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Lokalita Háje - střed

 
 Lokalita se nachází na severovýchodním okraji Jižního Města. Na severní  straně je lemovaná 
přírodním parkem Hostivař-Záběhlice a vodotečí směřující do Hostivařské přehrady. Na západním okraji je 
oddělena od sousední lokality ulicí Brechtovou. Na jihu je ohraničena ulicemi Květnového vítězství, Prašná 
a Hviezdoslavova, východní hranici tvoří sportovní areál TJ Háje. Oblast je rozčleněna do tří částí lišících se 
urbanistickou strukturou i charakterem zástavby. Jednotlivé části jsou odděleny ulicemi Květnového vítězství 
a Výstavní, které zajišťují spolu s hraničními komunikacemi hlavní přístup do oblasti. Pěšími vstupy do 
území jsou chodníky vedoucí z jihovýchodu od stanice metra Háje a z okrajových ulic od zastávek autobusů 
MHD. 
Urbanistická struktura východní části lokality je charakteristická velmi kompaktním uspořádáním řadových 
rodinných domů, doplněných několika centrálně umístěnými objekty občanské vybavenosti. Ve druhé, jižní 
části lokality se vyskytuje převážně soliterní rodinná zástavba, uvnitř které se nachází čtvercová oblast 
téměř totožných pětipodlažních bytových domů. Obytná zástavba v západní části lokality sestává z deskových 
objektů a je doplněna areálem škol, mateřských škol a objektem služeb a obchodu. Blízkost rekreační zóny 
Hostivařského přírodního parku výrazně zvyšuje atraktivitu bydlení v území. 
 Terén je převážně rovinatý. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. Jednotlivé části lokality se vyznačují odlišnou výškou  
bytových objektů. Studie se netýká rodinných domů, proto východní část lokality zde není zahrnuta.  
 Západní část lokality se vyznačuje vyšší výškovou hladinou, podlažnost deskových objektů se pohybuje 
od 7NP. po obvodu zástavby do 13NP. ve středu obytného celku. Deskové objekty jsou často stupňovitě 
členěny po dvojicích sekcí o stejné podlažnosti. Celková délka objektů se pohybuje v rozmezí 2-6 sekcí. 
Většina objektů není viditelná z dálkových pohledů mimo lokalitu, výjimku tvoří okrajové objekty. 
 Zcela odlišný je charakter jižní části lokality. Uzavřená enkláva bytových objektů uprostřed individuální 
zástavby je pětipodlažní, uspořádaná převážně do 2-3 sekcí. Na jižním okraji podél ulice Hviezdoslavovy se 
pak vyskytují delší čtyřpodlažní deskové objekty, na něž navazuje trojice bodových objektů o 9NP.
 
Celkové vnímání objektů z blízka z pohledu kolemjdoucího chodce je ovlivněno především kvalitou vstupů a 
předprostorů, parteru a související zeleně.

Barevnost 
 Ze schematu barevné struktury - mapy barev je patrné použití šedých a žluto-béžových základních 
odstínů, avšak pro tuto lokalitu - především její západní část je typické výrazné kontrastní vzorování v 
pestrých kombinacích. V lokalitě je velká část objektů rekonstruována.  Jako problematické se však ukazuje 
sladění vzorů sousedících objektů a jejich téměř textilní charakter. Barevné efekty jednotlivých úprav 
obytných objektů jsou popsány dále.
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výšková mapa
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barevná mapa



M 1:500

Třináctipodlažní deskový objekt

Nečleněná fasáda nerekonstruovaného 
objektu je barevně oživena pouze 
nevýraznými meziokenními dílci a stejně 
barevným parterem se vstupy do sekcí. 
Úprava fasády by měla spočívat především v 
optickém členění objektu, ať horizontálním 
nebo vertikálním, které by narušilo jednolitost 
a nevýrazný poměr výšky a délky objektu. 
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Desetipodlažní deskový objekt

Velmi jednoduché barevné řešení, 
které využívá kontrastního probarvení 
meziokenních dílců a vnitřků lodžií k 
vertikálnímu členění a odlišení sekcí. Na 
rozdíl od úpravy předchozího objektu je zde 
použitou barevností potlačena asymetrie 
fasády a naopak podpořeno centrální 
umístění vstupů do jednotlivých sekcí.
Vhodné by bylo dořešení samotných vstupů.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Fasáda je členěna vertikálou zapuštěných 
lodžií na dvě nestejné části, barevná 
úprava objektu využívá a zdůrazňuje 
jeho původní optické působení. Doplnění 
šachovnicového vzoru dodává sice detail, 
ale spíše dekorativního charakteru. Příznivě 
by se zde uplatnilo zvýraznění a dořešení 
vstupu, zvláště proto, že se jedná o solitér s 
nebytovým parterem.
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Dvanácti-deseti podlažní deskový objekt

