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Lokality Opatov střed a Metro Opatov

 
 Dvě lokality s těsně související zástavbou na jih od Centrálního parku ve střední části Jižního Města. Na 
jihu jsou lemované ulicí Opatovskou, která zajišťuje hlavní pěší a automobilový přístup do oblasti. Na západě 
je zástavba lokality uzavřena ulicí Hrnčířskou, na které je umístěn vstup do stanice metra Opatov - hlavní 
přístup MHD do oblasti. Východní hranici tvoří ulice U Modré školy, za níž se nalézá druhý vstup do metra 
- do stanice Háje. Centrální park na severu tvoří pěší spojnici obou stanic metra a důležitou vnitroměstskou 
rekreační zónu celého okolí. V západní části jsou umístěny dva výškové nebytové objekty typické pro tuto 
lokalitu, ostatní objekty jsou převážně obytné, doplněné nízkými jedno až dvoupodlažními objekty původních 
mateřských škol a budovou školy.  Jižní okraj lokality reaguje na charakter ulice Opatovské a stává se centrem 
s významně se utvářejícím nebytovým parterem obytných objektů (drobné prodejny, služby) navazujícím na 
stávající objekty občanské vybavenosti (poliklinika, prodejna), s úpravou zeleně, zatím spíše provizorní. 
Výraznými pěšími vstupy do území jsou přístupové lávky vedoucí přes ulici Opatovskou. 
 Terén se mírně svažuje směrem na jih. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Oblast je charakteristická celkově vyšší hladinou 
zástavby (8-13 NP), doplněnou čtyřmi nízkými deskovými objekty o 4NP na západním okraji a ve východní 
části území.   
Pro lokalitu jsou charakteristické dlouhé (11 sekcí) vysoké (13 NP) výrazné deskové objekty při severním 
a jižním okraji lokality. Tvoří vizuální hradby na pohledově exponovaných místech s velkým odstupem přes 
Centrální park a ulici Opatovskou. Uvnitř lokality jsou fasády objektů z pohledu chodce často kryty vzrostlou 
zelení a menšími rozestupy objektů, takže přes svou rozměrnost mají  intimnější charakter. Důležitými 
fasádními prvky jsou zde vstupy a předprostory, jejichž kvalita ovlivňuje okolí objektu. 

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné rozdělění lokality na východní a západní část 
podle aplikace dvou kombinací jednotících barev, modré a žluté v západní části a červeno (až růžovo) šedé 
ve východní části lokality, které využívají  škálu odstínů barev i zvýraznění barevnosti detailních fasádních 
prvků - zábradlí, oplechování, vstupy. 
 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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Čtrnáctipodlažní bodový objekt

Neutrální barevná úprava objektu nemění 
výrazně optické působení objektu, ale detaily 
jako výplně lodžiových zábradlí i odstín 
a detaily parteru jsou barevně dořešeny, 
odpovídají jeho využití.
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Třináctipodlažní deskový objekt

Nejdelší objekt v této lokalitě (198m). 
Velmi nápadné a rozměrné opakující se 
barevné vzory viditelné z dálkových pohledů 
nepříznivě ovlivňují vnímání objektu, 
zvýrazňují délku a jednolitost objektu a je 
zdůrazněna hradbovitost a neprostupnost 
monobloku. Bylo by vhodné jemnější členění 
fasády a drobné odlišení jednotlivých sekcí 
nebo skupin sekcí, příjemné je oživení 
kontrastními červenými detaily, použité na 
druhé straně objektu. Zde by měly drobné 
detaily ještě důležitější úlohu směrem do 
volného prostoru Centrálního parku. 

Třináctipodlažní deskový objekt

Nejdelší objekt v této lokalitě (198m). 
Nepříznivá délka objektu vytváří zvláštní 
nároky na optické působení barevných 
kombinací. Horizontální členění fasády, 
které mělo pravděpodobně vést k optickému 
snížení, nemá v tomto monochromatickém 
provedení téměř žádný efekt, naopak použitím 
jednotného barevného odstínu je objem 
zvýrazněn a postrádá jakékoli fasádní detaily. 
Pohledově exponovaná fasáda je viditelná z 
velkých odstupů, bylo by vhodné rozčlenit 
fasádu drobnými prvky a zvýraznit a podpořit 
charakter komerčního parteru, který se zde 
utváří.
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Jedenáctipodlažní dlouhý deskový objekt

Fasáda je částečně rozčleněna lodžiovými 
schodišťovými věžemi, které jsou zvýrazněné i 
barevně. Použitá barevnost vytváří pravidelný 
rastr i horizontální vrstevnatost, což je 
vzhledem k charakteru fasády žádoucí, ale 
sytost použitých odstínů a velikost vzoru je 
poměrně výrazná, vede proto ke zdůraznění 
rozměrnosti fasády, bylo by tedy vhodné i 
drobné odlišení jednotlivých sekcí, které by 
více narušilo jednolitost a převažující délku 
objektu a přineslo jemnější optický efekt.

