






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 9 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 9 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Domažlická, Hájkova a Kališnická. V 
bloku se nachází 10 (8) domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Koněvova je dopravně i obchodně významnější. Ostatní ulice jsou ulicemi 
obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 9 mají do ulic většinou honosné členité 
fasády. Domy výškově kopírují mírně svažitý terén. Parter je částečně využíván ke 
komerčním účelům, míra využití odpovídá významu ulice. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v současné době převážně obydleny, v přízemí částečně komerčně 
využívány. Severní část bloku je nedostavěná (domy 4 a 5). V současnosti jsou zde 
převážně privátní garáže. 
 
charakter domů 
 Převažujícím typem je schodišťový dům.  Maximální počet nadzemních podlaží 
je 6, minimální 5. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu.  
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná. Fasády jdou často 
členěny římsami. 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  4930 m
 zastavěná plocha objektů                                                        3290 (2076) m

2 

                                                                                                                                      cca 67 (42) % 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 9 
 
9-1 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1245 / 81 
název ulice:     Koněvova, Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je nárožní. Parter domu odděluje kordonová římsa. Nároží a kraje domu jsou zvýrazněny 
rizality. Kraje rizalitů lemují stylizované pilastry. V posledním podlaží je v prostoru mezi rizality 
průběžná podokenní římsa. Okna v patrech jsou trojosá. Parapety jsou zdobeny geometrickým 
štukovým dekorem. Nad korunní římsou vystupují v místě rizalitů části atiky. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
9-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1195 / 18 
název ulice:     Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Je pouze horizontálně členěna průběžnými nadokenními římsami 
v druhém a čtvrtém podlaží a průběžnými podokenními římsami v v druhém, třetím, čtvrtém a 
pátém podlaží. Okna jsou lemována ustupujícími šambránami. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
9-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  784 / 20 
název ulice:     Domažlická, Kališnická 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
První podlaží domu je částečně zapuštěno pod okolní terén. Parter domu ukončuje průběžná 
nadokenní římsa v druhém podlaží. Horizontálně je fasáda ještě členěna průběžnou podokenní 
a nadokenní římsou v posledním patře. Osy oken v třetím a čtvrtém podlaží jsou zvýrazněny 
šambránami, které spojují dvojice oken nad sebou. Pravá třetina fasády směrem do ulice 
Kališnická je ustoupena přibližně o šedesát centimetrů. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
9-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:   
název ulice:     Kališnická 
počet nadzemních podlaží:    
tvar střechy:      
typ domu:      
 
V místě vyznačeném jako dům číslo 4 jsou pouze privátní garáže. Doporučujeme zde vystavět 
pětipodlažní objekt, který pomůže doplnit nedostavěný blok. Charakter domu by měl odpovídat 
okolní zástavbě, především po hmotové a tektonické stránce. 
 
 
 
 
 



9-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1284 / 19 
název ulice:     Kališnická, Hájkova 
počet nadzemních podlaží:    
tvar střechy:      
typ domu:      
 
V místě vyznačeném jako dům číslo 5 je jeden rozestavěný a jeden stávající jednopodlažní 
objekt. Doporučujeme zde vystavět pěti, maximálně však šestipodlažní objekt, který pomůže 
doplnit nedostavěný blok. Charakter domu by měl odpovídat okolní zástavbě, především po 
hmotové a tektonické stránce. 
 
9-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  863 / 57 
název ulice:     Koněvova, Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zcela zbaven dekoru a obložen kamenným obkladem. V patrech jsou osy oken 
včetně parapetů lehce ustoupeny. Do ulice Koněvova v druhém až pátém podlaží vystupuje 
dvojice polygonálních arkýřů. Okna jsou většinou trojosá. Na arkýřích jsou trojice jednoosých 
oken. Fasáda je členěna horizontálně průběžnými podokenními římsami v druhém, třetím a 
pátém podlaží. A původní korunní římsou pod okny šestého podlaží. Fasáda je ukončena 
korunní římsou.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
9-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1214 / 89 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Vstupy, respektive okna, v parteru jsou klenutá. V krajních osách fasády v druhém až třetím 
podlaží vystupují obdélné arkýře se zaoblenými hranami. V Třetím podlaží jsou arkýře 
ukončeny balkóny s balustrádou. Okna jsou opatřena šambránami a podokenními římsami. 
V druhém, třetím a čtvrtém podlaží jsou ještě doplněny přímé nadokenní římsy. Ve čtvrtém 
podlaží prochází horizontálně mezi okny pás se štukovým dekorem. Pod korunní římsou je také 
dekorativní pás. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
9-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1206 / 87 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. V patrech rustika pokračuje pouze ve střední části fasády. 
Tvoří tak lehce vystupující rizalit. V druhém podlaží uprostřed a v třetím podlaží v krajních 
osách jsou osazeny balkóny s kovovými zábradlími. Fasáda je zdobena štukovým dekorem 
především nad okny a pod parapetní římsou. Okna na rizalitu jsou sdružena do dvojic. Ostatní 
okna jsou trojosá. Korunní římsa s konzolkami je přerušena převýšeným rizalitem. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 



9-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1194 / 85 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je pojednán v hrubší omítce. Ta zasahuje až do půli oken druhého podlaží. Stejná 
omítka je použita v pásu pod korunní římsou s konzolkami. Ve čtvrtém podlaží je fasáda 
horizontálně dělena římsou, které prochází mezi okny. Okna jsou většinou sdružena do dvojic. 
Pouze v krajních osách jsou okna trojosá. V druhém a třetím podlaží v krajních osách vystupují 
balkóny, které jsou vynášeny konzolami. Balkóny v druhém podlaží mají vyzděné zábradlí 
s dekorem s rostlinným motivem. Ve třetím podlaží je zábradlí tvořeno kuželkovou 
balustrádou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
8-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1116 / 83 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s pásovou bosáží a s klenutými okny, respektive vstupy, odděluje kordonová římsa. 
Horizontálně je fasáda dále členěna průběžnými podokenními římsami v druhém a třetím 
podlaží a kordonovými římsami nad druhým a čtvrtým podlažím. Římsa nad čtvrtým podlažím 
je opatřena keramickou střešní krytinou (prejzy). V krajních osách jsou sdružená okna. 
Vprostřed jsou okna trojosá. Mezi okny procházejí pilastry, které jsou členěny rustikou a 
zakončeny ozdobnými hlavicemi. Okna mají suprafenestry se štukovým dekorem. V třetím 
podlaží jsou nad okny zalamované a zvlněné římsy. Ve střední části nad korunní římsu vyčnívá 
široký vikýř. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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