




 1

OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK Č. 6 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 6 nacházející se na úpatí Vítkova je vymezen ulicemi Tachovské náměstí a Koněvova. 

Jedná se o půlblok, zadní část bloku přiléhající k železniční trati je nezastavěna. Nachází se 

zde 8 domů. 

 

Charakter ulic: 

Ulice Koněvova navazuje na ulici Husitskou, obě představují hlavní dopravní tepny 

procházející Žižkovem. Domy bloku č.6 mají do ulice členité fasády, výšková hladina 

hlavních říms je s maximálním rozdílem jednoho patra. Tachovské náměstí je 

charakteristické krátkostí, způsobenou svahem Vítkova. 

Parter je využíván ke komerčním účelům, míra využití odpovídá významu ulice. 

 

Objekty: 

využití 

Domy jsou v současné době převážně obydleny, v přízemí komerčně využívány. 

charakter domů 

Převažujícím typem je schodišťový dům. Maximální počet nadzemních podlaží je 6, 

minimální 4.  

nejzajímavější objekty 

Menší část objektů spadá do 19.století, zbývající objekty pochází z počátku minulého 

století 

plošné bilance 

celková plocha bloku        5 882 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č.6 

6 - 1 
číslo popisné / číslo orientační: 290/5 

název ulice:    Tachovské náměstí 

počet nadzemních podlaží:  6 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

 

Fasáda do Tachovského náměstí je členěna vertikálně v úrovni parapetů. Nárožní rizalit je 

bez vodorovných dekorací, v patře s balkonem a zakončen ustupujícím štítem. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 

 

6 - 2 
číslo popisné / číslo orientační: 288/6, 1 

název ulice:    Tachovské náměstí, Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    pavlačový 

 

Nároží objektu je zvýrazněno rizalitem, který je zakončen vikýři, fasáda je bez dekorací i 

římsy oddělující parter. Během let došlo k výměně typů oken. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 

 

6 - 3 
číslo popisné / číslo orientační: 289/3 

název ulice:    Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Fasáda domu je hladká pouze s lezénou po kraji domu, která odděluje poslední podlaží a 

tvoří mu tak parapet. Na něm v polích mezi okny jsou umístěny stylizované vázy, korunní 

římsa je také stylizovaná. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 
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6 - 4 
číslo popisné / číslo orientační: 607/5 

název ulice:    Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Fasáda je členěna patrovými římsami a parapety oken, korunní římsa je doplněna 

stylizovanými konzolami. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 

 

6 - 5 
číslo popisné / číslo orientační: 608/7 

název ulice:    Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Okna domu jsou lemována jednoduchými šambránami, celý objekt zakončen korunní římsou. 

Doporučuje se dodržet charakter domu a zvýšení o jedno podlaží. 

 

6 - 6 
číslo popisné / číslo orientační: 620/9 

název ulice:    Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Nad vstupem je arkýř s postranními balkony, fasáda je hladká bez dekorací, krajní dvě okna 

jsou sdružená jednoduchou šambránou. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 
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6 - 7 
číslo popisné / číslo orientační: 621/11 

název ulice:    Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  5 

tvar střechy:    sedlový 

typ domu:    schodišťový 

 

Jedna z mála historizujících fasád v bloku. Parter je oddělen římsou, celý objekt je pásově 

bosován, střední okenní osy jsou sdruženy přímou nadokenní římsou v 2. a 3.NP, parapetní 

výplň diamantového řezu, nadokenní nádstavce vyplněny palmetami, nadokenní římsa na 

stylizovaných konzolách. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 

 

  

6 - 8 
číslo popisné / číslo orientační: 1730/13 

název ulice:    Koněvova 

počet nadzemních podlaží:  4 

tvar střechy:    sedlový / plochý 

typ domu:    schodišťový 

 

Budova tržnice z 30.let minulého století je složená ze dvou hmot rozdílných počtem podlaží, 

mezi něž je vložena hmota schodiště. Střecha byla doplněna třemi velkými vikýři. 

Doporučuje se dodržet charakter domu i počet podlaží. 
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