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Lokalita Chodovec 
 
 Nejsevernější lokalita Jižního Města, od ostatních lokalit oddělená ulicí Mírového hnutí a Brněnskou. 
Poměrně izolovaná, s pěší vazbou směrem na sever na Spořilov. Hlavní dopravní spojnicí je ulice Türkova, 
která zajišťuje autobusovou dopravu od stanic metra Opatov, popř. Chodov. Hlavním pěším vstupem do 
území je dlouhý, místy mimoúrovňový chodník vedoucí z jihozápadu od stanice metra Chodov. Čistě obytná 
zástavba je soustředěna v severovýchodní části lokality, ve střední části je umístěn rozsáhlý areál hotelu, 
a archivní areál, na západě lokality se rozkládá komplex skladových objektů a objektů služeb a obchodu. V 
obytných domech se nerozvíjí nebytový parter, v lokalitě téměř chybí drobné prodejny a služby. 
 Terén je ve střední části lokality poměrně rovinatý, naopak v místě obytné zástavby se dramaticky 
mění ve velmi svažitý a sklání se směrem na sever. Obytné objekty jsou umístěny ve svahu.

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. V oblasti se vyskytují vyšší osmi až devítipodlažní 
krátké deskové objekty a nízké, převážně dlouhé, čtyř až pětipodlažní objekty, přičemž podlažnost u 
jednoho objektu může být vzhledem ke svažitosti terénu dvojí. Charakteristické jsou zde objekty s garážemi 
umístěnými v celém parteru. Objekty lemují svah a mohou být viditelné z dálkových pohledů ze severu, svou 
výškou však nejsou příliš nápadné. Uspořádání uvnitř lokality příliš neodkrývá fasády, vnímání objektů z 
blízka z pohledu kolemjdoucího chodce je ovlivněno především kvalitou vstupů a předprostorů, sloužících 
především jako předjezd, přístup ke garážím a pro parkování osobních vozů.

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné, že většina objektů je ponechána v původní 
barvě s drobným detailem struktury panelů, barevné odlišnosti se týkají především barevnosti parteru a 
garáží. Popis jednotlivých úprav obytných objektů je uveden dále.
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výšková mapa
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barevná mapa
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Devítipodlažní deskový objekt

Fasáda je členěna zapuštěnými lodžiovými 
vertikálami. Původní neregenerovaná fasáda, 
která sama o sobě nese konstrukční detail 
panelů. Původní barva, rozdílná hrubost 
kameniva i spáry působí v tomto případě 
velmi pozitivně, fasáda je doplněna barevným 
řešením vstupů a parteru. 
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Původní nerekonstruované objekty, barevnost 
i kontrastnější úprava může pomoci jinému 
optickému členění okenních otvorů i celé 
fasády. Důležité je řešení vstupů.

Devítipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda bez lodžií s velmi fádním, 
pravidelným rastrem okenních otvorů. Panely 
těchto tří objektů nenesou povrchový detail.

Jediná barevně výrazná fasáda v lokalitě. 
Barevná úprava člení fasádu horizontálně i 
vertikálně, přesto použitá barevnost nedotváří 
výraznější optický detail. Vhodnější by byla 
volba kontrastnějších sytostí.
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Osmipodlažní deskový objekt

Fasáda je členěna zapuštěnými lodžiovými 
vertikálami. Fasáda je členěna zapuštěnými 
lodžiovými vertikálami. Původní 
neregenerovaná fasáda, barevnost i 
kontrastnější úprava může pomoci optickému 
členění celé fasády. Důležité je řešení vstupů.

Devítipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda bez lodžií s velmi fádním, 
pravidelným rastrem okenních otvorů. Panely 
těchto tří objektů nenesou povrchový detail. 
Původní nerekonstruovaný objekt, barevnost 
i kontrastnější úprava může pomoci jinému 
optickému členění okenních otvorů i celé 
fasády. Důležité je řešení vstupů.
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Pětipodlažní dlouhý deskový objekt

Plochá fasáda bez lodžií s 
pravidelným rastrem okenních 
otvorů. Fasáda je členěna 
vertikálami tvořenými odlišnou 
velikostí okenních otvorů. Barevnost 
je třeba s ohledem na velikost 
objektu volit velmi opatrně, nejsou 
vhodné velké, barevně výrazné 
vzory. Důležité je řešení vstupů a 
celého parteru.
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Čtyřpodlažní deskový objekt

Nízká fasáda je členěna zapuštěnými 
lodžiovými vertikálami. Původní 
neregenerovaná fasáda, sama 
o sobě nepostrádá členitost ani 
konstrukční detail panelů. Původní 
barva, rozdílná hrubost kameniva i 
spáry působí v tomto případě velmi 
pozitivně. Fasáda neklade žádné 
zvláštní nároky na změnu optického 
působení. 
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Čtyřpodlažní objekt

Čtveřice objektů stejného stavebního 
typu s podobnou úpravou. Drobná 
fasáda tvořená rastrem lodžií může 
odlišným způsobem řešit výplně 
zábradlí nebo vstupy do objektů, ale 
sama o sobě nepostrádá konstrukční 
detail a je třeba velmi opatrně volit 
případnou barevnost. 



Chodovec 21





Chodovec 21

fotoalbum




