






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 19 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 19 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Ostromečská, Roháčova a 
Černínova.  
V bloku se nachází 14 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Koněvova je dopravně i obchodně významnější. Ostatní ulice jsou ulicemi 
obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 19 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. Některé domy v ulici Roháčova slouží univerzitě. 
 
charakter domů 
 Převažujícím typem je schodišťový dům.  Maximální počet nadzemních podlaží 
je 6, minimální 4. 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                  4416 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  3540 m

2 

                                                                                                                                               cca 80 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 19 
 
19-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1148 / 63 
název ulice:     Ostromečská, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     mansardový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Nároží je zvýrazněno rizalitem. Rizalit je také na levém kraji fasády do 
ulice Ostromečská. Okna parteru jsou klenutá. Dům je horizontálně členěn kordonovou římsou 
nad parterem a průběžnými podokenními římsami v druhém až čtvrtém podlaží. Nad korunní 
římsou s konzolkami je mansardová střecha, která skrývá ještě jedno patro. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
19-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1107 / 54 
název ulice:     Ostromečská, Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Je využíván jako hotel. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. 
Parter domu odděluje kordonová římsa. Okna jsou osazena podokenními římsami. Parapety 
jsou zdobeny jednoduchým geometrickým dekorem. Okno v jednotlivých osách propojují 
šambrány, které přesahují přes parapety. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
19-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1127 / 56 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zcela bez dekoru. Horizontálně je fasáda členěna kordonovými římsami nad parterem 
a třetím podlažím. Mezi okny druhého a třetího podlaží procházejí pilastry s ozdobnými 
hlavicemi. Poslední patro zdobí rámové lizény. Okna druhého a třetího podlaží jsou lemována 
šambránami a jsou osazena mohutnými svazkovými klenáky. V druhém podlaží jsou přidány 
zalamované a zvlněné nadokenní římsy a girlandami zdobené parapety. Okna v druhém 
podlaží jsou trojosá a v třetím podlaží jsou sdružená. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1109 / 58 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zcela bez dekoru a je oddělen kordonovou římsou. V druhém a čtvrtém podlaží 
jsou subtilní průběžné podokenní římsy. Okna jsou sdružena do dvojic. Jsou lemována 
šambránami. V druhém a třetím podlaží jsou ozdobné suprafenestry se zvlněnými a 
zalamovanými římsami. V posledním patře jsou nad okny svazkové klenáky. Mezi okny 
procházejí pilastry. Korunní římsa se ve střední části zalamuje. Střecha je částečně skryta 
atikou s kuželkovou balustrádou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
19-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1764 / 60 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parteru dominuje nálevkový portál. V patrech jsou okna horizontálně spojena společným 
orámováním. Boční ostění oken je zaoblené. V druhém podlaží je orámování masivnější a 
prostor mezi okny je zdoben rustikou. Nad korunní římsu ční široký vikýř. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
19-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1883 / 62 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Parter je obložen kamenným obkladem. Okna v patrech jsou 
trojosá. Ostění oken je obloženo keramickým obkladem. Fasádu ukončuje jednoduchá korunní 
římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
19-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  9 / 64 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. Parter je zdoben pásovou bosáží. Bosáž zasahuje až do 
půlky oken druhého podlaží, kde je ukončena římsou, která se kolem oken zalamuje a tvoří tak 
částečně šambránu příslušných oken. Nad druhým podlažím prochází kordonová římsa. Okna 
jsou osazena podokenními římsami. Na rizalitech v třetím a čtvrtém podlaží jsou sdružená 
okna.  Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o půl patra zvýšit. 
 
 
  



19-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  116 / 3 
název ulice:     Koněvova, Černínova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. Parter je zdoben 
pásovou bosáží a ukončen kordonovou římsou. V horních patrech je pásová rustika. Kraje 
rizalitů jsou lemovány nárožní bosáží. V druhém a čtvrtém podlaží jsou průběžné podokenní 
římsy. Okna jsou lemována šambránami. V druhém a třetím podlaží jsou nad okny přímé 
nadokenní římsy. V posledním patře jsou nad okny naznačeny klenáky. Okna v třetím podlaží 
na rizalitech jsou klenutá. Na nároží v místě rizalitů nad korunní římsou s konzolkami 
vystupuje atika.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
19-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1030 / 75 
název ulice:     Černínova, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Nároží a kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. Parter je zdoben 
pásovou bosáží a ukončen kordonovou římsou. V horních patrech je pásová rustika. Kraje 
rizalitů jsou lemovány bosovanými lizénami. V druhém a čtvrtém podlaží jsou průběžné 
podokenní římsy. Nad třetím podlažím prochází kordonová římsa. Okna jsou lemována 
jednoduchými šambránami. V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. Ve třetím 
podlaží jsou frontony segmentové. V posledním patře jsou nad okny naznačeny klenáky. 
V místě rizalitů nad korunní římsou s konzolkami vystupuje atika. Na nároží je atika doplněna o 
kuželkovou balustrádu. Nad atiku na nároží ční dvojice štítů s klenutými okny. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
19-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1067 / 73 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. Parter je zdoben pásovou bosáží až po průběžnou 
podokenní římsu v druhém podlaží. V druhém podlaží je pásová rustika a klenutá okna. 
V třetím a čtvrtém podlaží jsou okna opatřena podokenními římsami. Nad okny se střídají 
zvlněné zalamované a přímé nadokenní římsy. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1117 / 71 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V prvním a druhém podlaží je fasáda zdobena pásovou rustikou. Okna v druhém a třetím 
podlaží jsou opatřena přímými nadokenními římsami. Mezi okny třetího a čtvrtého podlaží 
procházejí lizény. V posledním patro je zdobeno štukovým dekorem s převážně rostlinnými 
motivy. Fasádu ukončuje korunní římsa s vejcovcem. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
19-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1205 / 69 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zdoben pásovou rustikou a je oddělen kordonovou římsou. V druhém a čtvrtém 
podlaží jsou průběžné podokenní římsy. Okna v patrech jsou sdružena do dvojic. Jsou 
lemována šambránami. V druhém a třetím podlaží jsou ozdobné suprafenestry se zvlněnými a 
zalamovanými římsami. V posledním patře jsou nad okny svazkové klenáky. Mezi okny 
procházejí pilastry. Korunní římsa se ve střední části zalamuje a vytváří prostor pro eliptické 
okno.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
19-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1210 / 67 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zdoben pásovou rustikou a je oddělen kordonovou římsou. Okna parteru jsou 
klenutá s klenáky a lemovaná šambránami. V druhém a čtvrtém podlaží jsou průběžné subtilní 
podokenní římsy. Okna v patrech jsou sdružena do dvojic. Jsou lemována šambránami. 
V druhém a třetím podlaží jsou ozdobné suprafenestry se zvlněnými a zalamovanými římsami. 
Mezi okny procházejí bosované pilastry. Nad korunní římsu ve střední části vystupuje vikýř 
s dvojicí oken.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19-14 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1171 / 65 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je zdoben pásovou rustikou a je oddělen kordonovou římsou. Horizontálně je dům 
ještě členěn průběžnou podokenní římsou pod okny posledního patra. Okna v patrech jsou 
sdružena do dvojic. V druhém a třetím podlaží jsou okna lemována šambránami a opatřena 
podokenními římsami. V druhém podlaží jsou ještě přidány přímé nadokenní římsy. Mezi okny 
procházejí pilastry. Okolí oken je zdobeno štukovým dekorem. Nad korunní římsu se 
zubořezem a konzolkami vystupuje vikýř s dvojicí oken.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
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