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Kongn-
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Text přesně v rozsahu celé 
strany consectetur adipiscin. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. Morbi 
sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis a 
aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet 
hendrerit diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie 
sed venenatis quis, interdum 
non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut.
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Praha Slatiny – v hradbách železničních tratí

Autonomnímu kusu města, vykazujícímu znaky autismu, 
se pokusíme ponechat identitu a vytvořit z něj prostředí, 
které by mohlo být součástí města, na jehož území leží. 

Pracovat budeme v měřítcích domů, bloků, lokalit; 
v kategoriích staveb různých typologií, veřejného prostoru, 
infrastruktury.

Trochu punkový koncert. Na začátku. Pak takový, jaký jej 
uděláme sami–rock, ambient, blues, RnB, hip hop, classic, 
reggae, electronica, ...

Téma semestru
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Základní informace o pozemku/území–ortofoto–situace staveniště
Identifikace staveniště (adresná)

–výřez řešeného území na podkladě katastrální mapy
(ta bude na spad) 
–v měřítku, odpovídajícímu velikosti zvoleného staveništěPřípadný komentář dolor sit, 

consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est.



Základní informace o pozemku/území–situace staveniště
Identifikace staveniště (adresná)

–výřez řešeného území na podkladě katastrální mapy
(ta bude na spad) 
–v měřítku, odpovídajícímu velikosti zvoleného staveništěLorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. Morbi 
sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis a 
aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet 
hendrerit diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.  
Nunc euismod 
fermentum diam 
non consectetur
Morbi sit 
amet mattis odio
Maecenas velit 
sagittis a aliquet 
nec 
bibendum quis 
Donec ultricies 
lorem ac mi 
vulputate 
posuere non sed est
Donec imperdiet 
hendrerit 
diam
non lacinia 
nunc Sed mi felis



Základní informace o pozemku/území–
Koncept odůvodnění 2014, Metropolitní plán Prahy (např.)

–výřez řešeného území na podkladě katastrální mapy 
(ta bude na spad)
–legenda bude upravena podle vzoru brožuryPřípadný komentář–touto 

velikostí vaše reflexe 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Případný komentář–touto velikostí převzaté texty, citace
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi si
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendreri 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 
neque tortor, sed laoreet est venenatis id. In rhoncus 
lectus quis orci elementum bibendum quis euismod mi. 
Integer in euismod urna. Donec ornare nibh dolor, id 
 
řešené území 
zátěž lokalit 
zátěž obytná
fermentum diam 
non consectetur
Morbi si
amet mattis odio
Maecenas velit dui 
sagittis a aliquet 
nec, bibendum 
quis est 
Donec ultricies
lorem ac mi 
vulputate posuere 
non sed est 
Donec imperdiet hendreri 
diam 
non lacinia nunc 
Sed mi felis 



Základní informace o pozemku/území–Plán využití ploch
Územní plán hlavního města Prahy (např.)

–výřez řešeného území na podkladě katastrální mapy 
(ta bude na spad)
–legenda bude upravena podle vzoru brožuryPřípadný komentář–touto 

velikostí vaše reflexe 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Případný komentář–touto velikostí převzaté texty, citace
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi si
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendreri 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 
neque tortor, sed laoreet est venenatis id. In rhoncus 
lectus quis orci elementum bibendum quis euismod mi. 
Integer in euismod urna. Donec ornare nibh dolor, id 
 
Případný název legendy 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod 
fermentum diam 
non consectetur
Morbi si
amet mattis odio
Maecenas velit dui 
sagittis a aliquet 
nec, bibendum 
quis est 
Donec ultricies
lorem ac mi 
vulputate posuere 
non sed est 
Donec imperdiet hendreri 
diam 
non lacinia nunc 
Sed mi felis 



Návrh–glosa

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
adipiscing elit
consectetur.
 



