






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 8 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 8 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Domažlická a Kališnická na úpatí 
vrchu Vítkov. V bloku se nachází 20 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Domažlická je ulice obslužná s klidnou dopravou. Ulice Koněvova je 
dopravně i obchodně významnější. Domy bloku č. 8 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. 
 
charakter domů 
 Převažujícím typem je schodišťový dům.  Maximální počet nadzemních podlaží 
je 8, minimální 3. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná. Fasády jsou často 
členěny římsami.  
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                12721 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  7987 m

2 

                                                                                                                                               cca 63 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 8 
 
8-1 
 

číslo popisné / číslo orientační:  857 / 47 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu odděluje kordonová římsa. Dále je dům horizontálně dělen průběžnými 
podokenními římsami a kordonovou římsou nad čtvrtým podlažím. V druhém až čtvrtém 
podlaží procházejí kolem oken tenké pruhy vystupující fasády. Okna jsou lemována 
jednoduchými šambránami. Okna ve čtvrtém podlaží jsou klenutá. Fasáda je ukončena korunní 
římsou s konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
8-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  / 49 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   1 
tvar střechy:     rovný 
typ domu:     jednopodlažní 
 
V místě proluky je vystavěna pouze jednopodlažní provozovna bez samostatného popisného 
čísla.  
Doporučuje se proluku dostavět domem, který by architektonicky odpovídal okolní zástavbě. 
Dům, by měl být maximálně šestipodlažní. 
 
8-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  53 / 51 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn kordonovou římsou nad parterem a druhým podlažím a průběžnou 
podokenní římsou v druhém a čtvrtém podlaží. V druhém podlaží jsou pod okny kuželkové 
balustrády. V třetím podlaží jsou parapety zdobeny girlandami. Prostřední dvě dvojice oken 
jsou sdruženy pod společné segmentové frontony. Krajní okna jsou stejně jako v posledním 
podlaží opatřena přímými nadokenními římsami. Fasáda je zdobena V prvním a druhém podlaží 
bosáží a v horních patrech jemnější rustikou. Střechu uvozuje korunní římsa s konzolkami a 
zubořezem. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  856 / 53 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn kordonovou římsou nad parterem a druhým podlažím a průběžnou 
podokenní římsou ve čtvrtém podlaží. Okna jsou v patrech sdružena do dvojic. V parteru a 
posledním podlaží jsou okna klenutá. Okna respektive dvojice oken jsou zdobeny maskarony 
na klenácích (mimo poslední podlaží) a jednoduchými šambránami. Fasáda je členěna rustikou. 
V horních patrech je rustika jemnější, v parteru je nejvýraznější. Pod korunní římsou prochází 
ozdobný pás s girlandami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  738 / 55 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn kordonovou římsou nad parterem a druhým podlažím. Římsa nad 
druhým podlažím je doplněna ozdobným pásem s girlandami. První a druhé podlaží je zdobeno 
bosáží. V horních dvou patrech je rustika ve sloupcích mezi okny. Okna těchto dvou pater jsou 
navzájem propojena parapety se štukovou výzdobou. V druhém podlaží jsou okna klenutá. 
Korunní římsa se zubořezem je podpírána ozdobnými konzolami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  863 / 57 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zcela zbaven dekoru. Od zbytku fasády je oddělen kordonovou římsou 
s konzolkami. V druhém a čtvrtém podlaží je průběžná podokenní římsa. Římsa ve čtvrtém 
podlaží je doplněna ozdobným pásem. Krajní okna jsou sdružena do dvojic a lemována 
pilastry. Prostřední okna jsou orámována šambránami. V druhém podlaží jsou krajní okna 
opatřena přímými nadokenními římsami a prostřední okna segmentovými frontony. V třetím 
podlaží jsou frontony nad krajními okny a přímé římsy nad okny prostředními. V posledním 
podlaží jsou pouze přímé nadokenní římsy nad krajními okny. V horních dvou podlažích je pod 
římsami, respektive frontony, štuková výzdoba. Prostřední dvě podlaží jsou zdobena ještě 
pásovou rustikou. Fasáda je ukončena korunní římsou s konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  895 / 59 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Vysoký parter zdobený rustikou ukončuje podokenní římsa s naznačenými triglyfy, která 
probíhá pod okny druhého podlaží. V druhém podlaží jsou přímé nadokenní římsy, které jsou 
symbolicky podpírané pilastry. V horních dvou podlažích jsou okna lemována šambránami. 
V třetím podlaží jsou nad okny trojúhelníkové, v krajních osách segmentové, frontony. Fasádu 
ukončuje korunní římsa s ozdobnými konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  910 / 61 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s pásovou bosáží odděluje kordonová římsa. Dále je fasáda horizontálně členěna 
podokenní římsou v druhém a čtvrtém podlaží. Ve čtvrtém podlaží je římsa doplněna 
ozdobným pásem s girlandami. V druhém a třetím podlaží je fasáda pojednána v režném 
zdivu. V posledním podlaží je pásová rustika. Krajní okna jsou sdružena do dvojic. V druhém a 
třetím podlaží jsou okna opatřena zvlněnými a zalamovanými nadokenními římsami. 
V posledním patře jsou přímé nadokenní římsy.  Okna jsou lemována šambránami. Pod 
nadokenními římsami je štuková výzdoba s rostlinnými motivy. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  879 / 63 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je bez dekoru a s nepůvodním keramickým obkladem. Je oddělen od horních 
pater kordonovou římsou. Horizontálně je dům ještě členěn průběžnou římsou v druhém a 
čtvrtém podlaží. Parapety v druhém podlaží zdobí kuželková balustráda. Nad okny jsou 
trojúhelníkové frontony. V třetím a čtvrtém podlaží jsou přímé nadokenní římsy. Okna jsou 
lemována šambránami. V posledním patře jsou okna klenutá. Fasádu ukončuje korunní římsa 
s konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1140 / 65 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Okna v patrech jsou sdružena do dvojic. V druhém podlaží 
uprostřed vystupuje z fasády arkýř s trojosým oknem. Střechu uvozuje masivní avšak 
jednoduchá korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
8-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  8 / 67 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Jediný dekor tvoří linky naznačené v omítce spojující vodorovně 
okna při horní a spodní hraně a obdélníky v parapetech. Okna v patrech jsou většinou trojosá 
s podokenními římsami. Nad korunní římsu vyčnívají čtyři malé a uprostřed jeden velký vikýř. 
Střechu uvozuje jednoduchá korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o půl podlaží zvýšit. 
 
