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Lokalita Litochleby
 
 Lokalita se nalézá ve střední části Jižního Města. Na jižní straně je lemovaná ulicí Hviezdoslavovou, 
na severu ulicí Květnového vítězství, které přivádějí automobilovou dopravu do oblasti. Hlavní přístup MHD 
zajišťuje autobusová doprava od stanic metra. Východní hranici tvoří ulice Prašná, na západě je lokalita 
ohraničena ulicí Ke Stáčírně. V severozápadním rohu sem zasahuje enkláva rodinného bydlení přesahující 
ze sousední lokality. Při severním okraji je umístěn areál školy. Jižní okraj lokality reaguje na charakter 
ulice Hviezdoslavovy s nebytovými objekty a navazuje na ně nebytovým parterem (drobné prodejny, služby) 
bytových domů. Ostatní objekty jsou převážně obytné, doplněné nízkými jedno až dvoupodlažními objekty 
původních mateřských škol. Pěšími vstupy do území jsou chodníky vedoucí od zastávek MHD a podchod a 
průchody od jihu vedoucí přes ulici Hviezdoslavovu. 
 Terén je rovinatý. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. V oblasti se vyskytují v největším zastoupení 
osmipodlažní a dvanáctipodlažní objekty, doplněné dvěma vysokými bodovými objekty o 14NP na jižním 
okraji a vysokým deskovým objektem o 13NP a třemi nízkými (4, 5, 6NP) dlouhými objekty ve střední 
části lokality. Charakteristické jsou zde vysoké deskové objekty střední délky (2-4 sekce), jen jeden dlouhý 
deskový objekt uprostřed lokality má 9 sekcí. Uvnitř lokality jsou fasády objektů z pohledu chodce často 
kryty vzrostlou zelení a menšími rozestupy objektů, navíc velikost a rozmístění objektů dodává prostorům 
uzavřenější charakter. Kvalita řešení vstupů a parteru ovlivňuje celkové vnímání objektů z blízka. 

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné použití hnědých až hnědošedých odstínů 
jednotících barev. Některé fasády využívají širší škálu odstínů barev i zvýraznění barevnosti detailních 
fasádních prvků - zábradlí, oplechování, vstupy, některá řešení ale celku neprospívají (viz popisy jednotlivých 
objektů). Mnohde jsou přes umírněnou barevnost realizovány mnohočetné vzory a barevnost sousedních 
objektů neladí. Docílení souladu celku je velmi obtížným úkolem a mnohdy platí klasické - méně je více. 
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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Třinácti až čtrnáctipodlažní bodový objekt

Barevná úprava objektu je založena na 
použití jednolitého podkladního odstínu a 
tmavšího odstínu pro vzor fasády. Orámování 
fasádu vertikálně člení a zdůrazňuje výškový 
charakter objektu.

Třinácti až čtrnáctipodlažní bodový objekt

Neutrální, téměř jednobarevná úprava 
objektu výrazně nemění jeho původní optické 
působení. Zvýrazňuje parter a celý objekt 
spojuje do jednolitého celku. Oproti řešení 
obdobného objektu v sousední lokalitě jej 
nečlení opticky na dvojici domů, naopak 
zceluje jej po celé šířce do kompaktního 
bloku.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Jeden z plošně nejrozměrnějších objektů 
v této lokalitě. Nápadné a barevně 
kontrastní členění fasády se snaží o 
vhodné oživení a zjemnění měřítka 
objektu.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Jeden z plošně nejrozměrnějších objektů v 
této lokalitě. Jednoduché barevné řešení 
nemění charakter fasády. Sytější odstín ve 
spodní části působí příznivě, tektonicky, 
barevně kontrastní řešení meziokenních 
dílců dodává drobnější detail, přesto tyto 
úpravy opticky nemění mohutnost fasády.

Třináctipodlažní deskový objekt

Jeden z plošně nejrozměrnějších objektů v 
této lokalitě. Barevné řešení je založeno na 
drobných změnách odstínu meziokenních 
dílců. Celkový charakter objektu a optický 
dojem zůstává téměř nezměněn, barevnost 
dodává jemnější členění fasády, ale 
neovlivňuje měřítko objektu.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Trojice shodných objektů umístěných 
těsně vedle sebe vytváří dojem jednoho 
dlouhého monobloku. Barevné řešení je 
společné všem třem objektům, propojuje 
oddělené fasády do jednoho celku. Při 
této poloze objektů v lokalitě, jejich 
velokosti a viditelnosti je diskutabilní 
zvolený efekt, který úprava vyvolává. 
Pozitivně se uplatňuje optické členění po 
sekcích.  Bylo by vhodné jemnější členění 
fasád, případně větší míra odlišení sekcí a 
jednotlivých objektů.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Původní nerekonstruovaná fasáda, 
velmi plastická, konstrukčně členěná 
lodžiovými a okenními vertikálami 
zapuštěnými a předsazenými.
Samotné panely jsou oživeny 
detailem různé hrubosti povrchové 
úpravy (použitého kameniva). Nová 
úprava by měla využít přirozeného 
členění, zaměřit se na prvky 
lodžiového zábradlí a vstupů, resp. 
úpravu parteru.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Původní nerekonstruovaný 
objekt, fasáda bez lodžií, členěná 
zapuštěním a předsazením svých 
částí. Samotné panely jsou oživeny 
detailem různé hrubosti povrchové 
úpravy (použitého kameniva) a 
detailem spárování. Nová úprava by 
měla využít členění a zvýraznit je, 
zaměřit se na prvky vstupů, resp. 
úpravu parteru.
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Devítipodlažní dlouhý deskový objekt

