




Analytická studie úprav fasád objektů
v rámci regenerace Jižního Města

U Tvrze
a

Chodov východ a západ

Ing.arch. Gabriela Elichová

2012





 Chodov východ 22 - Chodov západ 27 - U Tvrze 95 

Lokalita U Tvrze a Chodov východ a Chodov západ
 
 Trojice souvisejících lokalit zahrnuje rozsáhlé území a je umístěna na západě střední části Jižního 
Města. Lokality Chodov východ a Chodov západ jsou charakteristické naprostou převahou rodinné zástavby, 
na niž v okrajových částech, přimykajících se k hlavním ulicím, navazují ojedinělé objekty bytových domů. Z 
lokality Chodov západ byl tento objekt již vyjmut a hranice lokality jej řadí k lokalitě U tvrze. Celá oblast je na 
severu ohraničena ulicí Mírového hnutí, jihozápadní hranici tvoří dálnice Brněnská a v jihovýchodním směru 
je lemovaná navazujícími ulicemi Starochodovská, Saudkova, Ke Stírce, V Průčelí, Ženíškova, Květnového 
vítězství a Brechtova. Důležitými přístupovými komunikacemi jsou ulice Ke Stáčírně, Donovalská a Türkova, 
které zajišťují automobilovou dopravu do oblasti, důležitým pěším vstupem do území je ulice K Dubu vedoucí 
od stanice metra Chodov s další vazbou na podchod pod ulicí Türkovou až k Chodovské tvrzi. Hlavní přístup 
MHD je veden autobusy ulicí Mírového hnutí, Türkovou, Ke Stáčírně a Květnového vítězství. V severní 
části lokality je umístěn areál školy, ostatní objekty jsou převážně obytné, doplněné nízkými jedno až 
dvoupodlažními objekty původních mateřských škol.  Na západě území se nachází Park u Chodovské tvrze, 
který má celoměstský rekreačně kulturní význam. 
 Terén je převážně rovinatý. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Není zde zahrnuta rodinná zástavba. Výšková hladina 
objektů  se pohybuje v rozmezí 7 až 13 NP., přičemž  převažuje množství 10-ti a 11-ti podlažních objektů. 
Sedmipodlažní objekty se nacházejí ve střední, spíše západní části lokality, naopak vyšší 12-13 podlažní 
objekty se vyskytují převážně na východních okrajích území. Většina objektů není viditelná z dálkových 
pohledů mimo lokalitu, ale uspořádání uvnitř lokality mnohde odkrývá fasády objektů z průhledů. Celkové 
vnímání objektů z blízka z pohledu kolemjdoucího chodce je ovlivněno kvalitou řešení vstupů a parteru, 
zeleně.

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné použití žlutých až hnědošedých odstínů 
jednotících barev. V této lokalitě je ještě velké množství objektů nerekonstruovaných. Některé fasády 
využívají širší škálu odstínů barev i doplnění barevnosti detailních fasádních prvků - zábradlí, oplechování, 
vstupy. Občas jsou přes umírněnou barevnost realizovány komplikované nebo velkoplošné vzory.
  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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Třináctipodlažní krátký deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plastická fasáda je 
členěna lodžiovými vertikálami, mezilehlé 
části se liší rozmístěním a velikostí okenních 
otvorů. Vhodně se zde může uplatnit 
vertikální, ale i horizontální členění, které by 
pomohlo opticky snížit objekt. Velmi důležité 
je řešení vstupů a parteru, který je téměř bez 
otvorů. Příjemně by se mohly uplatnit detaily 
zábradlí.