Návrh–piktogram –piktogram bude mít charakter „koncepčního diagramu“



Popis postupu vývoje úvah, text přesně v rozsahu 
dvoustrany, ani více, ani méně. Nunc euismod fermentum 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 
neque tortor, sed laoreet est venenatis id. In rhoncus 
lectus quis orci elementum bibendum quis euismod mi. 
Integer in euismod urna. Donec ornare nibh dolor, id 
euismod metus tempus sit amet. Etiam tincidunt luctus 
iaculis. Proin ultricies dictum nunc pellentesque facilisis. 
Quisque imperdiet viverra blandit. Vivamus fermentum 
augue enim, vitae luctus massa viverra eget. Nam at 
bibendum arcu.
Maecenas purus lacus, interdum et lectus eget, porttitor 
fringilla augue. Fusce ex neque, faucibus fermentum 
semper in, ultricies et nunc. Ut nulla enim, condimentum 
sed luctus id, tristique eu risus. Duis facilisis vel justo id 
rutrum. Phasellus viverra consectetur odio, aliquet aliquet 
quam feugiat eu. Praesent volutpat tortor turpis, at luctus 
quam eleifend sit amet. Suspendisse euismod libero urna. 
Vestibulum porttitor suscipit urna id tincidunt. Curabitur 
rutrum risus eget orci elementum, at imperdiet orci 
pretium. Duis tellus felis, suscipit non maximus quis, 
tincidunt vel mi. Maecenas ipsum purus, cursus in tempus 
in, varius id enim. Pellentesque sed placerat libero. Cras 
posuere libero, ac iaculis ligula metus tempor urna. 
Vestibulum sodales auctor sapien, vel blandit purus laore
1 Wikipedie. Urbanismus [online]. Poslední změna 8. 8. 2015, 14:52 [cit. 27.08.2015]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
2  HRŮZA, Jiří. Slovník soudobého urbanismu. Vydání první. Praha: Oden, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., 1977. 341 s. 01-527-77

 

Návrh–esej
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)



Návrh–foto modelu –jedno foto finálního modelu: celkový nadhled
(na spad)



Návrh–foto modelu –foto finálního modelu: soubor fotografií na podladě 
typografické mřížky (všechny na spad= bez rámečku)



Návrh–skicy –skicy vývoje návrhu
(všechny na spad= bez rámečku)
–případný počet dvoustran nad tuto jednu bude upřesněn



Návrh–grafická část (název např.: půdorys, řezy, etc., v případě urbanistických projektů adekvátně)
Půdorys 1.np 

Půdorys 2.np 

Půdorys 3.np 

Půdorys 4.np 

–počet dle povahy návrhu
–počet dvoustran podle potřeby 

(všechny na spad= bez rámečku)



Koncept–glosa

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
adipiscing elit
consectetur. 
.
 



Koncept–piktogram –piktogram bude mít charakter „koncepčního diagramu“



Popis postupu vývoje úvah, text přesně v rozsahu 
dvoustrany, ani více, ani méně. Nunc euismod fermentum 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 
neque tortor, sed laoreet est venenatis id. In rhoncus 
lectus quis orci elementum bibendum quis euismod mi. 
Integer in euismod urna. Donec ornare nibh dolor, id 
euismod metus tempus sit amet. Etiam tincidunt luctus 
iaculis. Proin ultricies dictum nunc pellentesque facilisis. 
Quisque imperdiet viverra blandit. Vivamus fermentum 
augue enim, vitae luctus massa viverra eget. Nam at 
bibendum arcu.
Maecenas purus lacus, interdum et lectus eget, porttitor 
fringilla augue. Fusce ex neque, faucibus fermentum 
semper in, ultricies et nunc. Ut nulla enim, condimentum 
sed luctus id, tristique eu risus. Duis facilisis vel justo id 
rutrum. Phasellus viverra consectetur odio, aliquet aliquet 
quam feugiat eu. Praesent volutpat tortor turpis, at luctus 
quam eleifend sit amet. Suspendisse euismod libero urna. 
Vestibulum porttitor suscipit urna id tincidunt. Curabitur 
rutrum risus eget orci elementum, at imperdiet orci 
pretium. Duis tellus felis, suscipit non maximus quis, 
tincidunt vel mi. Maecenas ipsum purus, cursus in tempus 
in, varius id enim. Pellentesque sed placerat libero. Cras 
posuere libero, ac iaculis ligula metus tempor urna. 
Vestibulum sodales auctor sapien, vel blandit purus laore
1 Wikipedie. Urbanismus [online]. Poslední změna 8. 8. 2015, 14:52 [cit. 27.08.2015]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
2  HRŮZA, Jiří. Slovník soudobého urbanismu. Vydání první. Praha: Oden, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., 1977. 341 s. 01-527-77

