






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 38 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 38 se nachází mezi ulicemi Roháčova, Žerotínova, Domažlická a Hájkova.  
V bloku se nachází 13 domů. 
 
Charakter ulic: 

Přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 38 
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.  Všechny domy jsou šestipodlažní. 
Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu.  
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná.  
 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  5492 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  3646 m

2 

                                                                                                                                               cca 66 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 38 
 
38-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1489 / 41 
název ulice:     Žerotínova, Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Téměř jediným dekorativním prvkem fasády jsou průběžné podokenní 
a nadokenní římsy, které jsou u krajních oken vertikálně propojeny. Tvoří tak společné 
rámování oken. Na fasádě do ulice Žerotínova jsou místo levých krajních oken lodžie. Okna 
jsou trojosá. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1488 / 8 
název ulice:     Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jediným dekorativním prvkem fasády jsou průběžné podokenní a nadokenní římsy, které jsou 
u krajních oken vertikálně propojeny. Tvoří tak společné rámování oken. V druhé ose zleva, 
nad vstupem, jsou místo oken lodžie. Okna jsou trojosá. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1479 / 10 
název ulice:     Domažlická, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Horní podlaží je provedeno v režném zdivu. Na obou uličních fasádách 
jsou ve středních částech řady lodžií s kovovým zábradlím. Okna jsou spojena do skupin 
výraznými společnými podokenními římsami. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
38-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1480 / 76 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Nad okny druhého podlaží prochází výrazná římsa. Uprostřed fasády nad vstupem prochází 
řada lodžií. Velká trojosá okna jsou opatřena podokenními římsami. V druhém podlaží jsou 
parapety polygonálního tvaru, které částečně vystupují z fasády. Nad korunní římsou ční 
dvojice širokých vikýřů.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 



38-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1193 / 78 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je horizontálně členěna průběžnými podokenními římsami v druhém, třetím a šestém 
podlaží. V druhém podlaží je prostor mezi okny zdoben vlnovitým dekorem, kanelurou. 
V třetím až pátém podlaží jsou okna lemována společnými vertikálními lemy, které jsou 
v pátém podlaží propojeny obloukem. V šestém podlaží je u oken zaoblené ostění. Fasádu 
ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1525 / 80 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V parteru je pouze vstup a čtyři vjezdy do garáží. Z fasády vystupuje v druhém až pátém 
podlaží dvojice oblých arkýřů. V druhém podlaží prochází průběžná podokenní římsa. Nad 
pátým podlažím je kordonová římsa. Okna jsou mimo arkýře trojosá. Nad korunní římsou ční 
dvojice širokých vikýřů. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1567 / 82 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Prostor mezi okny je částečně, v rámci omítky, ustoupen. 
V třetím až pátém podlaží jsou podokenní římsy. V šestém podlaží je průběžná podokenní 
římsa. Fasáda je ukončena jednoduchou korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1635 / 11 
název ulice:     Roháčova, Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Fasáda je téměř bez dekoru. Na fasádě do ulice Roháčova je řada 
úzkých lodžií s vyzděným zábradlím. Okna do ulice Hájkova jsou trojosá. Okna do ulice 
Roháčova jsou čtyřosá. V třetím až šestém podlaží jsou okna opatřena podokenními římsami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 



38-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1633 / 9 
název ulice:     Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Nad vstupem uprostřed fasády je prosklený pás oken schodiště. Tento pás je lemován pruhy 
režného zdiva. Režné zdivo je použito i na atiku. Okna jsou čtyřosá. V třetím až šestém podlaží 
jsou opatřena podokenními římsami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1642 / 49 
název ulice:     Hájkova, Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Na fasádě do ulice Žerotínova je řada úzkých lodžií s vyzděným 
zábradlím. Poslední patro je provedeno v režném zdivu. Režné zdivo je použito i v pruzích 
lemujících lodžie a na nároží. Na fasádě do ulice Hájkova je ještě kolem řady užších oken 
v prostřední části fasády. Ostatní okna jsou čtyřosá. V druhém až pátém podlaží jsou okna 
opatřena podokenními římsami. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1641 / 47 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Poslední patro je provedeno v režném zdivu. Režné zdivo je použito i v pruzích lemujících řadu 
užších oken v prostřední části fasády. Ostatní okna jsou čtyřosá. V třetím až pátém podlaží 
jsou okna opatřena podokenními římsami. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
38-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1272 / 45 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V prostřední části fasády v druhém až šestém podlaží vystupuje arkýř. Na arkýři jsou 
v každém patře trojosá okna uprostřed a dvojice úzkých oken po stranách. Ostatní okna jsou 
také trojosá. Na arkýř na pravé straně plynule navazují zděná zábradlí balkónů. Fasáda je 
ukončena vysokou korunní římsou.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 
 



38-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1273 / 43 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží. Vprostřed fasády je úzký rizalit. Okna na rizalitu vedou na 
podesty schodiště, proto jsou výškově posunuta. Fasáda je horizontálně členěna průběžnými 
podokenními římsami, které se u oken na rizalitu zalamují a tvoří římsy nadokenní. Vystupující 
ostění oken je v úrovni překladu u sousedních oken propojeno. V šestém podlaží jsou 
výraznější šambrány. Nad korunní římsou je vidět řada vikýřů. Rizalit přechází nad římsou ve 
štít z režného zdiva. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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