






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 203 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 203 se nachází mezi ulicemi Milešovská, Velehradská, Ond í kova a Jagellonská 
V bloku se nachází 20 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Milešovská, Velehradská a Jagellonská jsou komunikace obslužné s klidnou 
dopravou. Ulice Ond í kova je dopravn  významn jší. Domy bloku . 203 mají do ulic 
v tšinou honosné lenité fasády. Výšková hladina hlavních íms je s maximálním 
rozdílem jedno 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. D m íslo popisné 1266 slouží jako pension. D m íslo popisné 1734 je 
budovou obvodního soudu a státního zastupitelství pro Prahu 3. 
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m.  Maximální po et nadzemních podlaží 
je 7, minimální 4. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Fasády jsou asto 
len ny ímsami a dopln ny štukovou výzdobou. Budova soudu budí respekt svojí 

monumentalitou.  
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                10228 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5685 m2 
cca 56 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 203 
 
203-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1609 / 1 
název ulice:     Jagellonská, Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je zvýrazn no rizality a vyvýšeno nižšími štíty. Na rizalitu do 
ulice Jagellonská a na levém kraji fasády do ulice Milešovská jsou umíst ny v druhém až 
tvrtém podlaží dva arký e. V druhém a t etím podlaží vystupují do Jagellonské ulice ješt  dva 

balkóny s balustrádou. Horizontáln  je d m len n kordonovou ímsou nad parterem a t etím 
podlažím a pr b žnou podokenní ímsou v pátém podlaží. Na fasád  se st ídají sdružená okna 
s okny trojosými. V druhém podlaží v parapetech a nad okny t etího podlaží jsou girlandy. 
Parapety t etího podlaží jsou opat eny zdobnými obdélníky. Ve tvrtém podlaží jsou nad okny 
p ímé nadokenní ímsy. St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1986 / 10 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je len na pásovou rustikou. V parapetech horních pater jsou pásy rustiky rozší eny a 
tvo í tak ozdobný prvek. V prost ed fasády v druhém až tvrtém podlaží vystupuje polygonální 
arký . Je podep en odstup ovanými konzolami a zakon en v pátém podlaží balkónem 
s vyzd ným zábradlím. Masivní korunní ímsu podpírají konzolky. Okna, vyjma bo ních oken 
na arký i, jsou ty osá.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2173 / 12 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter domu odd luje pr b žná nadokenní ímsa. V druhém až pátém podlaží vystupují na 
krajích fasády dva polygonální arký e. Horizontáln  je d m len n podokenní a nadokenní 
ímsou v druhém a pátém podlaží. Nadokenní ímsa v pátém podlaží je mohutná a oblá a 

podpírá pr b žný balkón v šestém podlaží. Balkón je osazen kovovým zábradlím. Krajní okna 
v šestém podlaží jsou klenutá. Fasádu ukon uje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  321 / 22 
název ulice:     Milešovská, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je rohový se zaobleným nárožím. Fasáda je kompletn  obložena keramickým obkladem. 
Na krajích v t etím až sedmém podlaží jsou osazeny balkóny se zaobleným vyzd ným 
zábradlím. T etí až sedmé podlaží (mimo krajních ástí fasády s balkóny) lehce vystupuje 
z hlavní hmoty domu. První podlaží je odd leno kordonovou ímsou. Na nároží jsou pásová 
okna kopírující zaoblení domu. Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  322 / 24 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je dekoru prostá a kompletn  obložena keramickým obkladem. Parter je odd len 
kordonovou ímsou. Nad korunní ímsou vystupuje vyzd né zábradlí terasy ustupujícího patra. 
Krajní okna jsou trojosá. Prost ední okna jsou ty osá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2395 / 26 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je dekoru prostá a kompletn  obložena keramickým obkladem. V druhém až šestém 
podlaží fasáda lehce vystupuje p ed úrove  parteru. Avšak kraje jsou ustoupeny a osazeny 
balkóny se sklen ným zábradlím. Ve st ední ásti fasády jsou široká ty osá okna. P echod 
mezi balkóny a st ední ástí fasády tvo í zasklené lodžie. V parteru na krajích fasády jsou 
pásová okna. Sedmé podlaží je ustoupeno a tvo í tak terasu. Zábradlí na terase je sklen né. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1774 / 28 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je dekoru prostá a kompletn  obložena keramickým obkladem. V druhém až pátém 
podlaží vystupuje z fasády široký arký . Arký  je ukon en v šestém podlaží balkónem 
s kovovým zábradlím. Kraje fasády jsou osazeny balkóny se zaobleným vyzd ným zábradlím. 
Ve st ední ásti fasády jsou široká ty osá okna. Nad korunní ímsou vystupuje vyzd né 
zábradlí terasy ustupujícího patra.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
  
 



203-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2379 / 30 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je dekoru prostá a kompletn  obložena keramickým obkladem. Parter je odd len 
drobnou kordonovou ímsou. V druhém až pátém podlaží vystupuje z fasády široký arký  
s pásovými okny. Arký  je ukon en v šestém podlaží balkónem se sklen ným zábradlím. Nad 
korunní ímsou vystupuje sklen né zábradlí terasy ustupujícího patra.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2385 / 32 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je dekoru prostá a kompletn  obložena keramickým obkladem. V druhém až pátém 
podlaží vystupuje z fasády široký arký . Arký  je ukon en v šestém podlaží balkónem 
se sklen ným zábradlím. Na krajích fasády jsou francouzská okna s trubkovým zábradlím. Ve 
st ední ásti fasády jsou široká ty osá okna. Nad korunní ímsou vystupuje sklen né zábradlí 
terasy ustupujícího patra.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1577 / 34 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu je tém  bez dekoru. Vstup je klenutý. Okna horních pater jsou trojosá. Nad 
korunní ímsou je dostav no patro. Patro je zúženo o pravou krajní osu.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1397 / 27 
název ulice:     Ond í kova, Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazn ny rizality. 
Parter s pásovou bosáží je odd len kordonovou ímsou. Horní patra jsou zdobena pásovou 
rustikou. V druhém a tvrtém podlaží je pr b žná podokenní ímsa. Parapety druhého podlaží 
jsou zdobeny kuželkovou balustrádou. V druhém a t etím podlaží jsou nad okny zvln né a 
zalamované nadokenní ímsy a štuková výzdoba. Ve tvrtém podlaží jsou p ímé nadokenní 
ímsy. Okna jsou lemována ozdobnými šambránami. Okna na rizalitech a na fasád  do ulice 

