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Lokalita JM II - sever
 
 Lokalita se nachází na severozápadním okraji Jižního Města. Je poměrně izolovaná, oddělená od okolní 
zástavby ulicí 5.května, resp. dálnicí Brněnskou, která ji obkružuje na severu a východě území, a ulicí 
Ryšavého, která lemuje oblast na západě a na jihu a ze které vedou jediné tři příjezdové komunikace do 
lokality. Pěší přístupy jsou vedeny jednak lávkami - na jihu od stanice metra Chodov a na východě směrem 
od Chodovce, jednak podchody - na západě od stanice metra Roztyly a na jihu z lokality JM II západ. 
Poměrně dramatické terénní poměry rozdělují lokalitu na dvě části lišící se urbanistickým uspořádáním i 
typem zástavby. Terén je od jihu a východu poměrně rovinatý, ve střední části se mírně svažuje k severozápadu 
a na západě území vytváří terénní záliv, který se začne prudce svažovat k jihozápadu. Urbanistická struktura 
západní části lokality reaguje na terénní podmínky a je charakteristická velmi kompaktním, někde terasovitým 
uspořádáním řadových rodinných domů. Ve druhé, východní části lokality se vyskytuje na Jižním Městě 
ojedinělý typ téměř blokového uspořádání čtyř až šestipodlažních bytových domů. Okolí bloků doplňují 
budovy mateřských škol a zdravotnictví a administrativní a kancelářské komplexy na severovýchodě a 
východě lokality.

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Jednotlivé části lokality se vyznačují odlišnou výškou  
bytových objektů. Studie se netýká rodinných domů, proto tento typ zástavby zde není zahrnut.  Východní 
část lokality se vyznačuje střední výškovou hladinou zástavby, podlažnost deskových objektů se pohybuje od 
4NP.  do 7NP. Charakteristické jsou zde krátké deskové objekty uspořádané do blokové nebo poloblokové 
struktury. Většina objektů není výrazně viditelná z dálkových pohledů mimo lokalitu. 

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné použití žluto-modrých a zeleno-žlutých 
kombinací barev. V této lokalitě je ještě velká část objektů nerekonstruována. Regenerované fasády jsou 
zde výrazné, kontrastní, většinou reagují na hmotové členění objektu. Blokový typ uspořádání klade větší 
nároky na sladění nejen sousedících objektů, ale i celých sousedících bloků. V této lokalitě je patrné velmi 
důsledné použití jednotných odstínů. Rozmanitost objektů v rámci bloku je již částečně zajištěna původním 
konstrukčním uspořádáním a otočením fasád jednotlivých objektů nebo sekcí.  Pozitivní je, že většina 
barevných úprav využívá barevných kontrastů ke zvýraznění architektonického a optického členění fasád i 
doplnění barevnosti detailních fasádních prvků - zábradlí, oplechování, vstupů. 
    Je vhodné využívat kontrastnější barevnost drobných detailů, avšak je třeba sledovat míru sytosti 
použitých barev, plošné zastoupení jednotlivých odstínů i intenzitu v rámci ulic, které jsou v blokovém 
uspořádání těsnější. Objekty jsou ve vzájemných vztazích jednak v rámci vnitrobloku, ale i v rámci celé 
uliční struktury. Barevné efekty úprav obytných objektů jsou popsány dále. Jednotlivé bloky jsou zobrazeny 
rozvinutými pohledy, dále jsou pak porovnány jednotlivé shodné typy objektů. 
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Šesti-sedmipodlažní objekty  - rozvinuté pohledy bloků

Izolované pohledy na jednotlivé objekty neukazují všechny návaznosti 
objektů v bloku, např. nároží, která jsou vnímána společně pro dva 
sousední objekty jako celek. Rozvinuté pohledy lépe zobrazují návaznosti 
jednotlivých fasád tak, jak jsou vnímány z pohledu kolemjdoucích chodců.
Regenerované i původní fasády využívají probarvení meziokenních 
dílců a drobných detailů, jako např zábradlí lodžií, vstupů apod. Fasády 
objektů jsou poměrně pestře hmotově rozčleněny, zvláštní pozornost je 
třeba věnovat plochým fasádám. Pro podkladní fasádní barvy zvláště v 
blokovém uspořádání je vhodnější použít neutrálnější odstíny doplněné 
kontrastními detaily. 
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Sedmipodlažní, šestipodlažní objekt

