






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 54 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 54 se nachází mezi ulicemi Domažlická, Jeseniova, Koldínova a Žerotínova.  
V bloku se nachází 10 domů. 
 
Charakter ulic: 

Přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 54 
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                  3586 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  2693 m

2 

                                                                                                                                               cca 75 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 54 
 
54-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1151 / 55 
název ulice:     Jeseniova, Koldínova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Do fasády se štukovou výzdobou jsou zapojeny neorománské prvky. 
Na nároží vystupuje do ulice Jeseniova v druhém podlaží arkýř.  V třetím podlaží je arkýř 
ukončen balkónem se zastřešením, které je podepřeno arkádou. Do ulice Koldínova vystupuje 
v druhém až třetím podlaží dvojice arkýřů s trojúhelníkovým půdorysem. Ve čtvrtém podlaží 
jsou arkýře ukončeny balkóny s vyzděným zábradlím. Okna parteru jsou klenutá. Některá okna 
jsou sdružena do dvojic. Vertikálně jsou okna propojena navazujícími šambránami. Parapety 
jsou zdobeny štukovým dekorem. Nad korunní římsou je ještě mansardové patro. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 
54-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1145 / 4 
název ulice:     Koldínova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter s klenutými okny je zdoben pásovou bosáží. Fasáda je horizontálně členěna 
kordonovými římsami nad prvním a třetím podlažím. V třetím podlaží jsou ozdobné 
suprafenestry se zalamovanými a zvlněnými římsami. Ve čtvrtém podlaží jsou přímé nadokenní 
římsy. V druhém až čtvrtém podlaží procházejí mezi dvojicemi oken pilastry. Korunní římsa se 
nad krajními dvojicemi oken zvedá nad oblé štíty. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
54-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1143 / 38 
název ulice:     Koldínova, Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Nároží je zvýrazněno rizalitem. Parter je zdoben pásovou rustikou. 
Fasáda je horizontálně členěna kordonovou římsou nad parterem a průběžnou podokenní 
římsou v druhém a čtvrtém podlaží. V druhém podlaží jsou nad okny zalamované a zvlněné 
římsy. Ve třetím podlaží jsou zalamované římsy. V posledním patře jsou přímé nadokenní 
římsy. Nad korunní římsou s konzolkami v místě rizalitu vystupuje atika. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1144 / 40 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Okna jsou lemována ozdobnými šambránami. V parteru jsou okna klenutá. Některá okna jsou 
sdružena do dvojic. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
54-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1182 / 42 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a oddělen kordonovou římsou. Ve čtvrtém podlaží je průběžná 
podokenní římsa. Okna v patrech jsou opatřena přímými nadokenními římsami. Uprostřed jsou 
okna sdružena do dvojic. Parapety jsou v druhém podlaží zdobeny štukovým dekorem 
s rostlinnými motivy. Fasádu ukončuje korunní římsa se zubořezem. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
54-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1161 / 5 
název ulice:     Žerotínova, Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Parter je zdoben pásovou rustikou a oddělen kordonovou římsou. Na 
nároží a levém kraji fasády do ulice Domažlická pásová rustika dosahuje až pod okna čtvrtého 
podlaží. Uprostřed fasády do ulice Domažlická je rizalit. Rizalit je v patrech proveden v režném 
zdivu. Kraje jsou lemovány lizénami. Nad okny čtvrtého podlaží jsou svazkové klenáky. 
Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno podlaží zvýšit. 
 
54-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1232 / 3 
název ulice:     Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   4 (5) 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou rustikou a oddělen kordonovou římsou. Uprostřed fasády jsou dvě 
řady sdružených oken. V druhém až čtvrtém podlaží mezi okny procházejí ozdobné lizény. 
Parapety v druhém podlaží jsou zdobeny štukovým dekorem. Nad původní korunní římsou je 
ještě dostavěné páté podlaží ve formě širokého vikýře. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
  
 
 
 



54-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1256 / 1 
název ulice:     Domažlická, Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     mansardový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Na nároží je lizénami naznačen rizalit. Parter domu je obložen 
kamenným obkladem. Horizontálně je dům členěn širokou římsou procházející nad okny 
parteru a průběžnou podokenní římsou v druhém podlaží. V druhém podlaží jsou přímé 
nadokenní římsy. V třetím podlaží jsou okna opatřena klenáky. Páté podlaží je pojato jako 
mansarda s klenutými okny. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
54-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1157 / 59 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdoben pásovou bosáží a oddělen kordonovou římsou. Prostřední část domu je 
zvýrazněna rizalitem. Rizalit je proveden v režném zdivu. Kraje rizalitu jsou v druhém až 
třetím podlaží lemovány nárožní bosáží. Okna mimo rizalit jsou sdružena do dvojic. Na rizalitu 
jsou okna trojosá. Okna jsou lemována ozdobnými šambránami. V druhém podlaží jsou okna 
opatřena klenáky. V třetím podlaží jsou přímé nadokenní římsy. Ve čtvrtém a pátém podlaží 
jsou klenutá okna. Páté podlaží je odděleno výraznou římsou. Ze střechy ční trojice vikýřů 
s klenutými okny. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
54-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1167 / 57 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
První a páté podlaží jsou odděleny kordonovými římsami. Uprostřed fasády je v omítce 
naznačen rizalit. V krajních osách jsou okna sdružena do dvojic pod subtilní nadokenní římsy. 
Na rizalitu jsou okna trojosá. Nad korunní římsou vyčnívá čtveřice vikýřů.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
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