Fasáda je členěna vertikálou zapuštěných 
lodžií na dvě nestejné části, výrazná 
barevná úprava objektu zdůrazňuje jeho 
původní asymetrické působení. Zvolená 
barevnost ostatní fasády dodává detail pouze 
dekorativního charakteru. Příznivě by se 
zde uplatnilo zvýraznění a dořešení vstupu, 
zvláště proto, že je narozdíl od asymetrického 
řešení zbytku fasády umístěn centrálně v 
každé sekci.

Dvanácti-desetipodlažní deskový objekt

Nápadná barevnost a jednolitost textilního 
vzoru na fasádě zcela potírá jakýkoli dojem 
členitosti fasády a paradoxně vytváří 
velmi fádní objem. Fasáda každé sekce je 
rozdělena vertikálou zapuštěných lodžií na 
dvě nestejné části, barevná úprava však 
zcela potírá rozdíly v rozmístění a velikosti 
okenních otvorů. Cukrářská barevnost 
není doplněna žádnými prvky, které by 
celou úpravu architektonizovaly. Mohly by 
se více uplatnit prvky vstupů, parter je v 
nynějším pojetí hmotově nevýrazný a ztrácí 
se za barierou parkujících vozidel a keřové 
zeleně. Vertikální členění by pomohlo opticky 
rozvrstvit fasádu. Důležité je řešení vstupů, 
nejnižších podlaží a parteru pro pohled z 
horizontu chodce, fasády se však uplatňují i z 
dálkových pohledů. 
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Jedenáctipodlažní krátký deskový 
objekt

Samostatná dvojice sekcí o 
stejné podlažnosti vytváří solitér. 
Plochá fasáda bez lodžií je opticky 
členěna nápaditě zvýrazněnými 
schodišťovými vertikálami, drobný 
dekorativní vzor na celé fasádě však 
poněkud tříští jednoduchost celého 
řešení. 

Jedenácti-devíti-osmipodlažní 
deskový objekt

Objekt výškově členěný po 
dvojicích sekcí, střední část je 
nerekonstruovaná, krajní části 
jsou řešeny bez ohledu na celek. 
Společným prvkem je probarvení a 
zvýraznění schodišťových vertikál, 
což příznivě člení dlouhou plochou 
fasádu bez lodžií. Diskutabilní je 
umístění i barevnost horizontálního 
pruhu u nejvyšší části objektu, velmi 
komplikuje řešení střední části i 
návaznost úprav v rámci celku. 
Pro řešení středních sekcí je 
vhodné navázat na zvýraznění 
schodišťových vertikálních pruhů 
a doplnit je dalšími detaily (včetně 
horizontálního členění), čímž dojde 
k propojení celku. Není však vhodné 
kopírovat jediný horizontální pruh z 
vedlejší části.
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Desetipodlažní krátký deskový 
objekt

Trojice objektů stejného typu 
je řešena téměř shodně jako 
symetrický solitér. 
Volba vzorů ani barev v prvních dvou 
případech (Matúškova, Brechtova) 
nepomáhá plochou fasádu bez lodžií 
výrazněji opticky rozčlenit. 
Třetí varianta (Hekrova) částečně 
dodává fasádě potřebný detail a je 
barevně ucelená včetně parteru.
Ve všech případech jsou vstupy do 
objektů ponechány velmi nevýrazné, 
jakoby podružné. 



Háje-střed 23



M 1:500

Devítipodlažní krátký deskový objekt

Dvojice objektů stejného typu. 
Rekonstruovaný objekt vhodně 
opticky zvýrazňuje schodišťové 
vertikály a tím i vstupy do sekcí, 
vertikálně člení objekt a vytváří 
částečný plastický dojem. Úprava 
dodává fasádě potřebný detail a je 
barevně ucelená včetně parteru.
Neregenerovaný objekt lze vzhledem 
k jeho rozměrům řešit jako solitér, 
úprava by měla pomoci rozčlenit 
plochou fasádu, dodat detail, nemusí 
opticky objekt snižovat. Vhodné 
je zvýraznění vstupů, vertikální 
členění, případně optické propojení 
některých okenních otvorů. 
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Devítipodlažní krátký deskový objekt

Objekt stejného stavebního typu jako 
předchozí s pravidelným rastrem 
okenních otvorů a předsazenými 
vertikálami lodžií na vnějších 
stranách každé sekce. Kontrastní 
probarvení parapetních dílců 
propojuje okenní otvory do vertikál 
o rozdílných šířkách, což vhodně 
opticky člení fasádu. Úprava je 
barevně výrazná, ale odpovídá 
jednotícím odstínům lokality.