Ond í kova jsou sdružena do dvojic. Na rizalitech nad korunní ímsu vystupuje atika 
s kuželkovou balustrádou. Na nároží je štít s dvojicí klenutých okének. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 



203-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1266 / 25 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   7 (8) 
tvar st echy:     sedlový, plochý 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je využíván jako pension. Fasáda je tém  bez dekoru. Parter je odd len p íst eškem. 
Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. Prost ední okenní osa je na lehce 
vystupujícím pásu. St echa je v prost ední ásti vym n na za ustupující patro. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1652 / 23 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou je odd len kordonovou ímsou. Poslední podlaží je nastav no nad 
p vodní korunní ímsu a ukon eno novou korunní ímsou. Prost ední ást fasády je zvýrazn na 
rizalitem. Ona druhého a t etího podlaží jsou opat ena podokenními a p ímými nadokenními 
ímsami. Ve tvrtém podlaží jsou již jen podokenní ímsy. Rizalit je v druhém až tvrtém 

podlaží lemován pilastry. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1358 / 21 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
St ední ást domu je zvýrazn na rizalitem. První dv  podlaží jsou zdobena pásovou rustikou. 
Další dv  podlaží mimo rizalit jsou provedena v režném zdivu. V t chto podlažích je rizalit 
lemován pilastry. Horizontáln  je d m, len n kordonovou ímsou nad prvním a druhým 
podlažím a pr b žnou podokenní ímsou v druhém a t etím podlaží. Okna v parteru jsou 
klenutá. V t etím podlaží jsou zvln né nadokenní ímsy. Ostatní okna jsou opat ena klenáky. 
Na rizalitu nad korunní ímsou vystupuje ozdobná atika. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
203-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  665 / 19 
název ulice:     Velehradská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben tenkými, svislými pruhy. Krajní okna v horních patrech jsou symbolicky 
vymezena v omítce nazna enými pilastry. Korunní ímsa je v prost ední ásti p erušena 
nízkým štítem. V t etím podlaží jsou zvln né a zalamované nadokenní ímsy. V druhém podlaží 
jsou tyto ímsy pouze nazna eny v omítce. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. 
Ze st echy vystupují na krajích dva viký e.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 



203-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1301 / 17 
název ulice:     Velehradská, Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   4 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Parter je zdoben bosáží a odd len pr b žnou podokenní ímsou 
s ozdobným pruhem v druhém podlaží. V druhém podlaží je pásová rustika, která je ukon ena 
pr b žnou podokenní ímsou v t etím podlaží. Okna parteru a posledního patra jsou osazena 
klenáky. V druhém podlaží jsou prohnuté nadokenní ímsy s volutami. Nad okny t etího podlaží 
jsou p ímé nadokenní ímsy. Mezi okny posledního podlaží jsou ozdobné štukové prvky. Na 
nároží jsou sdružená okna a korunní ímsa se zubo ezem je p erušena ozdobnou atikou 
s kuželkovou balustrádou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu. D m je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
203-17 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1062 / 11 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. D m je horizontáln  len n kordonovou ímsou nad prvním a 
tvrtým podlažím. Krajní okna jsou sdružená do dvojic. Okna jsou opat ena podokenními 
ímsami. V druhém podlaží jsou nadokenní ímsy vynášené konzolkami. Vstup je klenutý. 

Fasádu ukon uje korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-18 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  895 / 9 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m je horizontáln  len n kordonovou ímsou nad parterem a pr b žnými podokenními 
ímsami v druhém tvrtém a pátém podlaží. ímsa v pátém podlaží byla p vodn  ímsou 

korunní. Druhé a t etí podlaží je provedeno v režném zdivu. V t chto dvou patrech jsou p ímé 
nadokenní ímsy a krajní okna jsou sdružena do dvojic. Ve tvrtém podlaží jsou okna klenutá. 
Korunní ímsa je symbolicky podep ena štukovými p lkruhy místo konzolkami.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
203-19 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1734 / 5, 7 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
D m slouží jako obvodní soud a státní zastupitelství pro Prahu 3. Fasáda je horizontáln  
len na pr b žnými podokenními ímsami v druhém a t etím podlaží. Okna v t etím až šestém 

podlaží jsou odd lena lehce vystupujícími pruhy (pilastry). Nad pátým podlažím pruhy 
p erušují drobnou kordonovou ímsu. Okna domu jsou velká a široká. Fasáda je ukon ena 
korunní ímsou.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 



203-20 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1700 / 3 
název ulice:     Jagellonská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter odd luje kordonová ímsa. V druhém až tvrtém podlaží na krajích fasády vystupují dva 
oblé arký e. Arký e jsou ukon eny v pátém podlaží balkóny. V okenních parapetech jsou 
ozdobné tverce. Korunní ímsa se v prost ední ásti zvedá nad nízký štít s reliéfem. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 




























































