8-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  958 / 69 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s pásovou bosáží odděluje kordonová římsa. Kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. 
Horizontálně je dům dále rozdělen průběžnou podokenní římsou v druhém a čtverém podlaží. 
V druhém až třetím podlaží jsou okraje rizalitů vymezeny pilastry s jónskými hlavicemi. 
Subtilnější pilastry jsou i ve čtvrtém podlaží. Okna jsou zdobena bohatými šambránami a 
v druhém a třetím podlaží jsou zdobeny i parapety. V druhém podlaží jsou nad okny zvlněné 
nadokenní římsy. V třetím podlaží jsou nadokenní římsy zalamované. Nad prostřední dvojicí 
oken jsou římsy přímé, které umožnily umístění nápisu „Na Černově“ a letopočtu 1899. Fasáda 
je ukončena korunní římsou se zubořezem. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  902 / 71 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je obložen kamenným obkladem a ukončen průběžnou podokenní římsou v druhém 
podlaží. V horních patrech je fasáda zdobena rustikou. Dále je dům horizontálně členěn 
kordonovou římsou nad druhým podlažím a průběžnou podokenní římsou ve čtvrtém podlaží. 
V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou 
přímé nadokenní římsy. Pod korunní římsou s konzolkami je pás zdobený girlandami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 



