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Lokalita Opatov sever

 
 Lokalita ležící na sever od Centrálního parku ve střední části Jižního Města. Na severní straně je 
lemovaná ulicí Hviezdoslavovou, která zajišťuje hlavní 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 jihu tvoří pěší spojnici obou stanic metra a důležitou vnitroměstskou rekreační 
zónu celého okolí. V západní části je umístěn areál školy. Severní okraj lokality reaguje na charakter ulice 
Hviezdoslavovy a nebytovým parterem obytných objektů (drobné prodejny, služby) navazuje na stávající 
objekty občanské vybavenosti (poliklinika, prodejny). Ostatní objekty jsou převážně obytné, doplněné nízkými 
jedno až dvoupodlažními objekty původních mateřských škol s nebytovou funkcí. Pěšími vstupy do území 
jsou chodníky vedoucí od stanic metra a průchody od severu vedoucí přes ulici Hviezdoslavovu. 
 Terén se velmi mírně svažuje směrem na sever. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. V oblasti se vyskytují v největším zastoupení 
osmipodlažní objekty, doplněné na východním a západním okraji vysokými deskovými objekty o 12-14 NP a 
na jihu dlouhým nízkým objektem o 4NP.   
Pro lokalitu jsou charakteristické vysoké bodové nebo krátké deskové objekty rozmístěné ve střední části 
lokality. Jsou viditelné ze vzdálených míst jiných lokalit, s velkým odstupem přes Centrální park i ulici 
Hviezdoslavovu. Uvnitř lokality jsou fasády objektů z pohledu chodce často kryty vzrostlou zelení a menšími 
rozestupy objektů, navíc bodový charakter objektů dodává prostorům intimnější charakter. Kvalita řešení 
vstupů a parteru ovlivňuje celkové vnímání objektů z blízka. 

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné použití světlých odstínů jednotících barev. 
Šedé v západní části lokality a červené (až oranžové) v kombinaci se šedou ve východní části. Některé 
fasády využívají širší škálu odstínů barev i zvýraznění barevnosti detailních fasádních prvků - zábradlí, 
oplechování, vstupy. Naproti tomu použití některých křiklavých barevných řešení  celoplošně sice zvýrazní 
konkrétní objekt, ale celku neprospívají (viz mapa barev a popisy jednotlivých objektů).
 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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Třinácti až 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. Tmavé orámování 
fasádu vhodně zceluje, zvýrazňuje bodový 
charakter objektu.
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Třináctipodlažní dlouhý deskový objekt

Jeden z nejdelších objektů v této lokalitě. 
Velmi nápadné a rozměrné barevné obdélníky 
viditelné z dálkových pohledů zvýrazňují 
jeho délku a zvyšují dojem velikosti a 
mohutnosti objektu. Syté barevné odstíny a 
velikost zvýrazněných částí fasády přitahují 
pozornost a vytvářejí optický dojem velmi 
hrubé objemové členitosti objektu, poněkud 
zaniká i použitý princip symetrie. Při této 
poloze objektu v lokalitě a jeho velikosti 
je diskutabilní zvolený efekt, který úprava 
vyvolává. Bylo by vhodné jemnější členění 
barevných vzorů a oživení fasádními detaily, 
tak aby zjemnily hrubost a měřítko objektu.
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Dvanáctipodlažní dlouhý deskový objekt

Nejdelší vysoký objekt v této lokalitě a jeden 
z nejdelších na Jižním Městě. Objekt viditelný 
z dálkových pohledů. Použitá barevnost 
i subtilní vzor vytváří pravidelný rastr i 
horizontální vrstevnatost, což je vzhledem 
k charakteru fasády žádoucí, vhodné je i 
drobné odlišení odstínů pro skupiny sekcí 
(mohlo by být členěno po menších částech), 
které narušuje převažující délku objektu. 
Velmi pozitivně působí proměnlivá výška 
horizontálních pruhů i rozvrstvení sytosti 
barevných tónů, použití béžových odstínů 
příjemně oživuje jednoduché barevné řešení. 
Velmi světlý odstín převažující v horní části 
fasády dává vyniknout subtilním vertikálám, 
barevně opticky sníženým, tmavý odstín 
použitý pouze v nejnižších podlažích objekt 
usazuje, stabilizuje. 
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Devítipodlažní deskový objekt

Velmi agresivní (především pro 
nejbližší okolí) barevnost objektu 
neodpovídá jeho poloze v lokalitě 
ani významu. Fasáda této velikosti 
nemá zvláštní nároky na úpravu, ale 
tento typ barevného řešení ji velmi 
znehodnocuje. Poměry použitého 
horizontálního členění nemají 
zvláštní optický efekt. Za použití 
jemnější barevnosti by fasáda nebyla 
nápadná, v tomto případě se však 
jedná o jeden z nejnevhodněších 
příkladů.

Osmipodlažní deskový objekt

Částečně rekonstruovaná fasáda 
objektu v jednoduchém barevném 
řešení nevytváří žádné optické 
efekty. Vstupy do objektu dotvářejí 
spolu s lodžiemi fasádní detail 
typický pro daný objekt. 
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Dvanácti-osmipodlažní deskový 
objekt

Úprava fasády je založena na 
jednoduchých principech i 
barevnosti. Jemné odstíny šedé 
pro plochu fasády i barevný vzor 
(rámování) spolu s použitými 
konstrukčními prvky objektu 
vytvářejí nenápadnou ale velmi 
charakteristickou fasádu, 
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Jednoduchý princip barevného 
členění fasády, které si neklade za 
cíl opticky změnit charakter fasády, 
jen barevně doplňuje určitý detail. 
Fasáda celého objektu je propojena 
do jednotného celku.
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Devítipodlažní deskový objekt

Barevně jednotně pojatá fasáda včetně 
parteru. 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 objekt

Trojice podobně barevně laděných 
objektů. Úprava je jednolitá, mírně 
se mění sytost odstínů. Nevytváří 
žádné výrazné optické efekty ani 
detail.



Opatov sever 09



M 1:500

Osmipodlažní objekt

Původní nerekonstruovaná fasáda se 
zvýrazněnými bílými meziokenními 
dílci (úprava vzniklá po výměně 
oken) je členěna vertikálami lodžií 
s detailem červených kontrastních 
lodžiových zábradlí a doplněna 
barevnou úpravou vstupů.

Osmipodlažní objekt

Výrazná barevná kreace, která 
opticky zvýrazňuje střední vstupní 
část sekce výrazným rámováním a 
barevně kontrastními obdélníky.

Osmipodlažní objekt

Symetrická fasáda s vertikálami 
lodžií. Jednoduchá barevnost v 
odstínech lokality, vybarvení všech 
meziokenních dílců vytváří dojem 
pruhů. Úprava potlačuje hmotové 
členění objektu.
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Osmipodlažní objekt

Trojice podobně barevně laděných 
objektů. Úprava je jednoduchá, 
barevně nenápadná, mírně se mění 
sytost a použité odstíny. Nevytváří 
žádné výrazné optické efekty, 
podtrhuje typický konstrukční detail 
a charakter objektů.
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Osmipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt v původním 
detailu struktury panelů. Důležité 
je kvalitní řešení vstupů, původní 
vstupy velmi negativně ovlivňují 
vnímání fasády.
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Čtyřpodlažní deskový objekt

Jednoduché členění fasády 
schodišťovými vertikálami podtrhuje 
její délku. Diskutabilní je výrazné 
barevné řešení vstupů. 
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