Plochá fasáda s pravidelným rastrem 
okenních otvorů se zapuštěným vstupním 
portálem do nebytového parteru (u 
sedmipodlažních) nebo do bytového parteru 
(u šestipodlažních objektů). 
Jednoduchý způsob členění fasády 
probarvením některých meziokenních dílců. 
Vzhledem k ploše fasády a vztahu k okolí se 
může zdát barevnost jako poměrně výrazná, 
vhodná je volba neutrálnějšího odstínu, popř. 
lze využít i dalšího vertikálního rozčlenění. 
Neregenerované objekty jsou menších 
rozměrů, velikost fasády neklade zvláštní 
nároky na optické členění, ale je třeba dbát 
na barevnou návaznost sousedních objektů v 
rámci celku.
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Šestipodlažní objekt

Neregenerovaný objekt, fasáda je 
zcela rozčleněna pravidelným rastrem 
lodžií. Některé jsou oživeny barevnými 
meziokenními dílci nebo vybarvením vnitřků 
lodžií. Hmotově i opticky zpestřují celek. 
Barevná úprava nemusí zcela potlačit 
rozmanitost. Vhodně lze použít barevný 
sjednocující prvek ve formě zvýrazněného 
zábradlí nebo jednotícího principu 
probarvení lodžií apod.
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Šestipodlažní rohový objekt

Plasticky hmotově členěná fasáda, 
plochý usek střídavě doplněný 
vertikálami lodžií. Barevná úprava 
zde využívá žluto-zelené barevné 
kombinace použité v celém bloku. 
Úprava neregenerované části by 
měla reagovat na členitost objemu 
a barevné návaznosti dalších fasád, 
je možné použít i širší škálu méně 
kontrastních odstínů.

Šestipodlažní rohový objekt

Plasticky hmotově členěná fasáda 
bez lodžií. Barevná úprava reaguje 
na  členitost objemu v barvách 
bloku. Vhodně by se uplatnil drobný 
fasádní detail, výraznější řešení 
vstupu apod. Pokud by byly použity 
méně kontrastní odstíny, bylo by 
možné vytvořit rozmanitější škálu.
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Šestipodlažní rohový objekt

Rozmanitě hmotově členěná fasáda 
vertikálami zapuštěných lodžií. 
Úprava neregenerované části 
nemusí opticky dále členit fasádu, 
měla by jen reagovat na půdorysnou 
členitost a barevné návaznosti 
dalších fasád. Barevná úprava může 
pro detail využít některý z odstínů 
použitých v celém bloku. 
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Šestipodlažní dlouhý poloblokový 
objekt

Fasáda je velmi rozmanitě hmotově 
rozčleněna střídáním sekcí s 
předsazenými a zapuštěnými 
lodžiemi a půdorysným posunutím 
celých sekcí vůči sobě. 
Barevná úprava horního objektu 
reaguje na toto členění a zároveň 
celý objekt propojuje použitím dvou 
hlavních barevných odstínů, které 
se navzájem prolínají probarvením 
meziokenních dílců. 
Na barevnosti spodního objektu 
je znát, že k úpravám došlo po 
skupinách sekcí, přesto se jedná o 
podobný jednoduchý princip. 
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Šestipodlažní deskové objekty 
vzájemně navazující

Fasáda bez lodžií je hmotově 
rozčleněna zapuštěním 
schodišťových vertikál umístěných 
symetricky uprostřed každé sekce. 
Obě krajní sekce dvojice objektů jsou 
zakončeny atypicky otočenou čelní 
částí s okenními otvory ve štítu.
Barevná úprava obou objektů 
reaguje na toto členění a zároveň 
celý objekt propojuje použitím jedné 
hlavní barevné kombinace a jejích 
jemných odstínů, které se navzájem 
prolínají. Poněkud nedořešené 
zůstávají vstupy do objektů. 
Příjemný detail propůjčuje fasádě 
použitý materiál barevného obkladu. 
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Šestipodlažní deskový objekt s atypickým nárožím

