






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 22 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 22 se nachází mezi ulicemi Koněvova, Zelenky - Hajského, Roháčova a 
Hájkova.  
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. 22 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                  5201 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  3782 m

2 

                                                                                                                                               cca 73 % 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 22 
 
22-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1681 / 14 
název ulice:     Hájkova, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 (6) 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Z fasády do ulice Roháčova v druhém až čtvrtém podlaží vystupuje 
dvojice obdélných arkýřů. Mezi těmito arkýři je ještě jeden o něco vystouplejší arkýř, který je 
ve čtvrtém podlaží ukončen balkónem. Na fasádě do ulice Hájkova jsou v patrech průběžné 
nadokenní a podokenní římsy. Výrazná korunní římsa je podpírána konzolami. Nad římsu 
vyčnívají dva široké vikýře. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1179 / 16 
název ulice:     Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. Bosáž je ukončena pásem se štukovým dekorem, který 
probíhá pod okny druhého podlaží. Horní patra jsou zdobena rustikou. Krajní okna jsou 
sdružena do dvojic. V prvním a čtvrtém podlaží jsou okna klenutá. Nad čtvrtým podlažím 
prochází kordonová římsa, která byla dříve římsou korunní. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1138 / 96 
název ulice:     Hájkova, Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Nároží a kraj fasády do ulice Koněvova je zvýrazněn rizality. Parter 
s klenutými okny je zdoben pásovou bosáží a oddělen kordonovou římsou. V druhém a čtvrtém 
podlaží jsou průběžné podokenní římsy. Okraje rizalitů jsou lemovány lizénami. Okna v druhém 
a třetím podlaží jsou opatřena suprafenestrami se štukovým dekorem a zvlněnými a 
zalamovanými římsami. Okna jsou většinou sdružená do dvojic. Nad korunní římsu vyčnívá 
řada oplechovaných vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1229 / 98 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. Horizontálně je dům členěn kordonovými římsami nad 
parterem a čtvrtým podlažím. V druhém až čtvrtém podlaží jsou vyjma krajních os okna 
sdružená do dvojic. Okna v druhém a třetím podlaží jsou opatřena suprafenestrami se 
štukovým dekorem a zvlněnými a zalamovanými římsami. Ve čtvrtém podlaží jsou přímé 
nadokenní římsy. Poslední podlaží je tvořeno širokým zaobleným štítem s dvojicí oken. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1230 / 100 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. Horizontálně je dům členěn kordonovou římsou nad 
parterem a průběžnou podokenní římsou (původně korunní) v pátém podlaží. V druhém až 
čtvrtém podlaží uprostřed fasády jsou okna sdružená do dvojic. Krajní okna jsou trojosá. Okna 
v druhém a třetím podlaží jsou opatřena suprafenestrami se štukovým dekorem a zvlněnými a 
zalamovanými římsami. Ve čtvrtém podlaží jsou přímé nadokenní římsy. Uprostřed nad 
posledním patrem vystupuje segmentový štít. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1185 / 102 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben rustikou a je oddělen kordonovou římsou. V posledním patře je průběžná 
podokenní římsa. Nad čtvrtým podlažím prochází ozdobný pás se štukovým dekorem. Krajní 
okna jsou sdružena do dvojic. Okna čtvrtého podlaží jsou klenutá. Nad krajními dvojicemi oken 
v třetím podlaží jsou zalamované římsy a štukový dekor. Uprostřed nad posledním patrem 
vystupuje trojúhelníkový štít. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1173 / 104 
název ulice:     Koněvova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Kraje fasády jsou zvýrazněny rizality. Parter s klenutými vstupy je zdoben pásovou bosáží a 
oddělen kordonovou římsou. V druhém a třetím podlaží jsou průběžné podokenní římsy. Nad 
čtvrtým podlažím probíhá kordonová římsa se zubořezem a konzolkami. Okraje rizalitů jsou 
lemovány bosovanými lizénami. Okna třetím podlaží jsou opatřena přímými nadokenními 
římsami. Okna v patrech jsou sdružena do dvojic. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 



 
22-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1156 / 106 
název ulice:     Koněvova, Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Nároží a kraj fasády do ulice Zelenky - Hajského je zvýrazněn rizality. 
Parter je zdoben pásovou bosáží a oddělen kordonovou římsou. V druhém až pátém podlaží 
jsou průběžné podokenní římsy. Okraje rizalitů jsou lemovány bosovanými lizénami. Okna jsou 
často sdružená do dvojic. V druhém podlaží jsou nad okny trojúhelníkové frontony. V třetím 
podlaží jsou přímé nadokenní římsy. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1163 / 15 
název ulice:     Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou. Horizontálně je dům členěn kordonovou římsou nad 
parterem a třetím a čtvrtým podlažím. Okna v patrech jsou sdružena do dvojic. V prostoru 
mezi okny procházejí pilastry. Okna v druhém a třetím podlaží jsou opatřena suprafenestrami 
se štukovým dekorem a zvlněnými a zalamovanými římsami. Ve čtvrtém podlaží jsou přímé 
nadokenní římsy. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1262 / 13 
název ulice:     Zelenky - Hajského, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je rohový. Nároží a kraje obou fasád jsou zvýrazněny rizality. Parter je mimo rizality 
zdoben pásovou rustikou. V patrech je dekor zastoupen jen střídmě. Na rizalitech procházejí 
nad i pod okny drážky v omítce. Parapety jsou zdobeny vystupujícími obdélníky. Okna mimo 
rizlity jsou trojosá. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
22-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1278 / 113 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V parteru jsou mezi výkladci geometricky stylizované pilastry. V patrech je fasáda zdobena 
horizontálně, v úrovni parapetů, procházejícími pásy, které částečně vystupují z omítky. Pod 
okny jsou naopak do omítky potlačené obdélníky. Okna jsou opatřena podokenními římsami a 
ustupujícím ostěním. Korunní římsa je podpírána konzolkami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 



 
22-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1523 / 111 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je horizontálně členěna kordonovou římsou nad parterem a širokou průběžnou 
podokenní římsou v pátém podlaží. Mezi okny v druhém až čtvrtém podlaží procházejí lizény. 
Parapety v třetím a čtvrtém podlaží jsou opatřeny geometrickým dekorem. Fasádu ukončuje 
výrazná korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1609 / 109 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parteru dominuje vstup s bosovanými pilastry a trojúhelníkovým štítem. V druhém až čtvrtém 
podlaží na krajích fasády lehce vystupují oblé arkýře. Arkýře jsou ukončeny pod kordonovou 
římsou nad čtvrtým podlažím. V druhém a čtvrtém podlaží jsou okna lemována výraznými 
šambránami. Střechu uvozuje široká římsa s konzolami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
22-14 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1472 / 107 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je oddělen kordonovou římsou. Vstup je opatřen ustupujícím ostěním a masivním 
kladím, které je doplněno o trojúhelníkový štít. V horních patrech jsou okna vertikálně 
propojena společnými šambránami. Parapety jsou zdobeny vystupujícími obdélníky. Okna jsou 
opatřena podokenními římsami. Korunní římsu podpírají ozdobné konzolky. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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