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Lokalita JM II - jih
 
 Lokalita se nachází v jihozápadní části Jižního Města. Na jižní a západní straně je lemovaná ulicí U 
Kunratického lesa, na severu a východě ji ohraničuje ulice Roztylská, která zajišťuje automobilovou dopravu 
do oblasti. Na severu území je umístěna stanice metra Chodov, která zajišťuje hlavní přístup MHD. Severní 
část lokality má nebytový charakter, obytná zástavba na jihovýchodě lokality je ve střední části doplněna 
areálem školy a objektem služeb a obchodu. Obytné domy jsou doplněny nebytovým parterem (drobné 
prodejny, služby). Pěšími vstupy do území jsou chodníky vedoucí od zastávek MHD na ulici Roztylské a od 
severu od stanice metra. 
 Terén je rovinatý. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. V oblasti se vyskytují pouze osmipodlažní a 
dvanáctipodlažní objekty, přičemž každý dvanáctipodlažní je zapojen do dvojice s nižším osmipodlažním 
objektem. Charakteristické jsou zde krátké deskové objekty, dvanáctipodlažní o třech sekcích, osmipodlažní 
se vyskytují v délce 2-3 sekcí. Většina objektů není viditelná z dálkových pohledů mimo lokalitu, ale uspořádání 
uvnitř lokality mnohde odkrývá fasády objektů z průhledů a průchodů. 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 hnědých až hnědošedých odstínů 
jednotících barev. Regenerované fasády jsou zde mnohdy velmi nevýrazné, bez detailu, k čemuž vede 
použití světlých tělových odstínů a doplňujících barev srovnatelné sytosti. Někde jsou v kontrastu k tomu 
realizovány nápadné velkoplošné vzory. Pozitivní je, že některé úpravy využívají širší škálu odstínů barev 
k architektonizaci a optickému členění fasád i doplnění barevnosti detailních fasádních prvků - zábradlí, 
oplechování, vstupů. V této lokalitě je ještě téměř polovina objektů nerekonstruována.
   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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výšková mapa
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barevná mapa
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Výrazný velkoplošný vzor, přesto barevná 
úprava objektu výrazně nemění jeho původní 
optické působení. Zvýrazňuje mohutnost 
fasády. Nečlení objekt, naopak jej zceluje po 
celé šířce do kompaktního bloku.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, fasáda je členěna 
pouze lodžiovými vertikálami, rozmístění 
a velikost okenních otvorů je velmi fádní. 
Vhodně se zde může uplatnit i horizontální 
členění, které by pomohlo opticky snížit 
objekt, a barevné způsoby propojení okenních 
otvorů, které pomohou fasádu rozčlenit. 
Důležité je řešení vstupů.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Výrazné barevné řešení s velmi kontrastním 
velkoplošným vzorem. Barevnost textilního 
charakteru nepůsobí příliš architektonicky. 
V použitém řešení téměř zaniká konstrukční 
členění fasády lodžiovými vertikálami. Z 
pohledu chodce vyniká tmavě hnědý odstín 
spodní poloviny fasády, který ztmavuje celý 
uliční parter.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Z pohledu chodce neutrální, téměř 
jednobarevná úprava objektu, výrazně nemění 
jeho původní optické působení. Fasáda je 
rozčleněna lodžiovými vertikálami a sytost 
barevných odstínů se mění v jednotlivých 
úsecích odlišně. Nejsytější odstín zasahuje 
téměř do poloviny fasády, což vede k tomu, že 
objekt je vnímán monochromaticky v tmavém 
hnědočerveném tónu a zesvětlení splývá s 
přirozeným denním osvětlením fasády. To 
může být vnímáno jako mírné odlehčení 
fasády směrem vzhůru, ale opticky ztemní 
uliční parter. Vhodné by bylo dodat fasádě 
drobný detail, konstrukční nebo barevný, 
parter objektu barevně splývá.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda je 
členěna pouze schodišťovými vertikálami, 
rozmístění a velikost okenních otvorů je 
velmi fádní. Vhodně se zde může uplatnit 
i horizontální členění, které by pomohlo 
opticky snížit objekt, a barevné způsoby 
propojení okenních otvorů, které pomohou 
fasádu rozčlenit. Důležité je řešení vstupů.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Částečně rekonstruovaný objekt, uliční 
fasáda zatím neregenerovaná. Výrazným 
prvkem jsou plochy lodžií, celá fasáda 
je vertikálně rozčleněna. Barevně by se 
zde mohlo uplatnit i horizontální členění, 
které by pomohlo opticky snížit objekt. 
Důležité je řešení vstupů, nejnižších 
podlaží a parteru pro pohled z horizontu 
chodce, z dálkových pohledů se uplatňuje 
opačná fasáda, která je řešena obdobným 
způsobem jako u předchozího (sousedního) 
objektu.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neutrální, téměř jednobarevná úprava 
objektu výrazně nemění jeho původní 
optické působení. Výrazným prvkem 
jsou plochy lodžií, mezilehlé stěny 
jsou doplněny mírně tmavším detailem 
meziokenních dílců. Fasáda je v horních 
patrech zesvětlena, ale rozdíl je z pohledu 
chodce jen málo patrný. Barevnost celý 
objekt spojuje do jednolitého celku. 
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Kontrastní barevné řešení reaguje 
na vertikály schodišťových sekcí 
a vstupy do objektu. Vhodně by 
se mohl uplatnit barevný detail 
meziokenních dílců nebo výraznější 
odlišení parteru.