 

Koncept–esej
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)



Koncept–foto modelu –foto koncepčního/analytického modelu: 
soubor fotografií na podladě typografické mřížky 
(všechny na spad= bez rámečku)



Koncept–foto modelu
–jedno foto koncepčního/analytického modelu: 
celkový nadhled (na spad)



Koncept–skicy –skicy vývoje konceptu
(všechny na spad= bez rámečku)
–případný počet dvoustran nad tuto jednu bude upřesněn



Koncept–grafická část (název podle potřeby)
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)

– počet stran dle potřeby
– zde příklad použití legendy

Případný komentář dolor sit, 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.

Nunc euismod 
fermentum diam 
non consectetur
Morbi sit 
amet mattis odio
Maecenas velit 
sagittis a aliquet 
nec 
bibendum quis 
Donec ultricies 
lorem ac mi 
vulputate 
posuere non sed est
Donec imperdiet 
hendrerit 
diam
non lacinia 



Koncept–situace staveniště 
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)

–výřez řešeného území na podkladě katastrální mapy 
(ta bude na spad)
–výřez bude upřesněn v průběhu analýzy
–bude obsahovat půdorys 1.np 
–prokreslený parter okolních veřejných prostor 
se všemi náležitostmi

Případný komentář dolor sit, 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.

Nunc euismod 
fermentum diam 
non consectetur
Morbi sit 
amet mattis odio
Maecenas velit 
sagittis a aliquet 
nec 
bibendum quis 
Donec ultricies 
lorem ac mi 
vulputate 
posuere non sed est
Donec imperdiet 
hendrerit 
diam
non lacinia 



Analýza–glosa

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
adipiscing elit
consectetur.
 



Analýza–piktogram –piktogram bude mít charakter „koncepčního diagramu“



Popis postupu vývoje úvah, text přesně v rozsahu 
dvoustrany, ani více, ani méně. Nunc euismod fermentum 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 
neque tortor, sed laoreet est venenatis id. In rhoncus 
lectus quis orci elementum bibendum quis euismod mi. 
Integer in euismod urna. Donec ornare nibh dolor, id 
euismod metus tempus sit amet. Etiam tincidunt luctus 
iaculis. Proin ultricies dictum nunc pellentesque facilisis. 
Quisque imperdiet viverra blandit. Vivamus fermentum 
augue enim, vitae luctus massa viverra eget. Nam at 
bibendum arcu.
Maecenas purus lacus, interdum et lectus eget, porttitor 
fringilla augue. Fusce ex neque, faucibus fermentum 
semper in, ultricies et nunc. Ut nulla enim, condimentum 
sed luctus id, tristique eu risus. Duis facilisis vel justo id 
rutrum. Phasellus viverra consectetur odio, aliquet aliquet 
quam feugiat eu. Praesent volutpat tortor turpis, at luctus 
quam eleifend sit amet. Suspendisse euismod libero urna. 
Vestibulum porttitor suscipit urna id tincidunt. Curabitur 
rutrum risus eget orci elementum, at imperdiet orci 
pretium. Duis tellus felis, suscipit non maximus quis, 
tincidunt vel mi. Maecenas ipsum purus, cursus in tempus 
in, varius id enim. Pellentesque sed placerat libero. Cras 
posuere libero, ac iaculis ligula metus tempor urna. 
Vestibulum sodales auctor sapien, vel blandit purus laore
1 Wikipedie. Urbanismus [online]. Poslední změna 8. 8. 2015, 14:52 [cit. 27.08.2015]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
2  HRŮZA, Jiří. Slovník soudobého urbanismu. Vydání první. Praha: Oden, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., 1977. 341 s. 01-527-77

 

Analýza–esej
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)



Analýza–rešerše typologií
Název projektu (není jméno-Ústav komplexní péče o seniory, např.)