Zcela atypický objekt barevně řešený jako solitér. Větší část fasády 
je tvořena pravidelným rastrem předsazených lodžií. Nárožní část 
tvoří plochá fasáda bez lodžií s pravidelně rozmístěnými stejnými 
okenními otvory a samotné nároží vzniká kolmým stykem dvou 
slepých štítových stěn bez otvorů. 
Barevnost objektu je nápadná a velmi kontrastní. Probarvení lodžií 
vhodně pomáhá rozčlenit fasádu zvýrazněním konstrukčních a 
architektonických prvků. 
Nárožní část je opatřena velkoplošným vzorem, který je ale spíše 
dekorativního charakteru a na optické rozčlenění fasády téměř nemá 
vliv. Problematické nároží-nenároží, které se navíc nelogicky do rohu 
hmotově snižuje, by bylo vhodné řešit kontrastnější úpravou, která 
by objekt “usadila”.
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Šestipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt navazující 
na předchozí nárožní objekt. 
Téměř plochá fasáda s pravidelným 
rastrem okenních otvorů, zakončená 
předsazenou částí a oddělená od 
nárožního objektu zapuštěným 
úsekem.
Současná úprava částečně odpovídá 
hmotovému členění, barevné rešení 
by mohlo vzhledem k velikosti fasády 
zůstat velmi jednoduché, ale je 
možné využít pro rozčlenění i drobné 
barevné detaily. Důležité je řešení 
vstupů a průchodů.
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Čtyř až pětipodlažní objekt

Čtveřice nízkých objektů o dvou 
sekcích je ve všech případech řešena 
jako symetrický solitér. Hmotová 
rozmanitost umožňuje jednoduchou 
úpravu, všechna řešení se snaží 
zahrnout celý objekt včetně parteru 
a problematických garážových 
vjezdů. 
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Čtyřpodlažní objekty  - rozvinuté pohledy polobloků a bloku

Izolované pohledy na jednotlivé objekty neukazují všechny 
návaznosti objektů v bloku, např. nároží, která jsou vnímána 
společně pro dva sousední objekty jako celek. Rozvinuté 
pohledy lépe zobrazují návaznosti jednotlivých fasád tak, jak 
jsou vnímány z pohledu kolemjdoucích chodců.
Regenerované i původní fasády využívají probarvení 
meziokenních dílců a vnitřků lodžií a drobných detailů, jako 
např. zábradlí lodžií, vstupů apod. Fasády objektů jsou poměrně 
pestře hmotově rozčleněny. Pro podkladní fasádní barvy zvláště 
v blokovém uspořádání je vhodnější použít neutrálnější odstíny 
doplněné kontrastními detaily, a pokud je to možné, řešit každý 
jednotlivý objekt s ohledem na celek.  
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Čtyřpodlažní deskový objekt

Fasády jsou velmi rozmanitě 
hmotově rozčleněny stupňovitým 
půdorysným posunutím sekcí a 
střídáním vertikál různě zapuštěných 
lodžií. Sousední objekty jsou řešeny 
jednotně, barevná úprava reaguje na 
konstrukční plasticitu fasády.
Některé i neregenerované části jsou 
oživeny barevnými meziokenními 
dílci a opticky zpestřují celek. 
Barevná úprava nemusí být zcela 
jednotná, možná je jistá rozmanitost 
detailů s ohledem na celek.
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Čtyřpodlažní objekt

Plochá fasáda s pravidelným 
rastrem okenních otvorů a drobnými 
otvory zvýrazněnou schodišťovou 
vertikálou. Původní fasáda je oživena 
probarvením meziokenních dílců. 
Neregenerovaný objekt je menších 
rozměrů, velikost fasády neklade 
nároky na optické členění. Je 
vhodné využít neutrálnější odstíny a 
drobnými detaily provázat objekt s 
celkem.
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Čtyřpodlažní rohový objekt

Mírně plasticky členěná fasáda 
rohových sekcí. Barevná úprava 
nemusí opticky dále členit fasádu, 
měla by jen reagovat na půdorysnou 
členitost a barevné návaznosti 
dalších fasád v celém bloku.
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Čtyřpodlažní koncový objekt

Rozmanitě hmotově členěná koncová 
fasáda. Barevná úprava je příjemná, 
jednoduchá, sytostí odstínu reaguje 
na plasticitu fasády a kontrastním 
odstínem doplňuje vhodný fasádní 
detail - zábradlí, oplechování, parter. 
- 

Čtyřpodlažní rohový objekt

Neregenerovaný objekt, fasáda je 
členěna rastrem předsazených lodžií. 
Barevnou úpravu je třeba řešit s 
ohledem na celek. Fasáda může být 
barevně oživena kontrastními lemy 
lodžií, probarvením vnitřků lodžií 
nebo detailem meziokenních dílců. 
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