Výrazné barevné řešení 
nearchitektonického typu. Velký 
plošný vzor bez detailu ještě zvyšuje 
plochost fasády, zakrývá parter 
i vstupy do jednotlivých sekcí. 
Nepůsobí městotvorně.

Osmipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda bez lodžií s 
pravidelným rastrem okenních 
otvorů. 

Původní nerekonstruované objekty, 
barevnost i kontrastnější úprava 
může pomoci jinému optickému 
členění okenních otvorů i celé 
fasády. Důležité je řešení vstupů.
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Výraznější barevnost i kontrastnější 
sytost odstínů pomáhá jinému 
optickému členění okenních otvorů 
i celé fasády. Objekt získává oproti 
předchozím řešením “výraz”. 
Otázkou může být vhodnější 
barevnost vstupů.

Malý kontrast podkladního odstínu 
a odstínu meziokenních dílců 
podtrhuje fádnost členění okenních 
otvorů i plochost celé fasády. Objekt 
působí obnaženě, bez detailu.

Výraznější barevnost i kontrast 
pomáhá jinému optickému členění 
okenních otvorů i celé fasády. 
Jednoduchá úprava, která snese i 
mnohem kontrastnější odstíny barev.

Osmipodlažní deskový objekt

Plochá fasáda bez lodžií s 
pravidelným rastrem okenních 
otvorů. Čtveřice objektů stejného 
stavebního typu, jejichž úprava 
se liší především barevností 
meziokenních dílců. 

Přestože se mění sytost odstínů 
podkladní barvy (tmavší ve dvou 
spodních podlažích) i meziokenních 
dílců (střídání dvou sytostí), je jejich 
rozdíl tak nenápadný, že výsledný 
efekt je téměř nepostřehnutelný. 
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Osmipodlažní krátký deskový objekt

Stejný objekt s plochou fasádou bez 
lodžií. Barevné tóny člení fasádu 
na sekce. Úprava je znatelnější, 
kontrastnější odstíny přinášejí 
zvýraznění detailů a větší optickou 
plasticitu. Fasáda působí svou 
barevností nevtíravě, příjemně. 
Problematické se jeví sousedství s  
vedlejším objektem (viz 12NP objekt)

Osmipodlažní krátký deskový objekt

Podobně upravená fasáda jako u 
sousedního dvanáctipodlažního 
objektu (viz předchozí popis), 
zde v kontrastnějších odstínech. 
Plochou fasádu bez lodžií se snaží 
oživit plošným vzorem, ale nijak 
ji architektonicky nečlení. Sytější 
odstíny ještě zdůrazňují výškový 
rozdí mezi tímto a sousedním 
objektem, což zde není příliš 
žádoucí.

Osmipodlažní krátký deskový objekt

Stejný objekt s plochou fasádou bez 
lodžií. Fádní rastr oken. Barevné 
tóny se snaží o rozčlenění fasády na 
sekce. Úprava je trochu znatelnější 
než u předchozího objektu, ale stále 
by byly vhodné trochu kontrastnější 
odstíny, které by v této jednoduché 
verzi přinesly zvýraznění detailů a 
větší optickou plasticitu.

Osmipodlažní krátký deskový objekt

Objekt s plochou fasádou bez lodžií. 
Fádní rastr oken. Velmi nenápadné 
barevné tóny se snaží o rozčlenění 
fasády na sekce. Úprava je téměř 
neznatelná, vhodné by byly trochu 
kontrastnější odstíny, které by v této 
jednoduché verzi přinesly zvýraznění 
detailů a větší optickou plasticitu.
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Osmipodlažní deskový objekt

Čtyři dvojice objektů stejného 
stavebního typu. Otočením části 
vnější sekce vzniká typické zakončení 
objektu. 
Fasády jsou rozčleněny zapuštěnými 
schodišťovými vertikálami. Většina 
těchto objektů je neregenerovaných, 
některé jsou oživeny barevnými 
meziokenními dílci nebo barevným 
řešením vstupů. Pro jejich úpravu 
by mělo platit, že dvojici sousedních 
objektů je třeba řešit s ohledem na 
celek.

