






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 39 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 39 se nachází mezi ulicemi Roháčova, Žerotínova, Zelenky - Hajského a 
Hájkova.  
V bloku se nachází 14 domů. 
 
Charakter ulic: 

Přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 39 
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 7, minimální 6. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná.  
 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  5254 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  3642 m

2 

                                                                                                                                               cca 69 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 39 
 
39-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1509 / 51 
název ulice:     Žerotínova, Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Téměř jediným dekorativním prvkem fasády jsou ustoupené 
horizontální pruhy v omítce, které procházejí nad i pod okny. Z fasády do ulice Hájkova 
v druhém až čtvrtém podlaží vystupuje polygonální arkýř. Uprostřed obou fasád jsou řady 
lodžií s vyzděným zábradlím. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1521 / 10 
název ulice:     Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Téměř jediným dekorativním prvkem fasády jsou ustoupené horizontální pruhy v omítce, které 
procházejí nad i pod okny. Uprostřed fasády v druhém až čtvrtém podlaží vystupuje 
polygonální arkýř. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1622 / 12 
název ulice:     Hájkova, Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Fasáda je v prvním a druhém podlaží částečně předsunuta. Ve střední 
části obou fasád jsou řady lodžií. Některé lodžie jsou dodatečně zasklené. Okna v třetím až 
šestém podlaží jsou opatřena podokenními římsami. Poslední podlaží je odděleno výraznou 
římsou, která je v místě lodžií přerušena. Okna jsou vyjma posledního podlaží čtyřosá. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
39-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1637 / 88 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je v prvním a druhém podlaží částečně předsunuta. Okna v třetím až šestém podlaží 
jsou opatřena podokenními římsami. Okna jsou čtyřosá. Fasádu ukončuje výrazná korunní 
římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 



39-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1628 / 90 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Střední část fasády v druhém až šestém podlaží je tvořena širokým arkýřem, který je ukončen 
římsou. Arkýř je podepřen třemi konzolami. Na krajích jsou řady lodžií. Okna jsou lemována 
šambránami. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1629 / 92 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Střední část fasády v druhém až šestém podlaží je tvořena širokým arkýřem, který je ukončen 
římsou. Arkýř je podepřen třemi konzolami. Na krajích jsou řady zasklených lodžií. Okna jsou 
lemována šambránami. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1666 / 94 
název ulice:     Roháčova 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je oddělen kordonovou římsou. V třetím až šestém podlaží uprostřed fasády vystupuje 
široký arkýř. Vprostřed arkýře prochází lizéna s kanelurou. V sedmém podlaží je arkýř ukončen 
balkónem. Trojosá okna jsou opatřena podokenními římsami. Mimo arkýř jsou okna lemována 
šambránami. Korunní římsa je ve střední části přerušena a osazena o něco výše. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1665 / 11 
název ulice:     Roháčova, Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je oddělen kordonovou římsou. V třetím až šestém podlaží 
uprostřed obou fasád vystupují široké arkýře. Tři řady oken na arkýřích jsou vertikálně 
odděleny lizénami s kanelurou. V krajních osách obou fasád jsou oblé arkýře s úzkými okny 
sdruženými do trojic. V sedmém podlaží jsou arkýře ukončeny balkóny. Okna jsou opatřena 
podokenními římsami. Na oblých arkýřích jsou místo římsy šambrány. Korunní římsa je ve 
středních částech obou fasád přerušena a osazena o něco výše. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 
 



39-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1799 / 9 
název ulice:     Zelenky - Hajského 
počet nadzemních podlaží:   7 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je členěna ustoupenými horizontálními pruhy v omítce, které oddělují jednotlivá patra. 
V prvním podlaží procházejí pruhy v úrovni horní a dolní hrany okna. V druhém podlaží je 
přidán ještě jeden pruh do úrovně poloviny okna. V patrech jsou průběžné podokenní římsy. 
V třetím až sedmém podlaží jsou u oken zaoblená ostění. Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1662 / 61 
název ulice:     Zelenky - Hajského, Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je oddělen kordonovou římsou. V druhém až pátém podlaží 
uprostřed obou fasád vystupují široké arkýře. Tři řady oken na arkýřích jsou vertikálně 
odděleny lizénami s kanelurou. V šestém podlaží jsou arkýře ukončeny balkóny. Okna jsou 
opatřena podokenními římsami. V druhém podlaží je průběžná podokenní římsa. Korunní římsa 
je ve středních částech obou fasád přerušena a osazena o něco výše. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1663 / 59 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V druhém až pátém podlaží uprostřed fasády vystupuje široký arkýř. Vprostřed arkýře prochází 
lizéna s kanelurou. V sedmém podlaží je arkýř ukončen balkónem. Trojosá okna jsou opatřena 
podokenními římsami. Mimo arkýř jsou okna lemována šambránami. Korunní římsa je ve 
střední části přerušena a osazena o něco výše. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1664 / 57 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V druhém až pátém podlaží uprostřed fasády vystupuje široký arkýř. Vprostřed arkýře prochází 
lizéna s kanelurou. V sedmém podlaží je arkýř ukončen balkónem. Trojosá okna jsou opatřena 
podokenními římsami. Mimo arkýř jsou okna lemována šambránami. Korunní římsa je ve 
střední části přerušena a osazena o něco výše. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
 



39-13 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1674 / 55 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V druhém až šestém podlaží uprostřed fasády vystupuje arkýř. V druhém podlaží prochází 
v celé šíři fasády balkón. Okna jsou opatřena podokenními římsami. Na arkýři jsou úzká okna 
sdružena do trojic. Mimo arkýř jsou okna trojosá. Uprostřed nad korunní římsou je umístěn štít 
s jedním oknem.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
39-14 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1571 / 53 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je oddělen kordonovou římsou. Uprostřed v druhém až šestém podlaží jsou balkón 
s vyzděným zábradlím. Od kordonové římsy po korunní římsu procházejí mezi okny 
geometricky stylizované pilastry. Parapety jsou zdobeny vystupujícími čtverci.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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