




Analytická studie úprav fasád objektů

v rámci regenerace Jižního Města

Háje-jih

Ing.arch. Gabriela Elichová

2012





Háje-jih 06

Lokalita Háje-jih

 
 Obytný celek je umístěn v jihovýchodní části Jižního Města.  Je dopravně přístupný ulicí Opatovskou a 
je připojen na systém městské hromadné dopravy přímou pěší vazbou ke stanici metra Háje. 
 Mírně svažitý terén se sklání směrem na jih k Milíčovskému háji, na jehož okraji vyrůstá nový obytný 
soubor. Výrazným vstupem do území je přístupová lávka od stanice metra, na niž navazují průchody do ulice 
Sulanského, resp. Tatarkova.

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. V lokalitě se nacházejí převážně dlouhé deskové 
objekty o podlažnosti 4-12 NP, přičemž 12-ti podlažní objekty jsou situovány v severní části území a tvoří 
optickou barieru oddělující obytný komplex od páteřní komunikace Opatovická. Výška objektů se uplatňuje 
především z dálkových pohledů ze severu, uvnitř lokality je z pohledu chodce většinou kryta vzrostlou zelení. 
Směrem k jihu klesá zároveň s terénem i výšková hladina objektů. 

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrná aplikace dvou jednotících barevných odstínů, 
modré v západní části území a hnědé ve východní části. Uplatňování tohoto principu má sloužit k prvoplánové 
identifikaci obytného celku a zajištění barevného souladu sousedících objektů. Avšak zajištění souladu 
jednotlivých odstínů téže barvy je úkol téměř nadlidský, zvláště s ohledem na obtížnost prokazování a 
ověřování a priori v reálném prostředí. Navíc v důsledku tohoto principu vzniká základní rozpor: identifikace 
celku versus identifikace vlastního domu. Při střídmém použití barevných odstínů a kombinací barev dochází 
k monotónnosti úprav a snaha o odlišení vede k roztoucí intenzitě použitých odstínů a barevných kontrastů 
nejen v míře fasádních detailů, ale v celých plošných úpravách fasád. Je třeba pozorně 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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barevná mapa
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Barevné členění dle zásad studie regenerace, 
spodní podlaží jsou pojednána tmavším 
odstínem. Dochází k optickému rozvrstvení 
objektu v horizontálním směru,  částečně je 
objekt rozčleněn i vertikálně na úseky o dvou 
až třech sekcích, což je vzhledem k délce 
objektu žádoucí.   

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Barevnost spodních a horních podlaží je méně 
odlišná, avšak fasáda objektu je jednotně 
rozčleněna zvýrazněnými schodišťovými 
vertikálami. Použitím stejné barevnosti pro 
všechny sekce získává dojem monobloku.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Barevné členění dle zásad studie regenerace, 
spodní podlaží jsou pojednána tmavším 
odstínem. Světlý odstín vede ke zdůraznění 
výšky objektu.
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Osmi až sedmipodlažní deskový objekt

Proměnlivá výška objektu je zde dána 
terénními podmínkami. Jemné a nepříliš 
nápadné barevné kombinace se stupňují až k 
použití velmi sytých a kontrastních odstínů. 
Zdůrazněné schodišťové úseky, jednotící barva 
aplikovaná po celém objektu podtrhuje jeho 
délku. 

Šesti až osmipodlažní deskový objekt

Změna výšky opticky člení objekt na úseky. 
Nápadné kombinace sytých a kontrastních 
odstínů zdůrazňují části schodišťových úseků 
ve spodních podlažích, nepomáhají však 
výrazně opticky rozčlenit plochou fasádu. 
Jednotící barva aplikovaná po celém objektu 
zdůrazňuje jeho délku.

Šestipodlažní krátký deskový objekt

Poměrně příznivá výška i délka obytného 
objektu nevytváří zvláštní nároky na optické 
působení barevných kombinací.Horizontální 
členění fasády u prvního objektu, které mělo 
pravděpodobně vést k optickému snížení, má 
ve skutečnosti efekt  nástavby. Druhý objekt 
velmi pozitivně využívá drobných barevných 
obměn meziokenních dílců a barevného 
členění v rámci jednotlivých bytových sekcí.
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Osmipodlažní deskový objekt

Fasáda je rozčleněna lodžiemi, což velmi 
pozitivně ovlivňuje její vzhled. Jemné a 
zemitě laděné barevné kombinace se snaží 
nenápadně odlišit jednotlivé dvojice sekcí, 
výhodou je možnost úprav lodžiových 
zábradlí, která mohou dodat žádoucí fasádní 
detail svou konstrukcí i barevností.

Osmipodlažní deskový objekt

Fasáda je částečně rozčleněna vsazenými 
lodžiemi, ale barevné úpravy dělí objekt 
na dva velmi odlišně pojaté úseky. Trojice 
bytových sekcí je v původní úpravě, naopak 
menší úsek vytváří výraznou symetrickou 
kompozici společnou dvěma sekcím. Barevně 
nejsou úseky zatím sladěny.

Osmi až šestipodlažní deskový objekt

Fasáda je částečně rozčleněna předsazenými 
lodžiemi, ale jednotný barevný odstín stírá 
působení odlišné výšky objektu a naprosto 
unifikuje vzhled celé fasády. Velmi příjemně 
by se uplatnil drobný kontrastně laděný 
fasádní detail nebo odlišení jednotlivých sekcí, 
popř dvojic sekcí.
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Čtyřpodlažní krátký deskový objekt

Fasáda objektu je barevně rozčleněna 
na bytové sekce a je řešena jednotnou a 
jednoduchou barevnou úpravou. 

Čtyřpodlažní deskový objekt

Fasáda je řešena jednotnou a monotónní 
barevnou úpravou, která podtrhuje délku 
objektu. Vhodné by mohlo být použití 
fasádních detailů (okapniček, oplechování) 

Čtyřpodlažní krátký deskový objekt

Fasáda je rozčleněna po sekcích 
schodišťovými úseky a jednoduchou, poměrně 
výraznou barevnou úpravou. 

Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Jednotné barevné pojetí fasády opticky 
zdůrazňuje převažující délku objektu. 
Pozitivně se zde uplatňuje světlejší odstín 
použitý na meziokenní dílce.

Čtyřpodlažní krátký deskový objekt

Fasáda objektu je v původním stavu, objekt 
není vertikálně rozčleněn, částečně se opticky 
uplatňují meziokenní dílce, náhodně barevně 
odlišné.

Čtyřpodlažní krátký deskový objekt

Fasáda je výrazně rozčleněna na úseky různé 
šířky, což podporuje dojem členité řady domů. 
Podobný motiv by mohl využít i různých 
odstínů barev.
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Osmipodlažní atypický deskový objekt

Barevně jednotně pojatá fasáda 
čtvercového charakteru. Lodžie se 
uplatňují jako kompoziční prvek, 
avšak přes drobné variace rozmístění 
okenních a dveřních otvorů působí 
fasáda velmi monotónním dojmem. Je 
třeba ji chápat jako solitér.
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