou mezi okny pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
 
204-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2419 / 21 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je tém  bez dekoru. Nad parterem prochází kordonová ímsa. V patrech jsou okna 
opat ena podokenními ímsami. V t etím podlaží prochází, okny p erušovaný, ozdobný pás. 
Fasádu ukon uje mohutná korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
 



204-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2420 / 19 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben rustikou. Okna parteru jsou opat ena svazkovými klenáky. Nad vstupem je 
okénko lemované pilastry, které podpírají trojúhelníkový fronton. V druhém podlaží je 
pr b žná podokenní ímsa. Uprost ed je nika s bustou. Pod okny t etího podlaží probíhá ímsa, 
která byla patrn  p vodní korunní ímsou. Okna druhého až tvrtého podlaží jsou lemována 
jednoduchými šambránami. Uprost ed jsou falešná okna. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
204-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2421 / 17 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je bez dekoru, jen sokl je obložen keramickým obkladem. Fasáda je horizontáln  
len na pr b žnými podokenními ímsami a kordonovými ímsami nad parterem a tvrtým 

podlažím. ímsa nad tvrtým podlažím je výrazn jší a je podpírána konzolami. V lichých osách 
jsou okna sdružena do dvojic. V druhém až tvrtém podlaží jsou propojena spole nými 
šambránami. V t etím podlaží jsou okna klenutá. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2422 / 15 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. V druhém a t etím podlaží je bosáž nahrazena rustikou. Kraje 
domu jsou zvýrazn ny rizality s nárožní bosáží. D m je len n pr b žnými podokenními 
ímsami v druhém, t etím a tvrtém podlaží a kordonovými ímsami nad druhým a tvrtým 

podlažím. V t etím podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Na rizalitech jsou frontony 
segmentové. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Nad korunní ímsou ní tve ice 
viký . 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
204-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2423 / 13 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je bez dekoru. Horní patra jsou zdobena pásovou rustikou. Kraje domu jsou zvýrazn ny 
rizality s nárožní bosáží. D m je len n pr b žnými podokenními ímsami v druhém, t etím a 
tvrtém podlaží a kordonovými ímsou nad parterem. V druhém podlaží jsou nad okny 

trojúhelníkové frontony. V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Fasádu ukon uje 
korunní ímsa se zubo ezem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 



 
204-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2424 / 11 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   3 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. St ední ást domu je zvýrazn na rizalitem s nárožní bosáží. 
D m je len n pr b žnými podokenními ímsami v druhém a t etím podlaží a ozdobnou 
kordonovou ímsou nad parterem. V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. 
Mimo rizalit jsou frontony segmentové. V t etím podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Fasádu 
ukon uje korunní ímsa s konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o dv  patra zvýšit. 
 
204-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2425 / 9 
název ulice:     Bo ivojova 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. V horních patrech je bosáž nahrazena rustikou. Kraje domu 
jsou lemovány nárožní bosáží. D m je len n pr b žnými podokenními ímsami v druhém, 
t etím a tvrtém podlaží a kordonovou ímsou nad parterem. Krajní okna jsou sdružená. 
V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Okna lemují pilastry a v parapetech 
je kuželková balustráda. V t etím podlaží jsou nad okny segmentové frontony. Ve tvrtém 
podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. St echu uvozuje korunní ímsa s ozdobnými konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
204-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2426 / 21 
název ulice:     Bo ivojova, Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. V druhém a t etím podlaží je bosáž nahrazena pásovou 
rustikou. Nároží je zvýrazn no rizalitem s nárožní bosáží v t etím a tvrtém podlaží. D m je 
horizontáln  len n kordonovými ímsami nad prvním a druhým podlažím a pr b žnou 
podokenní ímsou ve tvrtém podlaží. Nad okny druhého podlaží jsou nazna eny klenáky. Na 
rizalitu jsou p ímé nadokenní ímsy. V t etím podlaží jsou nad okny segmentové frontony. Ve 
tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. St echu uvozuje korunní ímsa s konzolkami. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2427 / 19 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Dekoru prostý parter odd luje kordonová ímsa. Horní podlaží jsou zdobena pásovou rustikou. 
V druhém podlaží jsou zdobné parapety a suprafenestry s prohnutými ímsami. V t etím 
podlaží jsou p ímé nadokenní ímsy. Ve tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Okna 
jsou lemována šambránami. Pod korunní ímsou se zubo ezem je ozdobný pás s girlandami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno patro zvýšit. 
 
204-21 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2428 / 17 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda tohoto domu je tém  bez dekoru. V druhém podlaží je pr b žná podokenní ímsa a 
v prostoru mezi okny jsou nazna eny jednoduché pilastry. Okna lemují v omítce nazna ené 
šambrány. St echu uvozuje jednoduchá korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 






























































