Třináctipodlažní deskový objekt

Plastická fasáda je členěna lodžiovými 
vertikálami, mezilehlé části se liší 
rozmístěním a velikostí okenních otvorů. 
Úprava vhodně reaguje na charakter 
objektu a dále vertikálně člení fasádu. 
Téměř neznatelně, ale vhodně je použito i 
horizontálního členění, z pohledu chodce se 
však neuplatňuje. Příjemná barevnost, ale 
velmi světlé a nekontrastní odstíny, objekt 
působí jako kulisa. Parter je velmi nevýrazný.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neutrální, velmi světlá, téměř jednobarevná 
úprava objektu, výrazně nemění jeho původní 
optické působení. Fasáda je rozčleněna 
lodžiovými vertikálami a neznatelně barevně 
odlišnými meziokenními dílci. Objekt je 
vnímán monochromaticky, vhodně je doplněn 
fasádě kontrast výplně zábradlí. 
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Dvanáctipodlažní krátký deskový objekt

Neregenerovaný, téměř čtvercový objekt, 
plochá fasáda je členěna pouze rozdílnou 
velikostí okenních otvorů. Fasádu je možno 
řešit jako solitér. Vhodně se zde mohou 
uplatnit barevné způsoby propojení okenních 
otvorů, které pomohou fasádu rozčlenit. 
Důležité je řešení vstupů, zvláště s ohledem 
na velmi nevýrazné konstrukční řešení.

Dvanáctipodlažní dlouhý deskový objekt

Částečně regenerovaný objekt, fádní plochá 
fasáda je členěna pouze rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Barevné úpravy nevytvářejí 
plastičtější optický efekt, ale snaží se plošně 
rozčlenit fasádu.Levá fasáda se snaží o 
barevné propojení okenních otvorů, které 
vytváří plošný vzor. Problematická je úprava 
pravé fasády, především volba barevnosti 
nahodilých “teček”. 
Velmi obtížné bude v tomto případě propojení 
obou částí objektu, vhodně se může uplatnit 
vertikální členění na sekce nebo menší úseky.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda je 
členěna pouze rozdílnou velikostí okenních 
otvorů. Vhodně se zde může uplatnit 
vertikální dělení, které by mohlo vytvořit 
dojem plastičtější fasády, i horizontální 
členění, které by pomohlo opticky snížit 
objekt, nebo barevné způsoby propojení 
okenních otvorů, které pomohou fasádu 
plošně rozčlenit. Důležité je řešení vstupů, 
zvláště s ohledem na velmi nevýrazné 
konstrukční řešení.
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Jedenáctipodlažní krátký deskový objekt

Výrazná barevná úprava objektu využívá 
kontrastních parapetních dílů, které 
vytvářejí vertikální pruhy. Méně vhodně 
působí “vyšívaný” plošný vzor v každé sekci, 
problematická je i celková barevnost. Větší 
pozornost by měla být věnována vstupům a 
celému parteru.

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Fádní plochá fasáda je členěna pouze 
rozdílnou velikostí okenních otvorů. Barevná 
úprava využívá kontrastní odstín pro 
zvýraznění meziokenních dílců,čímž opticky 
propojuje okenní otvory a horizontálně člení 
fasádu. Zároveň ji vertikálně dělí na sekce. 
Jednoduchá úprava, vhodné by bylo použití 
sytějšího odstínu pro meziokenní dílce.
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Desetipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda je členěna pouze rozdílnou 
velikostí okenních otvorů. Barevná úprava 
využívá odlišný odstín pro zvýraznění 
meziokenních dílců,čímž se snaží opticky 
propojit okenní otvory a horizontálně rozčlenit 
fasádu. Jednoduchá úprava, problematická 
je kombinace odstínů a světlá, až tělová 
barevnost, která nedotváří detail.

Desetipodlažní deskový objekt

Plochá fádní fasáda je členěna pouze 
rozdílnou velikostí okenních otvorů. Barevná 
úprava objektu zvýrazňuje spodní tři podlaží 
a vertikálně člení na sekce. Zároveň objekt 
opticky snižuje. Otázkou je volba barevnosti a 
řešení parteru.
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Jedenáctipodlažní krátký deskový objekt

Fasáda je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. 
Neutrální, téměř jednobarevná úprava 
objektu výrazně nemění jeho původní optické 
působení. 

