






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 21 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 21 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Domažlická, Roháčova a Hájkova.  
V bloku se nachází 12 domů. 
 
Charakter ulic: 

Ulice Koněvova je dopravně i obchodně významnější. Ostatní ulice jsou ulicemi 
obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 21 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 5, 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                  4568 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  3460 m

2 

                                                                                                                                               cca 76 % 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 21 
 
21-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1419 / 93 
název ulice:     Domažlická, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 (6) 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. V parteru mezi průběžnou nadokenní a průběžnou podokenní římsou 
probíhají další tři subtilnější římsy. Dále je fasáda horizontálně členěna kordonovou římsou nad 
čtvrtým podlažím a průběžnou podokenní římsou v pátém podlaží. Na levém okraji na fasádě 
do ulice Roháčova a v druhé ose zleva na fasádě do ulice Domažlická vystupují v druhém až 
čtvrtém podlaží oblé arkýře. Arkýře jsou v pátém podlaží zakončeny balkóny s vyzděným 
zábradlím. Uprostřed fasády do ulice Roháčova je nad vchodem řada lodžií. Okna jsou trojosá 
se zvýrazněným ostěním. Na nároží je dům o patro vyšší. Nad korunní římsu s konzolkami do 
ulice Roháčova vyčnívá široký vikýř. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1484 / 84 
název ulice:     Domažlická, Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. V parteru mezi průběžnou nadokenní a průběžnou podokenní římsou 
probíhají další tři subtilnější římsy. Dále je fasáda horizontálně členěna kordonovou římsou nad 
čtvrtým podlažím a průběžnou podokenní římsou v pátém podlaží. Na krajích fasády do ulice 
Koněvova a v druhé ose zprava na fasádě do ulice Domažlická vystupují v druhém až čtvrtém 
podlaží oblé arkýře. Arkýře jsou v pátém podlaží zakončeny balkóny s vyzděným zábradlím. 
Uprostřed fasády do ulice Koněvova je nad vchodem řada lodžií. Okna jsou trojosá se 
zvýrazněným ostěním. Na nároží je dům o patro vyšší. Nad korunní římsu s konzolkami do 
ulice Koněvova vyčnívá široký vikýř. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1162 / 86 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s klenutými vstupy je zdoben bosáží a oddělen kordonovou římsou. Okna v druhém 
podlaží jsou trojosá. V třetím a čtvrtém podlaží jsou okna sdružena do dvojic. V druhém a 
třetím podlaží jsou nad okny suprafenestry se štukovým dekorem a zvlněnými a zalamovanými 
římsami. V posledním patře jsou nad okny přímé nadokenní římsy a průběžná podokenní 
římsa. Mezi okny procházejí lizény. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 



21-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1131 / 88 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. V horních patrech je zastoupena štuková výzdoba 
v různých formách s odkazem na secesi. Zdobeny jsou například parapety, lizény, prostory 
mezi oky a podobně. Krajní okna jsou sdružena do dvojic. V prostředních osách jsou okna 
trojosá. V třetím podlaží jsou přímé nadokenní římsy. Fasádu ukončuje korunní římsa 
s konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1149 / 90 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou Rustika je ukončena římsou a ozdobným pásem se 
štukovým dekorem, který prochází mezi okny druhého podlaží. V horních patrech je 
zastoupena štuková výzdoba v různých formách s odkazem na secesi. Zdobeny jsou například 
parapety, lizény, prostory mezi oky a podobně. Krajní okna jsou sdružena do dvojic. 
V prostřední ose jsou okna trojosá. V třetím podlaží jsou zaoblené nadokenní římsy. Nad 
korunní římsu se zubořezem vystupuje ve střední části atika. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
21-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1160 / 92 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter dome je téměř bez dekoru a je oddělen kordonovou římsou. Druhé podlaží je zdobeno 
rustikou.  Okna jsou sdružena do dvojic. Ve čtvrtém podlaží a v pátém podlaží uprostřed jsou 
okna klenutá. V horních patrech jsou okna horizontálně a vertikálně propojeny z fasády 
vystupujícími pruhy. V druhém a třetím podlaží jsou parapety opatřeny štukovým dekorem. Ve 
třetím podlaží jsou nadokenní římsy. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1165 / 15 
název ulice:     Koněvova, Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je rohový. Nároží je zvýrazněno rizalitem. Parter domu je téměř bez dekoru a je oddělen 
průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. Okna a vstupy v parteru jsou klenutá. Druhé 
podlaží je zdobeno rustikou po římsu, která prochází mezi okny. Ve třetím podlaží jsou přímé 
nadokenní římsy a průběžná podokenní římsa. Ve čtvrtém podlaží jsou klenutá okna a parapety 
jsou opatřeny štukovým dekorem. Nad okny horizontálně a vertikálně probíhají z fasády 
vystupující pruhy. V posledním patře je průběžná podokenní římsa. Střechu uvozuje korunní 
římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1677 / 13 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je téměř bez dekoru. V krajních osách jsou v druhém až pátém 
podlaží lehce vystupující oblé arkýře s trojicemi oken. Uprostřed fasád do obou ulic vystupují 
v druhém až čtvrtém podlaží přes čtyři osy široké arkýře. V pátém podlaží jsou arkýře 
ukončeny římsou a balkóny. Střechu uvozuje široká korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1694 / 101 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Střední část fasády je zvýrazněna rizalitem. Horizontálně je dům členěn kordonovou římsou 
nad prvním, třetím a pátým podlažím. V mezilehlých patrech je římsa pouze mimo rizalit. Okna 
jsou opatřena podokenními římsami. V parteru jsou klenutá okna. Na rizalitu je parter zdoben 
pásovou rustikou. Nad korunní římsu v místě rizalitu vystupuje ještě jedno patro s římsou a 
štítem.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1052 / 13 
název ulice:     Domažlická, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Patra jsou oddělena drážkami v omítce. Trojosá okna jsou po 
stranách lemována ustupujícím ostěním. Fasáda je ukončena korunní římsou.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 



21-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1502 / 97 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je horizontálně členěna kordonovou římsou nad parterem, průběžnou nadokenní římsou 
v prvním podlaží a průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. Vstup v prostřední ose 
fasády je lemován dvojicemi strohých pilastrů a masivní římsou. Nad vstupem je řada lodžií 
s vyzděným zábradlím. Zábradlí polygonálního půdorysu mírně vystupuje z fasády. Okna jsou 
trojosá a spojena do dvojic společnými podokenním římsami. Mezi dvojicemi oken jsou široké 
pilastry. Nad korunní římsu ční dvojice vikýřů.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
21-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1501 / 95 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je horizontálně členěna kordonovou římsou nad parterem, průběžnou nadokenní římsou 
v prvním podlaží a průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. Vstup v prostřední ose 
fasády je lemován dvojicemi strohých pilastrů a masivní římsou. Nad vstupem je řada lodžií 
s vyzděným zábradlím. Zábradlí polygonálního půdorysu mírně vystupuje z fasády. Okna jsou 
trojosá a spojena do dvojic společnými podokenním římsami. Mezi dvojicemi oken jsou široké 
pilastry. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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