




Analytická studie úprav fasád objektů
v rámci regenerace Jižního Města

JM II - západ

Ing.arch. Gabriela Elichová

2012





JM II-západ 29

Lokalita JM II - západ
 
 Lokalita se nachází v nejzápadnějším výběžku Jižního Města. Na jižní a západní straně je lemovaná 
Michelským lesem, na severu ulicí Ryšavého, která zajišťuje automobilovou dopravu do oblasti, a na východě 
ji ohraničuje ulice U Kunratického lesa. Pěšími vstupy do území jsou chodníky vedoucí z jihovýchodu od 
stanice metra Chodov a ze severozápadu od stanice metra Roztyly a od zastávek MHD na ulici Ryšavého a 
U Kunratického lesa. 
Urbanistická struktura lokality je téměř shodná s lokalitou JM II - východ, převážná většina objektů je totožná. 
Obytná zástavba je ve střední části doplněna areálem školy a objektem služeb a obchodu. V návaznosti na 
to a pěší tahy se v obytných domech rozvíjí nebytový parter (drobné prodejny, služby). V okolí lokality se 
nachází rekreační zóna Michelský les, která výrazně zvyšuje atraktivitu bydlení v území. 
 Terén je rovinatý. 

Výška
 Výškové členění zástavby je patrné z mapy výšek. V oblasti se vyskytují pouze osmipodlažní a 
dvanáctipodlažní objekty, přičemž každý dvanáctipodlažní - až na jednu výjimku - 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, výjimku tvoří okrajové objekty rovnoběžné s ulicemi Ryšavého a U Kunratického lesa. Uspořádání 
uvnitř lokality rovněž mnohde odkrývá fasády objektů z průhledů a průchodů. 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 růžovo-šedých a zeleno-žlutých 
kombinací barev. V této lokalitě je ještě více než polovina objektů nerekonstruována. Regenerované fasády 
jsou zde výrazné, kontrastní, ale barevně umírněné, k čemuž vede použití malého množství vhodně volených 
odstínů u jednotlivých objektů. Jako problematické se však ukazuje sladění sousedících objektů s volbou 
podobných barevných kombinací. Někde jsou realizovány nápadné velkoplošné vzory. Pozitivní je, že většina 
úprav využívá širší škálu odstínů barev k architektonizaci a optickému členění fasád i doplnění barevnosti 
detailních fasádních prvků - zábradlí, oplechování, vstupů.
    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

Světlá fasáda objektu je rozčleněna 
lodžiovými vertikálami, které jsou oživeny 
kontrastními lemy a stejný odstín je použit na 
vstupy a podezdívku. Příjemná sytost odstínů 
doplněná kontrastním detailem vytváří 
jednoduchou úpravu. 
Objekty vytvářejí barevnou “enklávu” v 
rámci lokality vyznačující se jednoduchými 
komplementárními úpravami většiny 
sousedících objektů.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Fasáda je členěna po sekcích centrálně 
umístěnými zapuštěnými lodžiovými 
vertikálami. Poněkud tmavý odstín je v 
horních podlažích zesvětlen a horizontálně 
člení vysokou fasádu. Monochromatická 
fasáda je barevně oživena kontrastními lemy 
lodžií a stejně barevnými vstupy do objektů. 
Úprava fasády vhodně doplňuje protější objekt 
(následující) řešený v inverzní barevnosti.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neregenerované objekty, fasáda je členěna 
po sekcích vertikálami zapuštěných lodžií. 
Pro jejich úpravu by mělo platit, že dvojici 
sousedních objektů je třeba řešit s ohledem 
na celek. Důležité je řešení vstupů a parteru.

Dvanáctipodlažní deskový objekt

Výrazný velkoplošný vzor, přesto barevná 
úprava objektu využívá a zdůrazňuje jeho 
původní optické působení. Horizontální 
členění fasády zvýrazňuje parter a opticky 
objekt “usazuje”, zároveň je fasáda členěna 
vertikálně pomocí zvýrazněných výplní 
lodžiových zábradlí. Příjemná barevnost, 
vhodný poměr světlých a kontrastních 
odstínů.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neregenerovaný objekt, plochá fasáda je 
členěna pouze schodišťovými vertikálami, 
rozmístění a velikost okenních otvorů je 
velmi fádní. Některé jsou oživeny barevnými 
meziokenními dílci. 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, nejnižších podlaží a parteru pro 
pohled z horizontu chodce, fasády se však 
uplatňují i z dálkových pohledů. Pro jejich 
úpravu by mělo platit, že dvojici sousedních 
objektů je třeba řešit s ohledem na celek.
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Dvanáctipodlažní deskový objekt

Neregenerované objekty. 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 především opačná 
fasáda. Pro jejich úpravu by mělo platit, že 
dvojici sousedních objektů je třeba řešit s 
ohledem na celek.
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Jednobarevná plošná úprava jediné 
sekce reaguje na barevnost okolních 
objektů, nijak ovšem nepomáhá 
opticky rozčlenit fasádu. Vhodně 
by se mohl uplatnit barevný detail 
meziokenních dílců nebo výraznější 
odlišení parteru.

