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Lokalita Nad Šeberovem
 
 Poměrně rozsáhlá lokalita na jižním okraji Jižního Města. Na severu je lemovaná ulicí Opatovskou, 
která zajišťuje hlavní přístup do oblasti. Na jihozápadě je lokalita uzavřena terénním valem podél brněnské 
dálnice, po němž je vedena vycházková trasa směřující pak dále po jižním okraji lokality k Milíčovskému 
vrchu. Východní hranici tvoří ulice Novomeského. Dvě přístupové komunikace - ulice Ke Kateřinkám a 
Bohúňova rozčleňují lokalitu na tři části odlišného charakteru. Západní část a východní část jsou převážně 
obytné, doplněné nízkými jedno až dvoupodlažními objekty původních mateřských škol, dnes využívaných 
pro jiné nebytové funkce. Oproti tomu střední, největší část, zůstává centrem s nejsilnější vazbou na ulici 
Opatovskou, již lemují objekty občanské vybavenosti a v dalším plánu se nacházejí obytné objekty s potenciálně 
významným nebytovým parterem, areály škol a parková úprava zeleně. Výraznými pěšími vstupy do území 
jsou přístupové lávky vedoucí přes ulici Opatovskou, které mimoúrovňově propojují lokalitu s Opatovem.
 Terén se mírně svažuje směrem na jih ke Kateřinkám. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Oblast je charakteristická celkově vyšší hladinou 
zástavby (8-14 NP), lemovanou nízkými dlouhými deskovými objekty o 4NP na západě a v jižní části území.   
Na severu lokality se nacházejí ve střední části výrazné 14-ti podlažní bodové objekty, na které dále východním 
i západním směrem navazují dlouhé deskové 13-ti podlažní objekty. Tvoří optickou barieru oddělující obytný 
komplex od páteřní komunikace Opatovská. Pohledově se uplatňují především rozměrné deskové fasády v 
severovýchodní části, avšak úzké vysoké štíty bodových objektů jsou velmi výrazné a tvoří nezanedbatelnou 
dominantu. Uvnitř lokality jsou fasády objektů z pohledu chodce často kryty vzrostlou zelení, důležitými 
fasádními prvky jsou zde vstupy a předprostory, jejichž kvalita ovlivňuje výraz celého objektu. Směrem k 
jihu klesá zároveň s terénem i výšková hladina objektů. 

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrná aplikace dvou jednotících barev, zelené a 
žluté, které využívají celou škálu odstínů obou barev, od základních, téměř křiklavých ve velmi kontrastních 
kombinacích, přes méně nápadné jemnější nebo zemitější tóny až  po zvýraznění barevnosti detailních 
fasádních prvků - zábradlí, oplechování, vstupy. 
Zvolená jednotná barevnost má identifikovat obytný celek a má sloužit k zajištění barevného souladu 
sousedících objektů. Avšak vybraná zelenožlutá kombinace základních barev je velmi kontrastní a nepůsobí 
vždy příjemně. Proto ve snaze po dodržení barevnosti je volena široká škála barevných tónů těchto 
odstínů, která tuto původní jednotící myšlenku téměř potlačuje. Přesto je volba barev předem ovlivněna 
a minimalizuje  použití lépe laděných barevných kombinací v lokalitě. Je vhodné podporovat kontrastnější 
barevnost drobných detailů, avšak sledovat míru sytosti použitých barev a plošné zastoupení jednotlivých 
odstínů. Barevné efekty jednotlivých úprav obytných objektů jsou popsány dále.
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výšková mapa
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barevná mapa
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Čtrnáctipodlažní bodový objekt

Jemná, celkově sladěná barevnost objektu 
není výrazná, opticky příliš neovlivňuje 
působení objektu, ale detaily jako výplně 
lodžiových zábradlí i odstín parteru jsou 
barevně dořešeny.

Čtrnáctipodlažní bodový objekt

Barevnost zemitějších tónů žluto zelené 
kombinace odpovídá jednotícím odstínům 
lokality, není nápadná a nevytváří žádné 
optické efekty. Diskutabilní je barevnost 
parteru, která neodpovídá barevnosti celku 
ani komerčnímu využití. 
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Třináctipodlažní deskový objekt

Nejdelší objekt v této lokalitě (180m). Jemné 
a nepříliš nápadné barevné kombinace se 
střídají s použitím sytějších a kontrastnějších 
odstínů. Vhodné je optické členění na dvojice, 
resp. trojice sekcí a zdůraznění schodišťových 
věží, které příznivě ovlivňuje vnímání celku, 
rozrušuje jednolitost objektu a zaniká tak 
dojem monobloku. 

