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Úvod 

 

 Rozsáhlé území Prahy 11 - Jižního Města lze jak rozlohou (979 ha), tak i počtem obyvatel (cca 77 tis.) 

řadit k největším městům České republiky. Jedná se tedy o sídlo podstatného významu, jehož urbánní 

struktura i estetické působení měly a mají vliv na nezanedbatelné množství obyvatel. Proces regenerace, 

který byl logickým důsledkem společenských změn i nových technických požadavků probíhal v různých 

podobách od konce 90. let 20. stol. a byl podchycen např. Studií regenerace zpracovanou v roce 2001 

atelierem ABV a DUK, která stanovila základní pravidla pro regeneraci urbánních prostorů a jejíž součástí 

byl i návrh zásad pro úpravu fasád bytových objektů. Zhruba po deseti letech, kdy zvláště v souvislosti 

s finanční podporou zateplování fasád obytných domů dochází ke zrychlení procesu regenerace, bylo 

zadáno zpracování Analytické studie úprav fasád, která má provést vyhodnocení probíhajících změn ve 

vztahu k původním zásadám a na základě měnícího se prostředí navrhnout doporučení ohledně dalších 

úprav.

Městské prostředí 

 

 Pro městské prostředí je charakteristická organizovanost struktury zástavby a s tím související 

hierarchie jednotlivých celků včetně ulic a prostorů. Tomu napomáhá jistá různorodost stavebních typů, 

která odpovídá kumulaci jednotlivých funkcí. Obrovská rozmanitost použitých prvků vyplývá z vlastnických 

vztahů - množství vlastníků, velikosti celků, časových a majetkových možností, a souvisí pochopitelně 

s estetickým názorem a technickými možnostmi doby výstavby resp. úprav.

 Rostlá městská struktura s tradičními historickými vlastnickými vztahy tuto rozmanitost přirozeně 

zachovává, a je tak vlastně chráněna před rozsáhlými excesy stavební unifikace. Obytná zástavba 

panelových sídlišť si tuto rozmanitost teprve vytváří rozmělněním vlastnických vztahů, stále zde však 

chybí delší časová osa jednotlivých stavebních úprav, vše se odehrává v téměř organizovaných vlnách, což 

způsobuje uniformitu technického provedení úprav i estetického chápání změn.

 Měnící se hierarchie jihoměstských prostorů a na to navazující prolínání funkcí v objektech a 

skupinách objektů časem vyvolá potřebu nových úprav fasád, takových, které přinesou radikálnější optické 

proměny prostředí. Současné typy stavebních úprav panelových domů nenabízejí (až na výjimky - dostavby 

a nástavby některých bytových nebo technických objektů) výrazné stavební proměny objektů.    

  



05 Háje

06 Háje jih

07 Nad Šeberovem

08 Opatov střed
26 Metro Opatov

09 Opatov sever

10 Litochleby

11 JM II - sever

21 Chodovec

22 Chodov východ
27 Chodov západ
95 U Tvrze

23 Háje - střed

25 Milíčov

28 JM II - jih

29 JM II - západ



Analytická studie - cíle, metoda a členění elaborátu

 Analytická studie si klade za cíl zmapovat veškeré úpravy fasád obytných objektů proběhlé v rámci 

procesu regenerace Jižního Města k datu zpracování studie, vyhodnotit každý objekt v souvislostech 

daných prostředím a stavebním typem, sledovat jeho pozitiva a negativa a doporučit vhodné možnosti 

úprav, ke kterým lze přihlédnout v případě dalších rekonstrukcí.

 Studie se týká pouze obytné zástavby, resp. vícepodlažních bytových objektů, nezahrnuje rodinné 

domy ani objekty občanské vybavenosti (přestože se samozřejmě na tvorbě a charakteru prostředí velkou 

měrou podílejí, jejich rekonstrukce však probíhají jednotlivě, příp. v závislosti na funkčním využití).