Výrazný velkoplošný vzor, 
barevná úprava objektu se snaží 
o horizontální členění fasády, 
zvýrazňuje parter a opticky 
objekt “usazuje”. Avšak jednolitá 
barevnost bez detailu ještě zvyšuje 
plochost fasády, zakrývá vstupy do 
jednotlivých sekcí. Vhodné by bylo 
oživení kontrastními prvky.

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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Původní nerekonstruovaný objekt, 
barevnost i kontrastnější úprava 
může pomoci jinému optickému 
členění celé fasády. Důležité je 
řešení vstupů.

Všechny barevné úpravy zvýrazňují 
vertikální členění fasády,  liší se však 
použitým odstínem meziokenních 
dílců. Barevnost i kontrast vytváří 
rozdílné optické působení fasády. 
Jednoduchá úprava v rámci 
barevnosti “červené enklávy” uvnitř 
lokality.

Osmipodlažní deskový objekt

Čtveřice objektů stejného stavebního 
typu, jejichž úprava se liší především 
barevností. Plochá fasáda bez lodžií 
s pravidelným rastrem okenních 
otvorů. 
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Osmipodlažní krátký deskový objekt

Skupina neregenerovaných objektů 
stejného stavebního typu. Plochá 
fasáda bez lodžií s pravidelným 
rastrem okenních otvorů. Vhodné 
může být rozčlenění na sekce nebo 
ještě jemnější vertikální členění 
fasády, zvýraznění parteru nebo 
vstupů, popř. vytvoření barevného 
detailu kontrastnější úpravou 
meziokenních dílců. Vhodné je volit 
světlejší podkladní odstíny doplněné 
kontrastními detaily.
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Osmipodlažní deskový objekt

Tři dvojice objektů stejného stavebního 
typu. Otočením části vnější sekce 
vzniká typické zakončení objektu. 
Fasády jsou rozčleněny zapuštěnými 
schodišťovými vertikálami. Pro jejich 
úpravu by mělo platit, že dvojici 
sousedních objektů je třeba řešit s 
ohledem na celek.

Úprava objektů v Gregorově ulici 
je řešena jednoduchou úpravou v 
odstínech lokality, která reaguje na 
reliéf fasády. Barevnost sousedících 
objektů vytváří příjemný kontrast. 
Vhodně by se uplatnil jemnější detail, 
např. řešení vstupů.

Objekty v Hrabákově ulici naopak 
nevytvářejí barevný soulad, jejich 
úpravy si barevně konkurují. Nápadný 
velkoplošný “obraz” zcela potlačuje 
konstrukční plasticitu fasády a nemá 
architektonický přínos. Vedlejší objekt 
naopak využívá orámování některých 
okenních otvorů, které však samo o 
sobě nepřináší významný optický efekt.

Neregenerované objekty v Augustinově 
ulici by měly být řešeny jako celek, 
úprava obou objektů nemusí být 
totožná, ale důležitý je barevný soulad 
a respektování konstrukčního členění 
fasády.
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Osmipodlažní objekt

Objekty stejného stavebního typu 
jako předchozí, ale opačná fasáda 
zakončená lodžiovou sekcí. 
Ploché fasády s pravidelným rastrem 
okenních otvorů jsou zakončeny 
jednou zapuštěnou vertikálou lodžií 
na vnějších stranách dvojice objektů. 
Vhodné může být rozčlenění na 
sekce nebo ještě jemnější vertikální 
členění fasády, zvýraznění parteru 
nebo vstupů, popř. vytvoření 
barevného detailu kontrastnější 
úpravou meziokenních dílců. Vhodné 
je volit světlejší podkladní odstíny 
doplněné kontrastními detaily.
Pro jejich úpravu by mělo platit, že 
dvojici sousedních objektů je třeba 
řešit s ohledem na celek.
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Osmipodlažní objekt

Fasáda členěná plochami 
předsazených lodžií. Neúplně 
regenerovaný objekt využívá barevně 
kontrastních odstínů lokality. 
Jednoduchá úprava nepotlačuje 
hmotové členění objektu, ale vhodně 
by se uplatnil jemnější detail. 

Osmipodlažní objekt

Fasáda členěná plochami 
předsazených lodžií. Neregenerovaný 
objekt. 
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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. Barevnost je nevtíravá, 
nekonfliktní. Otázkou může být malý 
kontrast sytosti zvolených odstínů, 
který potlačuje výraznější detail.

Osmipodlažní objekt

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

Atypické regenerované objekty, 
přizpůsobené bydlení obyvatel se 
sníženou pohyblivostí. Fasády jsou 
pravidelně rozčleněny vertikálami 
rozšířených předsazených lodžií. 
Dvojice sousedních objektů je řešena 
jednotně, barevná úprava reaguje 
na konstrukční plasticitu fasády a 
důsledné řešení vstupů a parteru. 
Výrazná barevnost lodžií doplňuje 
kontrastní detail.
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