Třináctipodlažní deskový objekt

Poměrně příznivá délka objektu nevytváří 
zvláštní nároky na optické působení 
barevných kombinací. Horizontální členění 
fasády, které mělo pravděpodobně vést k 
optickému snížení, vede naopak k efektu  
nástavby, což je způsobeno použitím velmi 
světlého barevného odstínu a propojením se 
schodišťovými věžemi. 
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Třináctipodlažní deskový objekt

Fasáda je částečně rozčleněna předsazenými 
schodišťovými věžemi, které jsou zvýrazněné i 
barevně, jednotlivé dvojice sekcí jsou odlišeny. 
Použitá barevnost v tomto plošném členění 
však nepřináší žádný významný optický efekt.

Třináctipodlažní deskový objekt

Poměrně krátká fasáda objektu je rozčleněna 
předsazenými schodišťovými věžemi. Použitím 
tmavšího odstínu pro spodní třetinu fasády a 
propojením se schodišťovými věžemi dochází 
k pozitivnímu optickému “usazení” objektu. 
Otázkou je téměř monochromatické tónování 
zvoleného barevného odstínu. Naopak 
kontrast meziokenních dílců dodává fasádě 
pozitivní míru detailu. Barevnost vstupních 
pergol není dořešena.

Třináctipodlažní deskový objekt

Fasáda je rozčleněna předsazenými 
schodišťovými věžemi, odlišenými i barevně, 
ale nevýrazné barevné odstíny unifikují 
vzhled celé fasády. Velmi příjemně by se 
uplatnil drobný kontrastně laděný fasádní 
detail, zvýraznění meziokenních dílců nebo 
odlišení jednotlivých sekcí. Vhodné by bylo 
i použití některých odstínů v tmavším tónu. 
Diskutabilní je barevnost parteru, především 
vstupních pergol, které nejsou s objektem 
vůbec sladěny.
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Jedenáctipodlažní deskový objekt

Jednobarevná fasáda doplněná 
lodžiemi v druhé barvě. Jedno-
duchý princip, ale volbou odstínů je 
dosaženo křiklavé kombinace barev 
namísto vhodného kontrastu nebo 
doplňku. Diskutabilní je barevnost 
parteru ve vztahu k celku.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Trojice objektů s původní panelovou 
fasádou doplněnou o žluté nátěry 
vnitřků lodžií a kontrastní zábradlí, 
které dotvářejí charakteristický 
fasádní detail.

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Fasáda objektu v jednoduchém 
barevném řešení je doplněna 
výraznými výplněmi lodžií, které 
jsou barevně sladěny a doplňují 
fasádní detail typický pro daný 
objekt. Pozitivní působení je necitlivě 
narušeno nevhodným řešením boční 
- štítové fasády.
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Jedenáctipodlažní deskový objekt

Jednoduché barevné pojetí fasády 
vertikálně členěné lodžiemi a 
mezilehlými plošnými prvky. 
Příjemné nenápadné barevné řešení.

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Úprava fasády je založena na 
několika konkurujících si principech 
různých odlišností - barevnosti 
lodžií, horizontálního členění 
fasády, členění barevnosti parteru, 
dekoračních linek různých rozměrů, 
které vytvářejí dojem tapety. Vhodná 
by byla volba jednoho principu, 
opticky a barevně doladěného.

Devítipodlažní deskový objekt

Žluto zelená barevná kombinace 
odpovídá jednotícím odstínům 
lokality. Úprava je jednolitá, 
nekontrastní a nevytváří žádné 
optické efekty ani detail. Otázkou je 
volba odstínu parteru.
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Osmipodlažní deskový objekt

Vzorovaná fasáda. Rozmanitost 
vzorů vytváří paradoxně opticky 
jednolitou plochu a zdůrazňuje 
převažující délku objektu. Výrazné 
fasádní prvky jako lodžie v této 
úpravě téměř zanikají.

Devítipodlažní deskový objekt

Velmi příznivý, architektonický, 
jednoduchý princip optického 
členění fasády, které v součinnosti 
s detaily lodžií a parteru vytváří 
příjemnou malebnou fasádu. 
Všechny fasády včetně štítů jsou 
propojeny do jednotného celku.