 Analýza proběhla téměř výhradně na základě terénních průzkumů, ze kterých byla pořízena 

detailní fotodokumentace (jejíž část je použita pro orientační fotoalba v rámci lokalit). Důvodem tohoto 

postupu byla snaha o maximální objektivitu při vyhodnocování jednotlivých úprav objektů, popř. jejich 

skupin, a vlivu na okolí. Na základě toho byla zpracována dokumentace všech typů bytových objektů, 

regenerovaných i neregenerovaných, dle jednotlivých konstrukčních typů, rozměrů, podlažnosti i 

drobných geometrických odlišností. Vzhledem k množství zpracovávaných údajů byla v rámci metody 

zvolena pro každý objekt pouze jedna fasáda - hlavní, uliční, tj. ta, která nese identifikační údaj (č.p., 

č.orient.) a je až na výjimky přístupná z příjezdové komunikace.

 Území Jižního Města je rozděleno na 16 částí, shodně s dělením v rámci Studie regenerace. Celý 

elaborát je členěn převážně podle lokalit, pouze lokality s velmi malým počtem posuzovaných objektů jsou 

přiřazeny k sousedním lokalitám dle logické návaznosti a popsány společně (týká se to lokalit 26, 22 a 

27). Zobrazené objekty jsou řazeny za sebou dle konstrukčních typů a každý typ sestupně dle podlažnosti. 

Varianty některých typů fasád se neliší konstrukčními prvky nebo rozměry, ale jejich odlišnost spočívá 

v reliéfu (zapuštění nebo předsazení části fasády). Tato plasticita je zobrazena pro každý typ objektu a je 

doplněna schematem struktury okenních otvorů. 

 

 Typologickým řazením objektů vzniká souhrnný přehled všech úprav daného typu v rámci lokality 

s popisem a hodnocením jejich efektů, který může sloužit jako reference při dalším rozhodování. 





Architektonizace fasádních úprav, principy návrhu

 Panelové objekty, ač jsou ve stavebních detailech poměrně odlišné a kombinace jednotlivých 

konstrukčních prvků vytvářejí jejich nesčetné varianty, působí svým tvaroslovím opticky natolik 

stejnorodě, že rozdíly téměř nejsou vnímány. Pestrými ornamentálními vzory dochází velmi často 

k úplnému potlačení drobných odlišností, ty pak nejsou odpovídajícím způsobem nahrazeny alternativními 

fasádními prvky.

 Při návrhu nových barevných řešení fasád je nutno zvažovat základní charakteristické prvky objektu, 

protože ty by měly přednostně určovat cíl a typ úprav (optické členění, tektoniku, detail...) ve vztahu 

k hierarchickému typu prostoru, v němž se nacházejí, funkční náplni, kompozičním vazbám.

 Definování přesných pravidel pro návrh „správných“ úprav fasád vzhledem k množství vstupních 

podmínek, konkrétních vazeb jednotlivých objektů a variant řešení není možné a jakýkoli pokus by vedl 

k potlačení rozmanitosti a k nežádoucí unifikaci prostředí. Přesto lze stanovit obecné zásady, kterými je 

možné se řídit, avšak každá situace vyžaduje další konkrétní posouzení s ohledem na vlastní specifické 

podmínky.

Parametry objektů důležité pro volbu typu fasádních úprav:

Velikost objektu    - převažující rozměr    - výška, délka

     - z toho vyplývající požadavek na  - horizontální členění

           - vertikální členění

           - jednobarevnost fasády

Okenní otvory    - jednotlivé, jejich velikost a rozmístění

     - pásová okna

Typy konstrukčních prvků  - plasticita fasády

     - členění oken

     - lodžie a balkony

     - rizality nebo uskočení, půdorysné posuny

     - vystupující konstrukce nad úrovní horního podlaží

Jednotící barevné kombinace v rámci lokalit:

 Uplatňování principu aplikace jednotících barevných odstínů má sloužit k identifikaci lokality a 

zajištění barevného souladu sousedících objektů. Avšak 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. Proto snaha o odlišení vede k roztoucí intenzitě použitých odstínů a 

barevných kontrastů v míře fasádních detailů i celých plošných úprav fasád. Jako problematické se rovněž 

ukazuje sladění sousedících objektů s volbou podobných barevných kombinací. 