Deseti-osmipodlažní deskový objekt

Objekty stejného stavebního typu 
jako předchozí, ale opačná fasáda. 
Ploché fasády s pravidelným rastrem 
okenních otvorů jsou zakončeny 
předsazenými vertikálami lodžií 
na vnějších stranách každé sekce, 
což dodává již původnímu objektu 
plasticitu a rozmanitost. 
Barevnost horního objektu je velmi 
nápadná, opět spíše textilního 
charakteru, nemá architektonický 
efekt, velikost okenních otvorů 
opticky sjednocuje a fasádu 
zplošťuje. Obě výškově odlišné části 
by mohly být lépe propojeny, vhodná 
by byla buď jednolitější úprava 
nebo naopak rozmanitější řešení 
jednotlivých sekcí.
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Sedmipodlažní krátký deskový objekt

Objekt stejného stavebního typu jako 
předchozí s pravidelným rastrem 
okenních otvorů a předsazenými 
vertikálami lodžií na vnějších 
stranách každé sekce.
 Velikost objektu nevytváří zvláštní 
nároky na členění fasády. Probarvení 
lodžiových vertikál a orámování 
některých sloupců okenních otvorů 
vnáší vhodný detail, barevnost je 
nevtíravá, propojuje celý objekt 
včetně parteru.

Desetipodlažní krátký deskový 
objekt

Objekt stejného stavebního typu jako 
předchozí s pravidelným rastrem 
okenních otvorů a předsazenými 
vertikálami lodžií na vnějších 
stranách každé sekce. 
Nahodilý vzor na jednobarevné 
fasádě nevytváří žádný plastický 
efekt, naopak ještě umocňuje  
plochost fasády, která ztrácí detail.



Háje-střed 23



M 1:500

Nerekonstruovaný objekt 
dvojí podlažnosti se vyznačuje 
nepříznivým poměrem výškového 
rozdílu k délkám obou částí. 
Vyžaduje buď řešení zvlášť po 
dvojicích sekcí o stejné výšce, po 
jednotlivých sekcích nebo řešení 
v rámci celého objektu pomocí 
horizontálního členění tak, aby byl 
výškový rozdíl opticky co nejvíce 
potlačen.  

Velikost objektu nevytváří zvláštní 
nároky na členění fasády, sytá 
barevnost propojuje jednoduchou 
formou vstupní podlaží s celou 
fasádou a zároveň oživuje členění 
okenních otvorů.

Devíti až sedmipodlažní deskové 
objekty

Objekty stejného stavebního typu 
jako předchozí s pravidelným 
rastrem okenních otvorů a 
předsazenými vertikálami lodžií na 
vnějších stranách každé sekce.

Nepříliš barevně sladěná úprava 
s velkoplošným vzorem, vstupní 
podlaží je opticky odděleno a je 
zdůrazněn jeho nebytový charakter. 
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Devítipodlažní bodový objekt

Trojice regenerovaných objektů 
s fasádou členěnou vertikálami 
předsazených lodžií. Úprava prvního  
objektu barevně zvýrazňuje výplně 
lodžiových zábradlí a opticky objekt 
zeštíhluje. Úprava dvou dalších 
objektů zvýrazňuje vertikály lodžií 
kontrastním orámováním. Jednoduché 
úpravy podporují hmotové členění 
objektu a vhodně doplňují detail. 
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Devítipodlažní dlouhý deskový objekt

Fasáda s pravidelným rastrem 
stejných okenních otvorů je v 
krajních sekcích oživena dvojicemi 
vertikál zapuštěných lodžií. 
Neregenerovaný objekt má pouze 
barevně zvýrazněn parter. Barevná 
úprava by měla reagovat na původní 
plasticitu, může střední plochou 
část řešit jako součást symetrického 
celku (objekt níže) nebo lze využít 
dalšího vertikálního členění fasády a 
vytvořit dojem řady domů. 
Objekt níže je barevně členěn 
jednoduchým horizontálním 
motivem, lodžiové vertikály jsou 
oživeny příjemným detailem výplní 
lodžiových zábradlí.
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Osmi-sedmipodlažní dlouhý deskový 
objekt

Plochá fasáda s pravidelným 
rastrem téměř shodných okenních 
otvorů.  Nerekonstruovaný objekt 
se symetricky sníženými oběma 
krajními sekcemi, se vyznačuje 
nepříznivým půdorysným zalomením, 
které zcela odlišně člení objekt. 
Narušuje možnost jednotného řešení 
celého objektu jako symetrické 
fasády. Vyžaduje úpravu zvlášť 
po jednotlivých sekcích či užších 
vertikálních částech.  