Devítipodlažní deskový objekt

Fasáda je hrubě rozčleněna 
velkoplošným vzorem s poměrně 
výraznou barevnou úpravou. 
Nevytváří dojem jednotné úpravy 
objektu, ani řady jednotlivých domů, 
nahodile zvýrazňuje části fasády. 
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Jedenácti podlažní deskový objekt

Barevně jednotně pojatá fasáda včetně 
parteru. Zasklené lodžie se uplatňují 
jako významný kompoziční prvek a 
spolu se zvýrazněnými meziokenními 
dílci doplňují detail. Použitá barevnost 
je nevtíravá, příjemná, jednoduchá.
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Osmipodlažní deskový objekt

Žluto zelená barevná kombinace 
odpovídá jednotícím odstínům 
lokality. Úprava je jednolitá, mírně 
se mění sytost odstínů. Nevytváří 
žádné výrazné optické efekty ani 
detail. 

Osmipodlažní deskový objekt

Původní neregenerovaná fasáda, bílé 
meziokenní vložky dotvářejí detail. 

Osmipodlažní deskový objekt

Výrazná barevná kreace, která 
opticky zvýrazňuje vstupní sekce ale 
dělí je v polovině. Výrazné obdélníky 
v horní části fasády podporují dojem 
mohutnosti objektu.

Osmipodlažní deskový objekt

Vzorovaná fasáda s odlišným 
pojetím pro každou dvojici sekcí. 
Přes rozmanitost vzorů a kontrast 
barev působí fasáda velmi plochým, 
monotónním dojmem. Parter je 
barevně oddělen a působí dojmem 
podnože.



Nad Šeberovem 07



M 1:500

Osmipodlažní atypický deskový 
objekt

Nesourodá kompozice dvou 
zcela odlišně pojatých celků. 
Fasáda kratšího objektu je řešena 
barevně i kompozičně nevhodně. 
Trojúhelníkový vzor nemá 
kompoziční opodstatnění, barevný 
nesoulad je velmi výrazný. Fasáda 
delšího objektu zvýrazňuje vstupní 
sekci, zelený pruh kontrastně člení 
objekt vertikálně i horizontálně, ale 
nevhodně předurčuje typ úprav u 
vedlejšího objektu.

Osmipodlažní atypický deskový 
objekt

Barevně jednoduše pojatá fasáda s 
kontrastními výplněmi na lodžiích, 
které se spolu se zasklením 
schodišťových sekcí uplatňují jako 
kompoziční detail. Barevnost parteru  
je sladěna s celkem.
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Čtyřpodlažní deskový objekt

Jednoduchá příjemná barevnost i 
členění fasády. Vhodná barevnost 
meziokenních dílců i použitý 
ornament doplňují detail. 

Čtyřpodlažní deskový objekt

Velmi jednoduchá barevnost, 
podtrhuje původní hmotové členění 
fasády. 

Čtyřpodlažní deskový objekt

Barevnost odpovídá hmotovému 
členění fasády, jednoduchý vzor se 
zvýrazněnými meziokenními dílci.

Čtyřpodlažní deskový objekt

Velmi kontrastní plošný vzor 
potlačuje původní hmotovou 
členitost objektu. Zvolená barevnost 
je zbytečně výrazná. Výška objektu 
nevyžaduje výrazné barevné členění.
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Čtyřpodlažní deskový objekt

Krátká původní neregenerovaná 
fasáda, jednoduše hmotově členěná, 
žluté a bílé meziokenní vložky 
dotvářejí vhodný detail. 

Třípodlažní deskový objekt

Původní neregenerovaná fasáda, 
jednoduše hmotově členěná.

Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Původní neregenerovaná fasáda, 
velmi dlouhá, bílé meziokenní vložky 
dotvářejí detail. 



Nad Šeberovem 07



M 1:500

Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Původní neregenerovaná fasáda, 
velmi dlouhá, zubatě členěná, 
bez výrazného detailu. Velmi 
problematické jsou vstupy do 
objektu mezi předsazenými garážemi

Čtyřpodlažní atypický objekt

Původní neregenerovaná fasáda, 
nečleněná, v parteru atypicky 
dvojice garáží.

Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Dlouhá fasáda, zubatě členěná, 
jednotně barevně řešená. Velmi 
problematické jsou vstupy do 
objektu mezi předsazenými garážemi
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