–rešerše relevantních typologií budou pečlivě vybrány 
a strukturovaně sestaveny, vč. reflexí
–graficky i textově zpracovány
–ne pouze nahodilé obrázky
–aplikace do typografické mřížky bude předmětem 
konzultací
– počet dvoustran dle potřeby, min. 4

Případný komentář–touto 
velikostí vaše reflexe  
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Případný komentář–touto velikostí převzaté texty, citace
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi si
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendreri 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 
neque tortor, sed laoreet est venenatis id. In rhoncus 
lectus quis orci elementum bibendum quis euismod mi. 
Integer in euismod urna. Donec ornare nibh dolor, id 
euismod metus tempus sit amet. Etiam tincidunt luctus 
iaculis. Proin ultricies dictum nunc pellentesque facilisis. 
Quisque imperdiet viverra blandit. Vivamus fermentum 
augue enim, vitae luctus massa viverra eget. Nam at 
bibendum arcu.
Maecenas purus lacus, interdum et lectus eget, porttitor 
fringilla augue. Fusce ex neque, faucibus fermentum 
semper in, ultricies et nunc. Ut nulla enim, condimentum 
sed luctus id, tristique eu risus. Duis facilisis vel justo id 
rutrum. Phasellus viverra consectetur odio, aliquet aliquet 
quam feugiat eu. Praesent volutpat tortor turpis, at luctus 
quam eleifend sit amet. Suspendisse euismod libero urn. 
Vestibulum porttitor suscipit urna id tincidunt. Curabitur 
rutrum risus eget orci elementum, at imperdiet orci 
pretium. Duis tellus felis, suscipit non maximus quis, 
tincidunt vel mi. Maecenas ipsum purus, cursus in tempu 
in, varius id enim. Pellentesque sed placerat libero. Cras 
viverra imperdiet elit. Curabitur eget augue mauris. 
Maecenas cursus, magna eu dictum sagittis, ante turpis 
posuere libero, ac iaculis ligula metus tempor urna. 



Analýza–ortofoto
Současný stav

–výřez řešeného území na podkladě katastrální mapy 
(ta bude na spad)
–podle charakteru zadání:
–alt. situace řešeného území (š lokality)
–alt. situace jedné vybrané lokality 

Případný komentář dolor sit, 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet
hendrerit  diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie.
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. 
Morbi sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis 
a aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est.



–vybrané fotografie, charakterizující lokalitu
–tvoří celkový obraz atmosféry/příběhu lokality
–počet 8 + 16 (další dvoustrana–pouze foto bez 
textu)
–vlevo jejich příběh, vyjádřený verbálně

                   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 

Analýza–foto–mapování–příběh
Rohanské nábřeží



–vybrané fotografie, charakterizující lokalitu
–tvoří celkový obraz atmosféry/příběhu lokality
–počet 8, vyjímečně další dvoustrana (pouze foto bez 
textu)
–vlevo jejich příběh, vyjádřený verbálně

                   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 

Analýza–foto–mapování–příběh
Invalidovna



–vybrané fotografie, charakterizující lokalitu
–tvoří celkový obraz atmosféry/příběhu lokality
–počet 8, vyjímečně další dvoustrana (pouze foto bez 
textu)
–vlevo jejich příběh, vyjádřený verbálně

                   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 

Analýza–foto–mapování–příběh
Karlín



–vybrané fotografie, charakterizující vybrané parcely
pro vlastní návrh stavby/souboru staveb
–tvoří celkový obraz atmosféry/příběhu lokality
–počet 8 + 16 (další dvoustrana–pouze foto bez 
textu)
–vlevo její příběh, vyjádřený verbálně