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Fasáda je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. 
Velmi výrazná úprava objektu celý objekt 
spojuje do jednolitého celku, přestože se 
dvojice sekcí liší výškou. Jedná se o velmi 
nápadné, z dálkových pohledů viditelné 
řešení, problematická je sytá barevnost i 
velikost a poměry obdélníků, parter není 
barevně sladěn.
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Jedenácti-desetipodlažní deskový 
objekt

Jednotně řešená fasáda u celého 
objektu, bez ohledu na rozdílnou 
podlažnost, s nenápadným optickým 
efektem, nijak ji architektonicky 
nečlení. Fasáda opticky působí 
jednobarevně. Sytější odstíny 
jsou vhodně použity ve spodních 
podlažích, ale celkově je řešení velmi 
málo kontrastní a z pohledu chodce 
téměř neznatelné. 

Jedenácti-desetipodlažní dlouhý 
deskový objekt

Fasáda je konstrukčně členěna 
vertikálami předsazených lodžií a 
rozdílnou velikostí okenních otvorů. 
Symetrické členění objektu na tři 
trojice sekcí je spojeno s velmi 
nápadnou barevnou úpravou. Každá 
trojice sekcí je řešena  samostatně 
bez ohledu na zbývající, což vytváří 
poněkud nesouladný celek. Velmi 
pozitivně ale působí stejně barevné 
výplně lodžiových zábradlí, které 
dodávají společný detail, rovněž je 
vhodné, že není potlačena rozdílná 
podlažnost jednotlivých částí.  
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Jedenáctipodlažní krátký deskový objekt

Velmi výrazná barevná úprava, řeší fasádu 
jako solitér. Sytý odstín orámování zvýrazňuje 
vertikální členění. Méně vhodné je nedotažení 
orámování, které propojuje obě sekce a 
zbytečně vytváří dojem centrálně umístěného 
vstupu. Problematické řešení, nepříliš vhodná 
barevnost pruhů, která se propisuje i do 
štítových stěn.

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Částečně regenerovaný objekt, plochá 
fasáda je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Barevné řešení, které zřejmě 
mělo pomoci rozčlenit a opticky snížit fasádu. 
Kombinace odstínů podkladní barvy a barvy 
parapetních dílů s meziokenními dílci však 
vyvolává značný nesoulad. 

Jedenáctipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda 
je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Vhodně se zde může uplatnit  
vertikální i horizontální členění, které by 
pomohlo opticky snížit objekt, a barevné 
způsoby propojení okenních otvorů, které 
pomohou fasádu rozčlenit. Důležité je řešení 
vstupů a parteru.
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Desetipodlažní krátký deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda 
je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Vhodně se zde může uplatnit  
propojení okenních otvorů, které pomohou 
fasádu rozčlenit. Fasádu je možno řešit jako 
solitér. Důležité je řešení vstupů a parteru.

Desetipodlažní deskový objekt

Symetricky řešená trojice sekcí. Vytváří 
celek, který nepotlačuje původní konstrukční 
členění, naopak využívá vertikál předsazených 
lodžií a vhodně doplňuje i horizontální 
členění. Otázkou je tmavá barevnost parteru.

Desetipodlažní krátký deskový objekt

Barevná úprava je řešena pomocí obkladů 
fasády. Vhodné barevné propojení okenních 
otvorů doplňuje detail. Jednoduchá kontrastní 
úprava. Velmi by pomohlo důslednější 
dořešení vstupů.
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Jedenáctipodlažní objekt

Neregenerovaný objekt, téměř bodového 
charakteru. Plochá fasáda s jednou vertikálou 
zapuštěných lodžií. Lze řešit jako solitér.

Desetipodlažní deskový objekt

Téměř symetrický objekt o dvou sekcích, 
plochá fasáda je členěna pouze zapuštěnými 
lodžiovými vertikálami. Vhodně se zde 
uplatňuje horizontální členění. Jednoduchá 
příjemná úprava.

Jedenáctipodlažní objekt

Neregenerovaný objekt, téměř bodového 
charakteru. Plochá fasáda s jednou vertikálou 
zapuštěných lodžií. Lze řešit jako solitér.
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Desetipodlažní  dlouhý deskový 
objekt

Dlouhá plochá fasáda s pravidelným 
rastrem stejných okenních otvorů. 
Nahodile rozmístěné barevné 
útvary vytvářejí neuspořádaný vzor, 
“skvrny”. Barevná úprava je plošná, 
nezvyšuje optickou plasticitu ani 
členitost fasády. Podporuje dojem 
monobloku. Je velmi nápadná, 
viditelná z dálkových pohledů. 
Úprava neřeší usazení objektu, 
parter, vstupy. Použitá barevnost je 
problematická. 
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Jedenáctipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda 
je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Je vhodné respektovat 
konstrukční členění fasády a úpravami doplnit 
detail. Důležité je řešení vstupů.

Devítipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda je konstrukčně členěna 
vertikálami předsazených lodžií a rozdílnou 
velikostí okenních otvorů. Nevýrazné 
barevné řešení horizontálně člení objekt, 
barevný kontrast meziokenních dílců je 
příliš nevýrazný, neovlivňuje detail. Použití 
sytějšího, kontrastnějšího odstínu by velmi 
pozitivně ovlivnilo vzhled fasády.

Devítipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda je konstrukčně členěna 
vertikálami předsazených lodžií a rozdílnou 
velikostí okenních otvorů. Vhodně je zde 
použit barevný detail meziokenních dílců. 
Otázkou zůstává řešení parteru.
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Desetipodlažní objekt

Neregenerovaný objekt, fasáda 
bez lodžií, plochá, rozčleněná 
rozdílnou velikostí okenních otvorů. 
Při úpravách je vhodné reagovat 
na konstrukční plasticitu fasády a 
zaměřit pozornost na řešení parteru.

Osmipodlažní objekt

Neregenerovaný objekt, fasáda 
bez lodžií, plochá, rozčleněná 
rozdílnou velikostí okenních otvorů. 
Při úpravách je vhodné reagovat 
na konstrukční plasticitu fasády a 
zaměřit pozornost na řešení parteru.
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Sedmipodlažní krátký deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda 
je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Velikost objektu neklade 
zvláštní nároky na optické působení fasády.
Nátěr parteru a čel lodžiových stěn vhodně 
podtrhuje konstrukční členění a doplňuje 
detail. 

Osmipodlažní krátký deskový objekt

Plochá fasáda je konstrukčně členěna 
vertikálami předsazených lodžií a rozdílnou 
velikostí okenních otvorů. 
Nahodile rozmístěné barevné útvary 
nepomáhají opticky rozčlenit fasádu, vytvářejí 
neuspořádaný vzor, “skvrny”. Použitá 
barevnost je diskutabilní. Parter objektu není 
doladěn.

Sedmipodlažní krátký deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda 
je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií a rozdílnou velikostí 
okenních otvorů. Velikost objektu neklade 
zvláštní nároky na optické působení fasády.
Je vhodné respektovat konstrukční členění 
a úpravami doplnit detail. Důležité je řešení 
vstupů.
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Devítipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda 
je konstrukčně členěna vertikálami 
předsazených lodžií. Původní neregenerovaná 
fasáda sama o sobě nese konstrukční detail 
panelů. Původní barva, rozdílná hrubost 
kameniva i spáry působí v tomto případě 
velmi pozitivně. Důležité je řešení vstupů.
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Devítipodlažní objekt

Fasáda bez lodžií, pravidelný rastr 
stejných okenních otvorů. Půdorysné  
odsazení jednotlivých sekcí (viz 
situace). Barevná úprava řeší celý 
objekt téměř jednotně, nenápadná 
odlišnost je pouze v barevnosti 
meziokenních dílců trojic sekcí. 
Úprava řeší parter i detail vstupů.
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Sedmipodlažní objekt

Neregenerovaný atypický objekt. 
Plastická fasáda pravidelně členěná 
vertikálami zapuštěných lodžií 
(viz schema plasticity). Je vhodné 
respektovat konstrukční členění a 
úpravami doplnit detail. Důležité je 
řešení vstupů.

Sedmipodlažní objekt

Dlouhá plochá fasáda nižšího objektu 
je barevně členěna na jednotlivé 
sekce. Jednoduchá příjemná barevnost 
fasády je podpořena členěním pomocí 
kontrastní úpravy parapetních a 
meziokenních dílců. 
Příjemná nekonfliktní úprava, vhodný 
barevný detail, barevně sladěný 
parter.  
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