Proto je možné ustoupit od tohoto požadavku v oblastech, kde je patrná již dnes větší rozmanitost nebo 

méně kontrastní kombinace, ale v lokalitách, které tento princip důsledněji uplatňují (např. 06, 11) je vhodné 

uvolnit barevnost postupně použitím méně kontrastních odstínů jedné z barev v nových kombinacích.

Obecné principy a efekty barevných úprav fasád:

- Jednotné barevné pojetí fasády zdůrazňuje její převažující rozměr

- Použitím stejné barevnosti pro všechny sekce dlouhého objektu vzniká dojem monobloku

- Dlouhé objekty je vhodné řešit po sekcích nebo skupinách sekcí s drobnou např. barevnou odlišností

- Výrazný velkoplošný vzor zvyšuje mohutnost rozměrných fasád

- Výrazný velkoplošný vzor potlačuje původní hmotovou členitost fasády, nahodile zvýrazňuje její části

- Málo kontrastní světlé kombinace barev bez doplněného detailu vytvářejí u vysokých objektů dojem kulisy

- „Vzorovaná“ fasáda - rozmanitost dekorativních vzorů vytváří paradoxně opticky jednolitou plochu

- Použití několika typů úprav v rámci jedné fasády vytváří konkurenci a nesoulad

- Orámování objektu zdůrazňuje bodový charakter, tj. celek jako solitér; není vhodné pro část objektu

- U drobných objektů není vhodné výrazné barevné členění, měl by převažovat jemný detail

- Lodžie a rozmanitá velikost okenních otvorů se uplatňuje jako významný kompoziční prvek

- Barevnost meziokenních dílců a lodžiových zábradlí dotváří jemnější členění fasády a dodává detail

- Povrchová úprava a fasádní detaily včetně vstupů jsou důležitými prvky z pohledu chodce

Vzhledem k rozmanitosti podmínek, množství kombinací velikostí a typů fasád ve vztahu ke konkrétnímu 

urbánnímu prostoru je vhodné využít jako vodítka vyhledání typu objektu ve stejné lokalitě, popř. v dalších, 

a na základě hodnocení jednotlivých realizovaných úprav a detailů korigovat nově navrhované řešení. Jelikož 

vnímání barevnosti je velmi subjektivní záležitostí, hodnocení je zaměřeno především na optické efekty, 

sytost a kontrast posuzovaných fasádních úprav.

(V této souvislosti je třeba zmínit omezené možnosti zobrazovací techniky a tisku a žádat o shovívavost k 

barevným nepřesnostem)



Rozměrný deskový objekt s plochou fasádou a 

rastrem jednotlivých okenních otvorů

Typy optických efektů dosažených kombinací 

kontrastních odstínů světlé fasády a tmavého 

meziokenního dílce. 

Použitím tmavého dílce mezi otvory dojde k 

optickému propojení oken a objekt lze členit 

na vertikály.

Použitím tmavého meziokenního dílce lze 

objekt opticky členit na jednotlivé sekce.

Použitím tmavého dílce mezi všemi otvory 

dojde k optickému propojení oken do pásů a 

objekt lze členit horizontálně.





Rozměrný deskový objekt s plochou fasádou a 

rastrem jednotlivých okenních otvorů

Typy optických efektů dosažených kombinací 

kontrastních odstínů světlé fasády a tmavého 

a velmi světlého meziokenního dílce. 