                   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nunc euismod fermentum diam non consectetur. Morbi sit 
amet mattis odio. Maecenas velit dui, sagittis a aliquet 
nec, bibendum quis est. Donec ultricies lorem ac mi 
vulputate posuere non sed est. Donec imperdiet hendrerit 
diam, non lacinia nunc. Sed mi felis, molestie sed 
venenatis quis, interdum non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, iaculis augue. Sed convallis 

Analýza–foto–mapování–příběh
Místo zvoleného staveniště (popis bude adresný)



Analýza–charakteristické foto
Místo zvoleného staveniště (popis bude adresný)

–vybrané foto (na spad)
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Jméno projektu

Téma semestru
Hledání zdrojového kódu lokality–Rohanské nábřeží

Návrh–koncept–analýza–esej
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)

Návrh–foto modelu (výsledného návrhu)
Návrh–skicy
Návrh–glosa
Návrh–piktogram (koncepční diagram)
Návrh–ortofoto–zákres (zastavěné–nezastavěné, bílou 50% průhlednost na ortofoto)
Návrh–situace parteru 
Návrh–půdorysy
Návrh–řezy 
Návrh–pohledy
Návrh–prostorová zobrazení (množství a způsob zpracování dle povahy návrhu)

Koncept–skicy
Koncept–foto modelu (koncepčního, analytického)
Koncept–glosa
Analýza–ortofoto–situace staveniště
Název projektu (není jméno projektu)
Analýza–situace staveniště
Název projektu (není jméno projektu)
Koncept–3D prostorový diagram
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)
Koncept–2D funkční diagram
Název projektu (není jméno: např. Ústav komplexní péče o seniory)

Analýza–glosa
Analýza–rešerše typologií
Analýza–ortofoto–situace staveniště
Identifikace staveniště (adresná)
Analýza–situace staveniště
Identifikace staveniště (adresná)
Analýza–Návrhové lokality
Koncept odůvodnění 2014–Metropolitní plán Prahy
Analýza–Plán využití ploch
Územní plán hlavního města Prahy
Analýza–ortofoto
Analýza–foto–mapování–příběh
Karlín
Analýza–foto–mapování–příběh
Invalidovna
Analýza–foto–mapování–příběh
Rohanské nábřeží
Analýza–foto–mapování–příběh
Zvolené staveniště
Analýza–charakteristické foto
Místo potenciálního staveniště (popis bude adresný)
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Jméno projektu

Téma semestru

Bydlení a žití ve městě / Zrod městského prostoru
Semily – Tigridovo náměstí
Návrh–koncept–analýza–esej
Rohanské nábřeží–Karlín–Invalidovna
Návrh–foto modelu (výsledného návrhu)
Návrh–glosa
Návrh–piktogram (koncepční diagram)
Návrh–ortofoto–zákres (zastavěné–nezastavěné, bílou 50% průhlednost na ortofoto)
Návrh–situace funkčního využití objektů
Návrh–situace parteru (s vyznačením funkčního využití
Návrh–situace typického podlaží (s vyznačením funkčního využití
Návrh–řezy (s vyznačením funkčního využití)
Návrh–prostorová zobrazení (množství a způsob zpracování dle povahy návrhu)

Koncept–foto modelu (koncepčního, analytického)
Koncept–glosa
Koncept–syntetický obraz (syntéza interpretací 1–4+současného stavu)
Rohanské nábřeží–Karlín–Invalidovna
Koncept–historický mapový podklad 1–interpretace
Autor, etc.
Koncept–historický mapový podklad 2–interpretace
Autor, etc.
Koncept–historický mapový podklad 3–interpretace
Autor, etc.
Koncept–historický mapový podklad 4–interpretace
Autor, etc.
Koncept–současný stav–interpretace (stylizace, vystihující princip, zamýšlený použít v návrhu)