8-14 
 

číslo popisné / číslo orientační:  892 / 73 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je oddělen kordonovou římsou a pásem s triglyfy (pás je z velké části zakryt reklamním 
poutačem). Dále horizontálně fasádu rozděluje kordonová římsa nad druhým podlažím a 
průběžná podokenní římsa v třetím a čtvrtém podlaží. V druhém podlaží je fasáda členěna 
pásovou bosáží. V horních dvou patrech je jemnější pásová rustika. V třetím podlaží jsou nad 
okny trojúhelníkové frontony, které jsou podpírané konzolkami. Ve čtvrtém podlaží jsou přímé 
nadokenní římsy. Fasáda je ukončena korunní římsou s konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-15 
 

číslo popisné / číslo orientační:  945 / 75 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je bez dekoru. Je oddělen kordonovou římsou, která se ve střední části zalamuje a 
zvedá k průběžné podokenní římse v druhém podlaží. V patrech je fasáda zdobena pásovou 
rustikou a okraje nárožní bosáží. V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony na 
konzolkách. Pod nimi jsou podvěšeny girlandy. V třetím podlaží jsou ozdobné suprafenestry se 
segmentovými římsami. Pod okny jsou podokenní římsy. V posledním patře je průběžná 
podokenní římsa a přímé nadokenní římsy. Korunní římsu podpírají konzolky. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-16 
 

číslo popisné / číslo orientační:  956 / 77 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s pásovou bosáží je oddělen kordonovou římsou. V patrech je fasáda zdobena rustikou. 
V druhém a čtvrtém podlaží jsou průběžné podokenní římsy. V druhém podlaží jsou ozdobné 
suprafenestry se segmentovými římsami. V třetím podlaží jsou nad okny římsy přímé. Pod 
okny jsou podokenní římsy. V posledním patře je pouze štukový dekor nad okny. Korunní 
římsa se zubořezem a konzolkami je doplněna o ozdobný pás s girlandami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8-17 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1380 / 79 
název ulice:     Koněvova, Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     rovný 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je nárožní a slouží jako hotel. Byl postaven zároveň s navazujícím domem č.p. 379. S 
tímto domem je i částečně propojen. Parter je převážně zasklen, v levé části, na fasádě do 
ulice Koněvova, kolem vstupu je obložen dřevem. Fasáda je horizontálně členěna pásovými 
okny jdoucími i přes nároží. V levé části nad vstupem je do mírně ustoupené části fasády 
zasazena jedna osa jednoduchých oken. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
8-18 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1380 / 79 
název ulice:     Domažlická, Kališnická 
počet nadzemních podlaží:   7 - 8 
tvar střechy:     rovný 
typ domu:     schodišťový, chodbový 
 
Dům byl postaven zároveň s navazujícím domem č.p. 1380. S tímto domem je i částečně 
propojen. Je nárožní se dvěma vstupy z ulice Kališnická a s vjezdy do garáží z obou 
přiléhajících ulic. Základní hmota domu s jednoosými okny výškově uskakuje se stoupajícím 
terénem. Z hlavní hmoty vystupují tři bloky, které tvoří převážně balkony a lodžie. Zde jsou 
okna většinou pásová. Balkóny jsou s vyzděným nebo kovovým zábradlím. Poslední podlaží je 
většinou ustoupeno. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
8-19 
 

číslo popisné / číslo orientační:  970 / 4, 6 
název ulice:     Kališnická 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je relativně široký se dvěma vstupy. Fasáda je téměř bez dekoru. Trojosá okna jsou při 
horní a dolní hraně horizontálně propojena linkou v omítce. Nad parterem prochází kordonová 
římsa. V prostřední části nad korunní římsu vyčnívá čtveřice vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
8-20 
 

číslo popisné / číslo orientační:  304 / 2 
název ulice:     Kališnická 
počet nadzemních podlaží:   3 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je obložen keramickým obkladem a oddělen kordonovou římsou. Uprostřed je v druhém 
až třetím podlaží dvojice půlválcových arkýřů. Vyjma arkýřů jsou okna trojosá. Nad korunní 
římsu vyčnívá trojice arkýřů. Zprava je k domu připojena nižší přístavba. Druhé podlaží je 
propojeno provozně s domem. Stejně tak terasa nad tímto podlažím. První podlaží slouží jako 
autoservis. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
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