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Na následujících stránkách jsme se pro 
vás snažili připravit kompletní přehled 
o způsobech, jak se na tyto aspekty tvorby 
zaměřit a jak je nejlépe předvést. Několik 
stránek je také věnováno zajímavým zdrojům 
dat, internetových stránek či tutoriálů, které 
vám vaši tvorbu mohou usnadnit. 

Doufáme, že bude sloužit k užitku!

Příjemné inspirativní čtení vám přejí 
doktorandi K127

Základní úskalí vidíme hlavně jisté 
abstraktnosti zobrazení, týkající se například 
urbánních souborů či veřejných prostranství. 
Byli bychom velmi rádi, aby tato abstraktnost 
nebyla spojována se slovem obyčejnost 
či nudnost. Urbanistický projekt má stejnou 
hodnotu jako projekt architektonický, jeho 
předvedení může být stejně působivé 
a kvalitní.

Součástí urbanistického návrhu bývají 
i principy, na které jste se pravděpodobně 
ve svých dřívějších projektech nezaměřovali. 
Patří mezi ně tvorba nových veřejných 
prostranství a jejich vzájemných propojení, 
logické rozmístění zeleně a její charakter, 
mobiliář, pěší vazby v území, dopravní principy, 
různé druhy povrchů, související s charakterem 
území a jiné. 

Milí čtenáři,
Dostává se k vám dokument Grafická 
prezentace urbanismu, který je primárně určen 
studentům magisterského modulu Architektura 
a urbanismu, ale také všem ostatním, kteří 
by rádi kvalitně prezentovali svůj urbanistický 
návrh – tedy návrh většího množství hmot 
– nové městské čtvrti či veřejná prostranství 
s okolním parterem.

Jsme si vědomi toho, že velká většin z Vás 
již mistrně ovládá prezentaci klasického 
architektonického projektu. Myslíme si však 
a často jsme se již ujistili o tom, že představení 
urbanistického projektu je velmi specifická 
věc, zaměřující se na jiné aspekty návrhu. 
Principem prezentace architektury je zejména 
vnější detailní vzhled fasády. U urbanistického 
projektu jsou naopak až tím posledním, čím 
prostor charakterizujeme.

Úvod

Úvod

Kliknutím  
na název dokumentu 
se vrátíte na obsah.

Kliknutím  
na název kapitoly 

se vrátíte na její začátek.
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Veřejná prostranství
Zajímá nás zejména:

• mobiliář,

• vstupy do budov,

• zeleň – nejen vysoká (stromy), ale i keře či 
záhony a jejich kompoziční záměry,

• fasády – alespoň základní členěné – okna 
vs. plné plochy (podrobně vysvětleno 
v kapitole Fasády),

• stafáž lidí a jejich správné perspektivní 
zasazení,

• rozlišení povrchů.

Předpokládejme, že až do této chvíle 
směřovala vaše tvorba pouze směrem 
modelování a vizualizací jedné hmoty (jediné 
budovy), u níž jste detailně propracovávali 
konstrukční detaily, materiály a jiné.

Nyní před vámi stojí další výzva – uchopení 
urbanistického projektu většího či menšího 
měřítka. 

Jak tedy na to? Je nezbytně nutné 
propracovávat každou budovu zvlášť? 
Znamenají urbanistické úlohy daleko více 
práce u počítače?

Na tyto otázky dostanete odpovědi na dalších 
stránkách. Následovat budou tipy a triky, 
jak vhodně uchopit začátek projektu, 
jak postupovat při tvorbě modelu, s čím 
se zbytečně nezdržovat, čemu naopak věnovat 
pozornost apod.

Pamatujte však na to, že neexistuje pouze 
jedna vhodná cesta, jak projít procesem 
tvorby urbanistického projektu. Co urbanista, 
to jiný program, jiný postup apod. My však 
předkládáme postup, který se zdá být účinný.

První krůčky urbanisty
V urbanistickém projektu lze 
rozlišovat dvě hlavní témata: 
A] návrh urbánní struktury,

B] projekt návrhu veřejného prostranství.

Každé z těchto témat má odlišné měřítko a jsou 
na něj tudíž kladeny rozdílné nároky a potřeby.

Urbánní struktura
Zajímá nás zejména:

• celkový vztah mezi hmotami a veřejným 
prostorem,

• kompoziční principy, které hmoty sledují,

• rozmístění veřejných prostranství,

• dominanty území,

• celková prostupnost územím,

• umístění zeleně a jeho případný 
kompoziční záměr,

• podlažnost objektů vzhledem k okolí.

Co naopak není důležité řešit:

• detailní pojednání fasád,

• mobiliář či materiálové odlišení prostoru,

• vstupy do objektů.

Úvod



Grafická prezentace urbanismu 5

Urbanistická 
situace

Spolu s vizualizací tvoří základ prezentace urbanistického 
projektu situace. Ta musí názorně ukázat hlavní principy 
Vašeho návrhu a zároveň pokrýt všechny důležité detaily.

