






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU Č. 55 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 

Blok 55 se nachází mezi ulicemi Jeseniova, Žerotínova, Domažlická a Hájkova.  
V bloku se nachází 12 domů. 
 
Charakter ulic: 

Přilehlé ulice jsou ulicemi obslužnými s klidnou dopravou. Domy bloku č. 55 
mají do ulic často 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 6, minimální 4. Domy jsou umístěny na mírně svažitém terénu. 
 
nejzajímavější objekty 
 Většina domů je ze stavebně historického hlediska hodnotná. Domy číslo 
popisné 1506 a 1505 tvoří jeden kompoziční celek s výrazným středovým rizalitem. 
Fasáda je výrazně členěna geometrickým dekorem.  
 
 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                  6184 m
 zastavěná plocha objektů                                                                  4154 m
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                                                                                                                                               cca 67 % 
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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ A NÁVRH REGULAČNÍCH OPATŘENÍ BLOKU Č. 55 
 
55-1  
 

číslo popisné / číslo orientační:  1506 / 2 
název ulice:     Jeseniova, Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   4-5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. S vedlejším domem číslo 2 tvoří jeden kompoziční celek. Nárožní část 
je čtyřpodlažní. Levá část fasády do ulice Domažlická tvoří s částí vedlejšího domu výrazný 
rizalit. Tato část je pěti podlažní. Podlaží jsou o půl patra posunuty. Dekor fasády tvoří 
vystupující a ustupující obdélníky. Okna jsou trojosá. Fasáda je ukončena masivní korunní 
římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
55-2 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1505 / 4 
název ulice:     Domažlická 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. S vedlejším domem číslo 1 tvoří jeden kompoziční celek. Nárožní část 
je pětipodlažní. Pravá část fasády do ulice Domažlická tvoří s částí vedlejšího domu výrazný 
rizalit. Tato část je o půl patra posunuty výš. Dekor fasády tvoří vystupující a ustupující 
obdélníky. Okna jsou trojosá. Fasáda je ukončena masivní korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
55-3 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1902 / 48 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V prostřední části fasády je v třetím až šestém podlaží naznačen rizalit. Na krajích jsou nad 
druhým podlažím římsy, které navazují na rizalit. V prvním a druhém podlaží procházejí mezi 
okny lizény. Okna jsou trojosá. Fasádu ukončuje jednoduchá korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
55-4 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1529 / 50 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter je zdobený pásovou rustikou je ukončen průběžnou podokenní římsou s konzolkami pod 
okny třetího podlaží. Podokenní římsa je také ve čtvrtém podlaží. Ve čtvrtém až pátém podlaží 
procházejí mezi okny široké lizény. Parapety v posledních dvou patrech jsou zdobeny 
vystupujícími obdélníky. Okna v horních patrech jsou lemována profilovanými šambránami. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
 



55-5 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1291 / 52 
název ulice:     Žerotínova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je horizontálně členěna širokou nadokenní římsou v prvním podlažím, kordonovou 
římsou nad druhým podlažím a výraznou podokenní římsou v posledním podlaží. V prostřední 
části v třetím až pátém podlaží jsou ještě doplněny průběžné podokenní a nadokenní římsy. 
V druhém podlaží jsou mezi okny naznačeny pilastry. V třetím až pátém podlaží procházejí na 
krajích fasády mezi okny trojice zdvojených pilastrů. Okna jsou trojosá. Střechu uvozuje široká 
korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
55-6 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1742 / 54 
název ulice:     Žerotínova, Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   6 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Ve střední části obou uličních fasád vystupují v třetím až šestém 
podlaží dvojice obdélných arkýřů. Dvojice arkýřů jsou v třetím a šestém podlaží propojeny 
balkóny s kovovým zábradlím. Trojosá okna jsou lemována lizénami, které jsou nad druhým 
podlažím přerušeny kordonovou římsou s oplechováním. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
55-7 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1632 / 3 
název ulice:     Hájkova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
V druhém až čtvrtém podlaží vystupují na krajích fasády dva polygonální arkýře. Arkýře jsou 
ukončeny v pátém podlaží balkóny s vyzděným zábradlím. Okna jsou lemována jednoduchými 
šambránami. Mimo arkýře jsou trojosá okna. Střechu uvozuje korunní římsa.  
Doporučuje se dodržet charakter objektu, tak i počet podlaží. 
 
55-8 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1682 / 1 
název ulice:     Hájkova, Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Jedná se o rohový dům. Na nároží je naznačen rizalit. Fasáda je horizontálně členěna v omítce 
naznačenými římsami. Na nároží jsou v každém patře naznačeny podokenní římsy. Mimo rizalit 
jsou kordonové římsy nad prvním podlažím. Uprostřed fasády do ulice Jeseniova vystupuje 
v druhém podlaží dvojice arkýřů, které jsou ve třetím podlaží ukončeny balkóny s vyzděnými 
zábradlími. Fasáda je ukončena korunní římsou. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
 



55-9 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1683 / 71 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Nad prvním podlaží je naznačena kordonová římsa. Mezi okny 
procházejí slabě vystupující lizény. Okna jsou trojosá. Střechu uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
55-10 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1575 / 69 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Fasáda je téměř bez dekoru. Nad prvním podlaží je naznačena kordonová římsa. Okny 
v patrech jsou horizontálně propojena společnou šambránou. Okna jsou trojosá. Střechu 
uvozuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
55-11 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1564 / 67 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   4 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Parter domu je ukončen v druhém podlaží výraznou podokenní římsou s konzolami. Okna 
parteru jsou lemována ozdobnými šambránami. V druhém až čtvrtém podlaží jsou mezi okny 
v omítce naznačeny lizény. Nad korunní římsou je ještě mansardové patro s vikýři. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
 
55-12 
 

číslo popisné / číslo orientační:  1805 / 65 
název ulice:     Jeseniova 
počet nadzemních podlaží:   5 
tvar střechy:     sedlový 
typ domu:     schodišťový 
 
Nad prvním a druhým podlažím jsou v omítce naznačeny římsy. V třetím až pátém podlaží 
procházejí mezi okny lizény. Okna jsou většinou trojosá. Nad vstupem je okno kruhové. 
Fasádu ukončuje korunní římsa. 
Doporučuje se dodržet charakter objektu. Dům je možné o jedno patro zvýšit. 
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