Objekt je opticky rozdělen na parter a 

obytná podlaží, volbou tmavosti nebo sytosti 

barevných odstínů lze dosáhnout výraznějšího 

vertikálního členění.

Barevným propojením okenních otvorů 

lze dosáhnout žádoucího (nebo naopak 

nežádoucího) zvýraznění některých otvorů, 

podlaží, sekcí, není vhodné je užívat nahodile.





Kontrastními barevnými kombinacemi lze 

fasádu rozčlenit horizontálně

..na jednotlivé sekce a podpořit dojem 

plasticity fasády

..rozčlenit a narušit jednolitou plochu fasády





Kontrastními barevnými kombinacemi lze 

fasádu rozčlenit vertikálně a vytvořit dojem 

půdorysného členění objektu. 

..volbou šířky jednoduchých vertikál lze 

ovlivnit mohutnost jednotlivých úseků a 

vytvořit dojem řady objektů

..tento efekt lze velmi dobře využít pro 

rozčlenění rozměrných fasád dlouhých 

deskových objektů





Kontrastními barevnými kombinacemi lze 

dodat fasádě určitý detail, nepravidelnost, 

plasticitu 





Použití gradientu

Zesvětlení nebo ztmavení fasádních odstínů 

nemá zvlášť výrazný optický efekt, lze jím 

podpořit jiné doplňující fasádní úpravy

..zesvětlení nebo ztmavení dovnitř fasády 

(nejen do středu) zvýrazní právě to nejsvětlejší 

nebo nejtmavší místo a může mít vliv na 

optické snížení fasády





Nevhodné úpravy

Kontrastní útvary na fasádě

Působí velmi nápadně a hmotně, opticky 

fasádu zmohutňují, vyvolávají dojem boxů 

připevněných k fasádě

..nebo nepravidelných prohlubní dovnitř 

objektu

..neopodstatněně zvýrazňuji části fasád





Optické členění a barevné propojení 

schodišťových sekcí se světlejším odstínem 

horní části fasády zdůrazňuje výšku objektu a 

vytváří dojem nástavby.

Nevhodné je vytváření barevných “rámů”. 

Pro členitost fasády nemají význam, vytvářejí 

plošný dekor. Geometrické uspořádání naopak 

determinuje úpravy návazných sekcí. 

Pokud probíhá úprava fasády po celcích, je 

třeba volit logické a ucelené typy vzorů, které 

nenaruší celkový vzhled fasády.





Naprosto nevhodný typ barevného členění, 

stále je třeba vnímat objekt jako dům, nikoli 

jako plochu pro dekor. 





Volba barevnosti

Volba barevnosti fasády je do jisté míry 

záležitostí individuálních preferencí. Má však 

značný vliv na utváření okolního prostředí, 

proto je třeba důkladně prověřit navrhované 

odstíny i barevné kombinace s ohledem na 

rozměrnost fasády a zastoupení jednotlivých 

barev.

Nevhodné monochromatické tónování barev

Barevné odstíny tvořené zesvětlováním jediné 

barvy působí uměle, postrádají skutečný 

kontrast i barevný soulad. Opticky zvýrazní 

velikost fasády a znehodnotí navržené členění

..ani tmavší odstíny nepůsobí o mnoho lépe, 

vhodnější je použití skutečných barevných 

kontrastů. 





Příklad barevného tónování 

V tomto případě je použito větší množství 

odstínů, převažuje však hnědočervený tón 

doplněný barevným kontrastem šedých tónů. 

..příklad nápadného kontrastního pruhu, 

použitý odstín je na hranici tolerance, v tomto 

zastoupení oživuje barevnou kompozici fasády, 

výraznější pestrost by však nebyla vhodná.

Nejvhodnější množství kombinovaných odstínů 

nelze stanovit, záleží na členitosti úprav, ale 

doplňkové a kontrastní barvy by měly být 

zastoupeny v menším rozsahu než hlavní 

odstín.







pozitivní příklady





negativní příklady




