






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 36 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 36 se nachází mezi ulicemi Ostromečská, Roháčova, Žerotínova a 
náměstím Barikád.  
V bloku se nachází 6 domů. 
 
Charakter ulic: 

Přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Náměstí Barikád je 
náměstí lokálního významu. Domy bloku č. 36 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 
 V bloku se nachází hotel, studentské koleje a objekt využívaný zborem Církve 
Československé Husické. Ostatní domy jsou v současné době obydleny, v přízemí 
částečně komerčně využívány.  
 
charakter domů 
 Převažujícím typem je schodišťový dům.  Maximální počet nadzemních podlaží 
je 6, minimální 1. 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                  2623 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  1931 m

2 

                                                                                                                                               cca 74 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 36 
 
36-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1220 / 31 
název ulice:     Ostromečská, Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Dům slouží jako hotel. Parter je zdoben pásovou bosáží. Na krajích 
obou uličních fasád vystupují v druhém a třetím podlaží balkóny s vyzděným zábradlím. Ve 
čtvrtém podlaží jsou ještě tři balkóny s kovovým zábradlím. Jeden je umístěn na levém kraji 
fasády do ulice Ostromečská a dva jsou umístěny v druhých osách od krajů fasády do ulice 
Žerotínova. Okna jsou trojosá. Mezi okny v druhém až čtvrtém podlaží procházejí lizény. 
Parapety v třetím a čtvrtém podlaží jsou zdobeny ustupujícími, respektive vystupujícími, 
obdélníky. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
36-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1057 / 12 
název ulice:     Ostromečská 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. Uprostřed jsou 
okna sdružena do dvojic. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
36-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1138 / 96 
název ulice:     Ostromečská, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Na nároží v třetím až šestém podlaží vystupuje do ulice Ostromečská 
obdélný arkýř. Nad druhým podlažím prochází kordonová římsa. Nad pátým podlažím je 
výrazná římsa s konzolami, která byla původně římsou korunní. Okna jsou lemována, vyjma 
posledního patra, ozdobnými šambránami. Ve čtvrtém a pátém podlaží jsou parapety zdobeny 
vystupujícími obdélníky. Na nároží a na kraji fasády do ulice Roháčova jsou okna trojosá. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1229 / 98 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům je horizontálně členěn kordonovými římsami nad prvním až třetím podlažím a průběžnými 
podokenními římsami v čtvrtém a pátém podlaží. Fasáda je zdobena pásovou bosáží v prvním 
až čtvrtém podlaží. Prostřední okna jsou sdružena do dvojic. V druhém podlaží jsou opatřena 
přímými nadokenními římsami. Ve čtvrtém podlaží jsou nad krajními okny trojúhelníkové 
frontony. Prostřední okna jsou spojena společným segmentovým frontonem. V e čtvrtém a 
pátém podlaží jsou mezi okny pilastry. Nad korunní římsu se zubořezem vystupuje uprostřed 
klenutý vikýř s dvojicí oken. Na krajích vyčnívají další dva jednoduché vikýře.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
36-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1305 / 66 
název ulice:     Roháčova, nám. Barikád 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     rovný 
typ domu:     schodišťový 
 
Dům byl postaven jako studentské koleje. Fasáda je bez dekoru. Pouze parter je obložen 
kamenným obkladem. Okna do ulice Roháčova jsou čtyřosá. Vprostřed nad vstupem prochází 
prosklený pás. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
36-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1185 / 102 
název ulice:     nám. Barikád 
počet nadzemních podlaží:   1 
tvar střechy:     rovný 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o solitérní jednopodlažní objekt, sloužící potřebám Církve Československé Husitské. 
Objekt je osově souměrný. Ve střední části vystupuje z přízemní části hmota hlavní lodě. 
Korunní římsa nad přízemní částí se vprostřed zalamuje a částečně snižuje. Korunní římsa na 
hlavní lodi naopak graduje do klenutého štítu s klenákem, který nese kalich s křížem. Vstup je 
umístěn v hluboké nice. Okna jsou lemována ozdobnými šambránami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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