Devítipodlažní krátký deskový objekt

Plochá fasáda s pravidelným rastrem 
téměř shodných okenních otvorů. 
Neregenerovaný objekt lze vzhledem 
k jeho rozměrům řešit jako solitér, 
úprava by měla pomoci především 
fasádu rozčlenit, dodat detail, 
nemusí opticky objekt snižovat. 
Vhodné je zvýraznění vstupů a 
vertikální členění, případně optické 
propojení některých okenních 
otvorů, nebo i horizontální vrstvení, 
které opticky zlepší nepříliš příznivý 
poměr výšky a délky objektu.
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Osmipodlažní deskový objekt

Fasády jsou pravidelně rozčleněny 
vertikálami předsazených 
lodžií po stranách každé sekce. 
Nerekonstruovaný objekt tohoto 
typu lze řešit jako celek i po 
jednotlivých sekcích, je však třeba 
dbát na jednotný charakter úprav v 
rámci objektu. Vhodné je zaměřit se 
na důsledné řešení vstupů a parteru, 
kontrastní detail.

Devíti-sedmipodlažní deskový objekt

Fasády jsou pravidelně rozčleněny 
vertikálami předsazených lodžií. 
Objekt o dvojí podlažnosti využívá 
horizontálního členění tak, aby byl 
výškový rozdíl opticky co nejvíce 
potlačen.  Dvojice sousedních sekcí 
jsou řešeny společně, barevná 
úprava celého objektu je téměř 
jednotná.
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Devítipodlažní, osmipodlažní objekt

Plochá fasáda s pravidelným rastrem 
téměř shodných okenních otvorů. 
Neregenerovaný objekt lze vzhledem 
k jeho rozměrům řešit jako solitér, 
úprava by měla pomoci především 
fasádu rozčlenit, dodat detail, 
nemusí opticky objekt snižovat. 
Vhodné je zvýraznění vstupů a 
vertikální členění, případně optické 
propojení některých okenních 
otvorů, nebo i horizontální vrstvení, 
které opticky zlepší nepříliš příznivý 
poměr výšky a délky objektu.
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Pětipodlažní dlouhý deskový objekt

Fasády jsou pravidelně rozčleněny 
rastrem shodných okenních otvorů a 
vertikálami zapuštěných lodžií. 

Neregenerovaný objekt (ul. 
Kryštofova) - kontrastní spárování 
a různé druhy použitého kameniva 
tvoří konstrukční detail, který 
objekt vhodně oživuje. Úprava by 
se měla zaměřit na řešení vstupů 
a garážových vjezdů v parteru pro 
pohled z horizontu chodce. 

Barevně shodně řešené objekty 
v zemitých odstínech, velikost 
nevyžaduje úpravy se zvláštními 
optickými efekty, ale prospělo by 
rovněž dořešení parteru.
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Pětipodlažní dlouhý deskový objekt

Fasády jsou pravidelně rozčleněny 
rastrem shodných okenních otvorů a 
výškově posunutými schodišťovými 
vertikálami se zapuštěnými lodžiemi. 

Neregenerovaný objekt nahoře (ul. 
Starobylá) - kontrastní spárování 
a různé druhy použitého kameniva 
tvoří konstrukční detail, který 
objekt vhodně oživuje. Úprava by 
se měla zaměřit na řešení vstupů 
a garážových vjezdů v parteru pro 
pohled z horizontu chodce. 

Regenerované objekty (Květnového 
vítězství) jsou barevně shodně 
řešené v zemitých odstínech, 
velikost nevyžaduje úpravy se 
zvláštními optickými efekty, ale 
prospělo by rovněž dořešení parteru.
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Čtyřpodlažní dlouhý deskový objekt

Trojice téměř shodně řešených 
dlouhých nízkých objektů. Fasády 
jsou pravidelně rozčleněny úseky 
zapuštěných lodžií, kterými na sebe 
zpravidla navazují dvě sousední 
sekce. To spolu s půdorysným 
odsazením ještě jemněji vertikálně 
člení dlouhý objekt. Barevná úprava 
využívá probarvení meziokenních 
dílců a inverzní barevnosti u 
sousedících sekcí, reaguje na 
konstrukční plasticitu fasády a 
propojuje každý objekt jako celek. 
Jednoduchá barevnost.
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