Barevné řešení dlouhé ploché fasády, 
které si neklade za cíl opticky změnit 
její charakter, jen barevně doplňuje 
určitý detail. Fasáda celého objektu 
je propojena do jednotného celku, 
částečně jsou odlišeny dvojice 
nebo trojice sekcí. Barevná úprava 
je velmi nenápadná, výraznější 
odlišení sekcí by vhodně rozčlenilo 
délku fasády, drobný vzor nezvyšuje 
plasticitu ploché fasády, vhodnější by 
byl výraznější vertikální motiv.
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Osmipodlažní deskový objekt

Barevně nápadná fasáda, která svým 
výrazným vzorem nekompromisně 
předurčuje úpravu zbývajících sekcí. 
Motiv je velmi náročný na volbu 
vhodných odstínů a jejich kombinací, v 
tomto případě je barevnost diskutabilní 
a schematicky rovnoměrné vertikální 
vrstvení nepřináší žádoucí optický 
efekt.

Osmipodlažní deskový objekt

Barevně jednotně pojatá fasáda včetně 
vstupů. Zvýrazněné meziokenní dílce 
doplňují detail, ale nezvyšují plasticitu 
ani členitost fasády. Použitá barevnost 
je nevtíravá, jednoduchá, bylo by 
vhodné jemně odlišit zbylé dvě sekce, 
které jsou zatím neregenerované.

Osmipodlažní deskový objekt

Jednoduché barevné řešení zvýrazňuje 
schodišťové vertikály a člení vhodně 
fasádu na dvojice sekcí. Jemná barevná 
odlišnost oživuje zemité odstíny a 
spolu se zvýrazněnými meziokenními 
dílci doplňuje optický detail. Použitá 
barevnost je nevtíravá, jednoduchá.
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Osmipodlažní deskový objekt

Barevně jednotně pojatá fasáda včetně 
parteru. Schodišťové vertikály se 
uplatňují jako významný kompoziční 
prvek, opticky člení plochou fasádu 
na sekce a spolu se zvýrazněnými 
meziokenními dílci doplňují vhodný 
detail. 

Osmipodlažní deskový objekt

Barevně jednotně pojatá fasáda včetně 
parteru. Příznivé horizontální vrstvení 
a zvýraznění vertikál meziokenních 
dílců vhodně člení plochou fasádu a 
doplňují detail. Použitá barevnost je 
nevtíravá, příjemná, jednoduchá.

Osmipodlažní deskový objekt

Nenápadná barevnost bez optických 
efektů je doplněna křiklavými odstíny 
nátěrů vstupů do jednotlivých sekcí. 
Celek není barevně sladěn. 
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Osmipodlažní objekt

Fasáda členěná vertikálami 
zapuštěných lodžií. Barevnost v 
odstínech lokality reaguje na reliéf 
fasády a celek je řešen symetricky. 
Zvýraznění meziokenních dílců 
vhodně člení střední fasádu a 
doplňuje detail. Použitá barevnost je 
jednoduchá, nevtíravá.

Osmipodlažní objekt

Velmi plastická fasáda s vertikálami 
předsazených a zapuštěných 
lodžií. Barevnost rámování je velmi 
výrazná, ale reaguje na reliéf 
fasády a mění se podle sekcí, čímž 
rozčleňuje fasádu.
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Osmipodlažní objekt

Velmi plastická fasáda s vertikálami 
předsazených a zapuštěných lodžií. 
Jednotná barevnost není výrazná, 
ale liší se v obou sekcích odstínem 
meziokenních dílců. Kontrastnější 
úprava s bílými meziokenními dílci 
opticky lépe člení fasádu než sytostí 
splývající zelenožlutá kombinace. 
Úprava nepodtrhuje ani nepotlačuje 
hmotové členění objektu.

Osmipodlažní objekt

Velmi plastická fasáda s vertikálami 
předsazených a zapuštěných lodžií. 
Kontrastní plochy spolu s barevnými 
výplněmi lodžií vytvářejí vlastní 
členění, barevná úprava překrývá 
reliéf fasády. Použitá barevnost je 
velmi výrazná.
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Šestipodlažní objekt

Původní nerekonstruovaná, plastická 
fasáda je členěna schodišťovými 
vertikálami zvýrazněnými sloupcem 
drobných okenních otvorů. Samotné 
panely jsou oživeny detailem 
různé hrubosti povrchové úpravy 
(použitého kameniva) a detailem 
spárování. Je vhodné původní 
plasticitu fasády úpravou nezastřít a 
dořešit především vstupy do objektu.
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Čtyřpodlažní objekt

Jednoduchá barevná úprava, která 
reaguje na plasticitu a charakter 
fasády, řeší objekt jako celek a 
zároveň jej vertikálně člení na úseky. 
Řešení ozvláštňuje otočené dělení  
oken. Použité odstíny jsou přes svůj 
barevný kontrast umírněné.

Pětipodlažní objekt

Dlouhá plochá fasáda nízkého objektu 
je řešena téměř jednobarevně, s 
nesymetrickým trojúhelníkovým 
dekorem v rohu dvojic sekcí. Použitá 
úprava nemá žádný optický přínos 
a je na nízké fasádě téměř zakryta 
zelení. Bylo by vhodné dořešit vjezdy 
do garáží umístěné vedle vstupů do 
objektu.
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