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Fasáda je rozčleněna barevně odlišenými 
schodišťovými věžemi a opakující se barevný 
motiv vytváří dojem vzorované plochy. Vzor 
nemá vliv na vnímání plasticity objektu, jedná 
se pouze o plošný dekor. 
Barevně příjemně laděná fasáda, ale je třeba 
sledovat míru dekoru. Vhodnější je optické 
podpoření architektonického detailu. V tomto 
rozsahu objektu je dojem příznivý, u delších 
objektů by bylo vhodné odlišení sekcí nebo 
jejich skupin.
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Devítipodlažní deskový objekt

Jednobarevná fasáda doplněná mezi-
okenními dílci v tmavším odstínu 
téže barvy. Odlišeny jsou dvojice 
sekcí. Jednoduchý princip, ale op-
ticky fádní. Nevýrazná kombinace 
barev namísto vhodného drobného 
kontrastu nebo doplňku. Diskutabilní 
je sytost základního odstínu ve vz-
tahu k velikosti celku.

Jedenácti-devítipodlažní deskový 
objekt

Dvojice objektů stejného členění o 
rozdílné výšce, navzájem půdorysně 
odsazených. Barevné členění je 
téměř jednotné, sjednocuje celek, 
odlišné barvy vzorů mají zdůraznit, 
že se jedná o dva objekty. Nenásilné 
řešení, které by mohlo být i 
výraznější, podpořením vertikality 
vyššího objektu a horizontality 
nižšího objektu by vznikl větší 
kontrast a napětí
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Osmipodlažní deskový objekt

Žluto modrá barevná kombinace 
odpovídá jednotícím odstínům 
západní části lokality. Barevně 
nenápadná úprava využívá opakující 
se motiv, plochy barev a pruhy 
nahodile rozmístěné, nevytvářející 
žádné architektonické optické efekty 
ani detail. Příjemným doplňkem je 
sytě barevné zábradlí lodžií.
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Osmipodlažní deskový objekt

Vzorovaná fasáda. Rozmanitost 
vzorů, které nejsou v souladu s 
funkčním členěním fasády, vytváří 
paradoxně opticky jednolitou plochu 
a zdůrazňuje převažující délku 
objektu. 

Osmipodlažní deskový objekt

Objekt je rozdělen na dva celky, 
s odlišnou barevnou úpravou. 
Jednobarevné řešení trojice sekcí 
je nepříliš častou variantou, je 
vhodné doplnit drobné kontrastní 
prvky v parteru, konstrukční detail. 
Jednoduchý princip barevného 
členění dvojice sekcí fasády působí 
rovněž příznivě. Společně však 
netvoří sladěný celek, bylo by 
vhodnější řešit objekt po sekcích 
nebo v celé délce.

Devítipodlažní dlouhý deskový 
objekt

Fasáda je velmi zdařile rozčleněna 
nenápadnými obměnami jedno-
duché barevné úpravy. Nevytváří 
dojem monobloku, dotváří nená-
padný barevný detail a zdařile 
člení objekt na optické části, které 
tvoří jednotný celek. 
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Čtyřpodlažní deskový objekt

Nerekonstruovaná fasáda půdorysně 
členěná. Objekt této podlažnosti 
nevytváří žádné zvláštní nároky 
na optické členění, zvýrazněním 
meziokenních dílců může být doplněn 
detail. Vhodné je odlišné pojetí 
jednotlivých sekcí.

Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Fasáda je řešena výraznou kontrastní 
úpravou, která objekt člení na sekce 
a zároveň horizontální pruhy spolu 
se zvýrazněnými meziokenními dílci 
doplňují detail. Tmavá barva, která 
přechází do vyšších podlaží, opticky 
člení fasádu na výškově odlišné části. 

Čtyřpodlažní deskový objekt

Jednoduchá fasáda barevně členěná 
rozdílnou sytostí odstínu na části 
odpovídající půdorysnému odsazení.
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Čtyř až osmipodlažní dlouhý deskový 
objekt

Objekt poskládaný ze sekcí dvojího typu 
odlišné podlažnosti. Rozdílná výška 
sama opticky člení objekt na celky. 
Regenerované části jsou řešeny zatím 
jednotně, stejná úprava však potlačí 
odlišnosti a zdůrazní délku a jednolitost 
celého objektu. Změna proporcí stejného 
vzoru na objektech různé podlažnosti 
ne příliš vhodně zdůrazňuje jejich 
odlišné měřítko, bylo by vhodnější sladit 
barevnost, použít méně výrazné vzory, 
ale jednotlivé objekty řešit s ohledem 
na jejich charakter a postavení v celku. 
Řešení takového objektu je velmi 
náročné, vyžaduje spolupráci všech částí 
celku.



Metro Opatov 26



M 1:500

Osmipodlažní deskový objekt

Velmi příjemně dotvořená původní 
neregenerovaná fasáda, která sama 
o sobě nese konstrukční detail 
panelů. Původní barva, rozdílná 
hrubost kameniva i spáry působí 
v tomto případě velmi pozitivně, 
protože fasáda je doplněna 
nápaditým řešením vstupů a parteru. 
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