Objekt v ulici Hráského je 
řešen barevně velmi nápadným, 
komplikovaným vzorováním, které 
zcela potlačuje konstrukční plasticitu 
fasády a vznikající efekty jsou velmi 
málo architektonické, přeměňuje 
fádní fasádu na beztvarou. Navíc, s 
ohledem na celek, nevhodně omezuje a 
předurčuje úpravu sousedního objektu.

Úprava objektu ve Zlešické ulici 
je řešena jednoduchou úpravou v 
odstínech lokality, která reaguje na 
reliéf fasády, mohla by však pracovat 
se světlejšími nebo kontrastnějšími 
odstíny. Barevnost sousedního objektu 
může vytvořit příjemný kontrast, použít  
barevný detail k oživení celku.
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Osmipodlažní objekt

Trojice objektů stejného stavebního 
typu s velmi podobnou úpravou se 
liší v drobných detailech 

Ploché fasády jsou zakončeny jednou 
zapuštěnou vertikálou lodžií na 
vnějších stranách dvojice objektů. 

Objekty v Nechvílově ulici jsou 
řešeny téměř shodně, jsou zde 
použity tři sytosti hnědého odstínu 
a vhodně je použit středně tmavý 
(nikoli nejtmavší) odstín pro spodní 
část fasády. Odlišnost spočívá v 
barevném zvýraznění tmavých  
schodišťových vertikál zelenými 
meziokenními dílci u levého objektu 
oproti monochromatickému ladění 
fasády pravého objektu. Barevnost v 
odstínech lokality reaguje na reliéf 
fasády a celek je řešen symetricky. 

Objekt v Malenické ulici je řešen 
obdobně, ale kontrastněji, velmi 
pozitivně působí prosvětlení spodní 
části fasády světlými meziokenními 
dílci.

Zvýraznění meziokenních dílců 
vhodně člení fasádu a doplňuje 
detail. Použitá barevnost je 
jednoduchá, nevtíravá.
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Osmipodlažní objekt

Fasáda členěná plochami 
předsazených lodžií. Příjemná  
barevnost využívá barevně 
kontrastních odstínů, ale není 
výrazná, liší se v jednotlivých 
sekcích odstínem meziokenních 
dílců. Jednoduchá úprava 
nepotlačuje hmotové členění 
objektu, naopak zvolená barevnost je 
doplněna detaily zábradlí a vhodně 
řeší celý objekt včetně parteru. 
(Otázkou je poněkud komplikované 
vzorování na opačné fasádě objektu)

Osmipodlažní objekt

Fasáda členěná plochami 
předsazených lodžií. Objekt je 
řešen obdobně jako předchozí 
objekty, s nimiž sousedí. Zvýraznění 
meziokenních dílců doplňuje detail. 
Použitá barevnost je jednoduchá, 
nenápadná.
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Osmipodlažní objekt

Plastická fasáda je členěna 
zapuštěnými schodišťovými 
vertikálami zvýrazněnými sloupcem 
odlišně členěných okenních otvorů. 
Barevná úprava reaguje na původní 
plasticitu, otázkou může být míra 
drobného vzorování, které poněkud 
zastírá odlišnosti v původním členění 
okenních otvorů. Barevnost je 
nevtíravá, nekonfliktní.

Osmipodlažní objekt

Původní nerekonstruovaná fasáda je 
členěna zapuštěnými schodišťovými 
vertikálami zvýrazněnými sloupcem 
odlišného členění okenních otvorů.  
Je vhodné původní plasticitu 
fasády úpravou nezastřít a dořešit 
především vstupy do objektu.
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Osmipodlažní objekt

Neregenerovaný objekt, fasáda 
bez lodžií, pravidelně členěná 
vertikálami rizalitů nad vstupy do 
objektu (viz schema plasticity).
Velmi nenápadně jsou vybarveny 
liché meziokenní dílce, nekontrastní 
barevnost potlačuje účinek 
barevného detailu. Krátký deskový 
objekt střední výšky neklade nároky 
na optické úpravy, ale je vhodné 
reagovat na konstrukční plasticitu 
fasády.

Osmipodlažní objekt

Neregenerované objekty, fasády bez 
lodžií jsou pravidelně rozčleněny 
předsazenými schodišťovými 
vertikálami se vstupy do objektu 
(viz schema plasticity). Pro jejich 
úpravu by mělo platit, že dvojici 
sousedních objektů je třeba řešit s 
ohledem na celek, je vhodné reagovat 
na konstrukční plasticitu fasády a 
zaměřit pozornost na řešení parteru.



JM II-jih 28





JM II-jih 28

fotoalbum