Analýza–glosa
Analýza–Historický mapový podklad 1–podklad
Autor, etc.
Analýza–Historický mapový podklad 2–podklad
Autor, etc.
Analýza–Historický mapový podklad 3–podklad
Autor, etc.
Analýza–Historický mapový podklad 4–podklad
Autor, etc.
Analýza–Návrhové lokality
Koncept odůvodnění 2014–Metropolitní plán Prahy
Analýza–Plán využití ploch
Územní plán hlavního města Prahy
Analýza–ortofoto
Analýza–foto–mapování–příběh
Karlín
Analýza–foto–mapování–příběh
Invalidovna
Analýza–foto–mapování–příběh
Rohanské nábřeží
Analýza–charakteristické foto
Rohanské nábřeží

Obsah

Kredity

Anotace

Text přesně v rozsahu celé 
strany consectetur adipiscin. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. Morbi 
sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis a 
aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet 
hendrerit diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie 
sed venenatis quis, interdum 
non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, 
iaculis augue. Sed convallis.

AnotaceJméno projektu

 

Shira-
taki 
nudle
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Jméno projektu

Téma semestru

Bydlení a žití ve městě / Zrod městského prostoru
Semily – Tigridovo náměstí
Návrh–koncept–analýza–esej
Rohanské nábřeží–Karlín–Invalidovna
Návrh–foto modelu (výsledného návrhu)
Návrh–glosa
Návrh–piktogram (koncepční diagram)
Návrh–ortofoto–zákres (zastavěné–nezastavěné, bílou 50% průhlednost na ortofoto)
Návrh–situace funkčního využití objektů
Návrh–situace parteru (s vyznačením funkčního využití
Návrh–situace typického podlaží (s vyznačením funkčního využití
Návrh–řezy (s vyznačením funkčního využití)
Návrh–prostorová zobrazení (množství a způsob zpracování dle povahy návrhu)

Koncept–foto modelu (koncepčního, analytického)
Koncept–glosa
Koncept–syntetický obraz (syntéza interpretací 1–4+současného stavu)
Rohanské nábřeží–Karlín–Invalidovna
Koncept–historický mapový podklad 1–interpretace
Autor, etc.
Koncept–historický mapový podklad 2–interpretace
Autor, etc.
Koncept–historický mapový podklad 3–interpretace
Autor, etc.
Koncept–historický mapový podklad 4–interpretace
Autor, etc.
Koncept–současný stav–interpretace (stylizace, vystihující princip, zamýšlený použít v návrhu)

Analýza–glosa
Analýza–Historický mapový podklad 1–podklad
Autor, etc.
Analýza–Historický mapový podklad 2–podklad
Autor, etc.
Analýza–Historický mapový podklad 3–podklad
Autor, etc.
Analýza–Historický mapový podklad 4–podklad
Autor, etc.
Analýza–Návrhové lokality
Koncept odůvodnění 2014–Metropolitní plán Prahy
Analýza–Plán využití ploch
Územní plán hlavního města Prahy
Analýza–ortofoto
Analýza–foto–mapování–příběh
Karlín
Analýza–foto–mapování–příběh
Invalidovna
Analýza–foto–mapování–příběh
Rohanské nábřeží
Analýza–charakteristické foto
Rohanské nábřeží

Obsah

Kredity

Anotace

Text přesně v rozsahu celé 
strany consectetur adipiscin. 
Nunc euismod fermentum 
diam non consectetur. Morbi 
sit amet mattis odio. 
Maecenas velit dui, sagittis a 
aliquet nec, bibendum quis 
est. Donec ultricies lorem ac 
mi vulputate posuere non 
sed est. Donec imperdiet 
hendrerit diam, non lacinia 
nunc. Sed mi felis, molestie 
sed venenatis quis, interdum 
non nulla. Praesent sed nunc 
rhoncus, blandit sapien ut, 
iaculis augue. Sed convallis.

AnotaceJméno projektu

 

Shira-
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