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Lokalita Milíčov
 
 Obytný celek je umístěn v nejvýchodnějším výběžku Jižního Města a přímo souvisí s lokalitou Háje, od 
níž je oddělen ulicí Hlavatého. Je dopravně přístupný ulicí Štichovou vedoucí ze severu od Opatovské a je 
připojen na systém městské hromadné dopravy pěší trasou ke stanici metra Háje. 
 Terén se mírně svažuje k jihu a k východu směrem k Milíčovskému lesu a k rybníkům. Tyto krajinné 
prvky spolu s vedením vysokého napětí v současné době limitují plochy výstavby v lokalitě a charakter 
stávající bytové zástavby odpovídá svými drobnějšími objekty na jihovýchodě okrajové zóně města s vazbou 
na přírodní okolí. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Dlouhé deskové objekty se v lokalitě nacházejí v její 
severní části, jediný 12-ti podlažní je situován ve střední části území, ostatní  jsou převážně 7-8 podlažní, a 
směrem k jihu výška objektů klesá na 4-5 NP. Zároveň se drobí délka objektů až na nízké solitéry tvořené 
jednotlivou sekcí.

Barevnost 
 Většina deskových objektů je laděna do modrých odstínů v různých barevných kombinacích, použitých 
převážně pro obarvení meziokenních dílců. Výjimku tvoří dvanáctipodlažní deskový objekt v ulici Štichově, 
který je vertikálně barevně rozčleněn, využívá plasticity a hmotového členění a velmi zdařile opticky narušuje 
monotónnost fasády, která v porovnání s jinými objekty stejného typu působí kratším a rozmanitějším 
dojmem. Sousední čtyřpodlažní objekty v Mejstříkově ulici a stejně tak nízké bodové objekty na jihu území 
jsou laděny do jiných barev. Tyto solitéry jsou mnohdy pojednány zbytečně výraznými odstíny a barevnými 
kombinacemi, což jejich příjemné velikosti a formě zdaleka neprospívá. U těchto objektů je třeba velmi 
pozorně zvažovat detaily vstupních prostorů, barevnost garážových vrat apod., jejichž velikost je v poměru 
k celkové ploše fasády nezanedbatelná.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Objekt je velmi zdařile rozčleněn vertikálními 
barevnými formacemi. Barevné řešení vysoké 
a dlouhé fasády zároveň využívá původní 
plasticitu předsazených schodišťových 
vertikál a rozehrává optickou rozmanitost 
jednotlivých sekcí. Tato úprava je náročná 
sladěním odstínů, ale jednoduchým způsobem 
barevného členění fasádních prvků (bez 
použití složitých geometrických útvarů) 
doplňuje potřebnou míru detailu a příznivě 
narušuje dojem monobloku. 
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Osmipodlažní deskový objekt

Objekt se skládá ze dvou částí vzájemně 
půdorysně posunutých. Fasáda objektu 
je jednotně rozčleněna zvýrazněnými 
vertikálami předsazených lodžií. Použitá 
barevnost kratšího úseku je velmi výrazná, 
využívá nápadných vzorů. Zdůrazněné 
vertikály vložené mezi ty lodžiové si navzájem 
konkurují. Nápadná odlišnost a hrubé členění 
však paradoxně zvýrazňuje velikost úseku a 
navíc determinuje úpravy okolních objektů.   

Osmipodlažní deskový objekt

Celý objekt je řešen zcela jednotně. 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.

Sedmi až osmipodlažní deskový objekt

Celý objekt působí velmi jednolitě, jednotná 
barevnost potlačuje plasticitu vertikálních 
prvků. 

Sedmi až osmipodlažní deskový objekt

Objekt plasticky členěný předsazenými 
schodišťovými vertikálami, opticky doplněn 
o kontrastní meziokenní dílce. Tmavší barva 
spodních dvou podlaží nemá výrazný optický 
efekt, barevné zvýraznění vstupů je pozitivní, 
avšak volba barevného odstínu je diskutabilní.
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Sedmipodlažní deskový objekt

Velmi nevýrazná barevnost nevyvolává 
žádný optický efekt, pro objekt je pozitivní 
významné zasoupení lodžií na fasádě, bylo 
by však vhodné barevné doladění kovových 
prvků s barevností fasádních odstínů.

Šesti až osmipodlažní deskový objekt

Objekt z větší části regenerovaný způsobem, 
který předurčuje podobnou úpravu  zbylých 
dvou sekcí. Střídáním světlosti barevných 
odstínů mají být odlišeny jednotlivé sekce, 
avšak výrazný barevný vzor tento dojem 
ruší, působí velmi ploše a místo aby pomáhal 
plastickému rozčlenění, vytváří dojem 
povrchového dekoru (tapety).

Sedmipodlažní deskový objekt

Poměrně jednoduché horizontální barevné 
členění, optický dojem pásových oken, 
doplněné kontrastními detaily zábradlí, které 
podtrhují plasticitu fasády. Levá část objektu 
působí méně plasticky, méně ladí použité 
barevné odstíny.

Šestipodlažní deskový objekt

Původní fasáda s výraznými meziokenními 
dílci, jednoduchá barevnost vytváří příjemný 
optický detail.
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Osmi až šestipodlažní deskový objekt

Fasáda je rozčleněna lodžiemi, což velmi 
pozitivně ovlivňuje její vzhled. Barevné 
kombinace jen nenápadně odlišují jednotlivé 
dvojice sekcí, výhodou je možnost úprav 
lodžiových zábradlí, která mohou dodat 
žádoucí fasádní detail svou konstrukcí i 
barevností. Nesoulad vyvolává odlišná 
barevnost hnědo-bílého štítu.

Sedmi až osmipodlažní deskový objekt

Fasáda je rozčleněna předsazenými lodžiemi, 
ale barevné úpravy použité na celý objekt 
vytvářejí dojem ornamentu, nemají vliv na 
optickou členitost fasády.

Osmipodlažní bodový objekt

Původní fasáda je částečně rozčleněna 
předsazenými lodžiemi, opticky se uplatňují 
konstrukčními detaily panelových spar. Velmi 
příjemně by vynikl drobný kontrastně laděný 
barevný detail zábradlí, popř. výplně.
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Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Barevně zatím jen částečně řešená fasáda 
podélných sekcí. Není členěna lodžiemi. Nízká 
výška objektu nevyžaduje speciální úpravy, 
zvýraznění meziokenních dílců může vytvořit 
příjemné optické variace, hrubé rozčlenění 
na jednotlivé sekce není u podobného objektu 
příliš vhodné vzhledem k převažující délce 
sekce.

Čtyřpodlažní deskový objekt

Nápaditě řešené členění fasády optickým 
zkrácením podélných sekcí, které však 
částečně znepřehledňuje polohu vstupů. 
Lodžie se uplatňují jako výrazný kompoziční 
prvek, použití jednoduché barevnosti 
podtrhuje optickou členitost fasády.
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Tří až pětipodlažní nízký bodový objekt

Drobné objekty, u kterých se výrazně opticky 
uplatňují prvky lodžií, zábradlí, výplně, vstupy, 
garážová vrata apod. Výrazné barevné členění 
je méně vhodné, není zapotřebí dosahovat 
optických efektů, měřítko objektů je samo o 
sobě přirozené, měl by převažovat drobný 
detail. Nevhodná barevnost garážových vrat 
naruší jednotnou úpravu fasády.
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