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Lokalita Háje

 
 Obytný celek je umístěn na východním okraji Jižního Města a přímo souvisí s lokalitou Háje - jih, od níž 
je oddělen ulicí Opatovskou. Ta je zároveň hlavní jižní příjezdovou komunikací, na niž navazuje na východě 
ulice Výstavní, ze severu je lokalita ohraničena ulicí Hviezdoslavovou a západní hranici tvoří ulice U Modré 
školy. Důležitá je přímá vazba na stanici metra Háje, kolem níž se nacházejí prostory komerčních aktivit. 
Prorůstání těchto aktivit směrem dovnitř lokality se projevuje především úpravami parteru a zřizováním 
drobných provozoven, ale také adaptacemi nebytových objektů (např. MŠ) na provozovny jiného typu.
 Na západě relativně rovinatý terén se mírně svažuje k východu a severovýchodu směrem k hostivařské 
přehradě.

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Převládají dlouhé deskové objekty, jejichž výšková 
hladina odpovídá 8-12 NP, na jihu 13 NP. Ve střední části území jsou situovány objekty o 4 NP., na okrajích 
se vyskytují obytné objekty o 6 NP. Hladinou zástavby patří lokalita k nejvyšším.

Barevnost 
 Z mapy barev je patrné, že většina deskových objektů je laděna do světlých odstínů v nepříliš kontrastních 
barevných kombinacích, použitých převážně pro obarvení meziokenních dílců. Výjimku tvoří čtyřpodlažní 
objekty v ulici Emilie Hyblerové a Kropáčově, zde jsou použity kontrastnější kombinace barev.
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Třináctipodlažní deskový objekt

Barevně jednotně pojatá velmi světlá 
fasáda téměř čtvercového charakteru. 
Lodžie se uplatňují jako vertikální 
kompoziční prvek, spolu s dvěma 
barevně odlišenými svislými pruhy 
meziokenních dílců. 
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Třináctipodlažní deskový objekt

Plochá, naprosto monotónní fasáda je 
rozčleněna pouze pravidelnou sítí téměř 
čtvercových okenních otvorů. Barevná 
kombinace ve formě horizontálních pruhů  se 
snaží oživit a rozčlenit jednolitou plochu a je 
patrné, že tmavší barvou meziokenních dílů je 
téměř dosaženo dojmu pásových oken.

Třináctipodlažní deskový objekt

Fasáda v původní úpravě, použitím kombinace 
tmavšího a světlejšího odstínu lze opticky 
rozčlenit nebo spojit okenní otvory a dodat 
fasádě plasticitu.

Třináctipodlažní deskový objekt

Fasáda v původní úpravě, použitím kombinace 
tmavšího a světlejšího odstínu lze opticky 
rozčlenit nebo spojit okenní otvory a dodat 
fasádě plasticitu.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Fasáda je hmotově rozčleněna schodišťovými 
vertikálami, ale celoplošným barevným 
pojednáním je členění potlačeno a objekt 
působí dojmem monobloku. Použití tmavších 
odstínů v nejnižších podlažích nemá zvláštní 
efekt.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Fasáda je hmotově rozčleněna schodišťovými 
vertikálami, ale celoplošným barevným 
pojednáním je členění potlačeno a objekt 
působí dojmem monobloku. Použití světlejších 
barevných odstínů ve střední části objektu 
paradoxně podtrhuje celoplošný charakter 
barevného řešení.

Dvanáctipodlažní krátký deskový objekt

Fasáda je hmotově rozčleněna schodišťovými 
vertikálami, ale barevným pojednáním 
nevýrazných odstínů je členění potlačeno a 
objekt působí dojmem monobloku.
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Dvanáctipodlažní dlouhý deskový 
objekt s lodžiemi

Fasáda je rozčleněna lodžiemi, 
střídavě předsazenými a 
zapuštěnými, což velmi pozitivně 
ovlivňuje její vzhled. Barevné 
kombinace odlišují jednotlivé 
dlouhé sekce nebo dvojici sekcí, 
což příznivě ovlivňuje vnímání 
délky objektu. 

Dvanáctipodlažní dlouhý deskový 
objekt s lodžiemi

Fasáda je rozčleněna lodžiemi, 
střídavě předsazenými a 
zapuštěnými, což velmi pozitivně 
ovlivňuje její vzhled. Barevné 
kombinace meziokenních dílců a 
vnitřků lodžií, detaily zábradlí.

Dvanáctipodlažní symetrický 
deskový objekt s lodžiemi

Fasáda je rozčleněna lodžiemi, 
uprostřed předsazenými a na 
okrajích zapuštěnými, což vytváří 
zajímavou strukturu. Barva fasády 
se směrem vzhůru zesvětluje a 
barevné  meziokenní dílce se 
ztmavují, gradient je však velmi 
málo patrný, uplatňuje se pouze na 
štítu objektu.
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Devítipodlažní deskový objekt 

Fasáda je částečně rozčleněna 
zapuštěnými lodžiemi, pozitivně 
působí spojení okenních otvorů do 
krátkých pásů. Barevné odstíny 
jsou nevýrazné, naopak velmi 
kontrastně a ne zcela vhodně je 
zvolena barva podezdívky.



Háje 05



M 1:500

Osmipodlažní deskový objekt 

Fasáda je částečně rozčleněna 
předsazenými lodžiemi. Původní 
barevnost betonových panelů 
doplněná o barevné meziokenní 
dílce.

Osmipodlažní deskový objekt 

Fasáda je částečně rozčleněna 
předsazenými lodžiemi. Původní 
barevnost betonových panelů 
doplněná o barevné meziokenní 
dílce. Střední dvě sekce jsou po 
rekonstrukci, světlejší odstín je 
použit ke zvýraznění lodžiových 
vertikál a spodních podlaží.
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Čtyř až osmipodlažní dlouhý 
deskový objekt 

Plochá dlouhá fasáda je členěna 
výškou objektů, ale jednotné 
barevné pojetí spojuje objekt do 
jednoho bloku.

Osmipodlažní deskový objekt 

Plochá fasáda je pojednána 
téměř jednolitým nevýrazným 
odstínem, ale detailu napomáhá, 
že otvory jsou propojeny 
tmavšími meziokenními dílci do 
pásových oken, nepříliš vhodně 
je však zvolena barva vstupů a 
podezdívky.

Šesti až osmipodlažní deskový 
objekt 

Plochá fasáda světlého odstínu je 
doplněna tmavšími meziokenními 
dílci.
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Šestipodlažní deskový objekt s 
lodžiemi

Fasáda je rozčleněna 
předsazenými lodžiemi s barevně 
výrazným zábradlím.
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Čtyřpodlažní dlouhý deskový 
objekt

Částečně zregenerovaný objekt, 
výrazná barevnost nové fasády, 
nemá žádný efekt pro členění 
plochy. 

Čtyřpodlažní deskový objekt

Příjemně barevně řešená fasáda, 
opticky členěná lodžiemi a 
doplňujícími se barevnými 
plochami.

Čtyřpodlažní deskový objekt

Barevnost fasády člení objekt 
na sekce, ale zvýrazněním 
schodišťové vertikály dochází 
navíc k optickému rozpůlení 
jednotlivých sekcí. 

Čtyřpodlažní deskový objekt

Barevnost fasády využívá 
kontrastu meziokenních dílců.

Čtyřpodlažní deskový objekt

Objekt členěn lodžiovými sekcemi 
a barevností meziokenních dílců.
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