V této kapitole naleznete:
• rychlý a efektivní způsob tvorby 

urbanistické situace,

• použití barev, šraf a textur v situaci.
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Obrázky Situace sérieTvorba efektní situace
Vytvoření dobře vypadající situace není 
zvlášť složitá záležitost. Budete k ní nicméně 
potřebovat: 

A] Mít dobře připravené podklady:

• buď tzv. ID render (materiálů) vaší 
situace z renderovacího programu,

• čistou situaci z vašeho kreslícího 
programu (častejčí varianta) - ale 
co to jako znamená? Pouze hrany 
z cadu???? -- ještě lépe popsat..

• nebo situaci připravenou přímo 
v kreslícím programu, kde ji budete 
dále upravovat (např. v ArchiCADu).

B] Rozmyšlenou základní barevnost projektu

Situace se dá vytvořit hned několika 
způsoby. Pokud se rozhodnete ji zpracovávat 
ve Photoshopu, měli byste zvládat:

• umět pracovat s kouzelnou hůlkou,

• vytvářet skupiny a vrstvy,

• umět vrstvy barevně a jasově 
upravovat).

 

Situace

Urbanistická situace



Grafická prezentace urbanismu 7

Pokud je nutné naznačit různé druhy dlažby, 
šrafa odpovídajícího vzoru obvykle odvede 
nejlepší práci.

Dlaždicovitě však může působit i textura 
s příliš výrazným vzorem – např. výrazné tmavé 
kusy trávy, či dřevo se suky.

Pro bližší situace vypadá nejlépe, když 
se použijí reálné vzory zejména dlažeb 
a dřeva. Možné je jejich použití v i jiných než 
reálných proporcích, jde hlavně o pochopení.

Naučte se používat barvy, 
šrafy, textury
Jsou případy, kdy návrhu nejvíce sluší prosté 
plné barvy, ale stejně tak je někdy vhodné 
použít na plochy místo barev textury, které 
působí pochopitelně plněji a výrazněji. 

To je příklad především trávníků či vody, 
které mohou ve větších plochách působit 
pouze vybarveně poněkud banálně.

Dejte si pozor na některé předem definované 
textury, které při vzdáleném pohledu mohou 
působit dlaždicovitě. V takovém případě je 
lepší nahradit je pouze barvou.  Proto si vždy 
kontrolujte, jak působí daná textura i při 
oddálení a zda je opravdu „seamless“ (jak na 
seamless textury v kapitole Důležité zdroje).

Urbanistická situace
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Použití textury „starého 
papíru, omítky apod“
Jsou-li ve vaší situaci velké plochy jedné 
šrafy/barvy, můžete je na ně použít texturu 
starého papíru/zmačkaného papíru, omítky 
apod. Tato textura je dostatečně výrazná 
a může dodat situaci zajímavost.

Texturu lze podložit pod celou situaci a překrýt 
ji jednotlivými barvami.

Velmi pěkně tento efekt vypadá např. 
v prostoru vodní hladiny.

Urbanistická situace
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Hmoty

Představíme Vám dva základními způsoby, jak zobrazovat 
hmoty budov zejména v projektech řešení urbánní struktury.
Důležitou součástí prezentace hmot urbánní struktury 
je konkrétní představa o podlažnosti jednotlivých objektů. 
Ve vizualizacích by měla být tato podlažnost viditelná. 
Ve velkých strukturách nemá cenu ztrácet čas s jednotlivými 
fasádami. 
Pro oživení dlouhých rovných ulic lze objem rozbít pomocí 
parteru s vykonzolovanými vyššími patry nebo ustoupením 
posledního podlaží.

V této kapitole naleznete:
• možné způsoby zobrazení hmot,

• naznačení podlažnosti budov,

• zasazení Vašeho návrhu do kontextu okolí,

• dobré a špatné příklady prezentace 
urbanistických návrhů.



Grafická prezentace urbanismu 10

Dělení je tedy možné povést:
A] Pruhem s odlišnou barvou, než jaká je 

barva fasády (po vyrendrování zůstane 
dělení viditelné).

Možné způsoby zobrazení 
hmot
Nejčastějším způsobem zobrazení hmot jsou  
plné neprůhledné struktury.

U tohoto způsobu byste měli naznačovat 
podlažnost – většinou čárově. Pozor na naznačení 
pouze čárové – rozdělíte-li hmotu jen „linkou, 
nakreslenou na struktuře v základním programu 
(např. Sketchup), po vyrendrování tato linka zmizí.

Dělení hmot před (nahoře) a po (dole) 
vizualizací.

Prezentace hmot

Hmoty
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B] Oddálením jednotlivých pater od sebe 
(mezi patry vznikne drobná mezera).

C] barevným odlišením jednotlivých podlaží 
– tzv. duhové provedení (např. stupně šedi)

obrázky

Hmoty
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Dalším způsobem, který je navíc velmi efektní, 
je zobrazení hmot s průhledností – hmoty 
působí jako „bílí duchové“.

Tohoto efektu lze dosáhnout dvěma způsoby: 

D] nastavením průhlednosti materiálu při 
renderování nebo už v programu, kde 
hmoty modelujete (nerendrujete-li)

E] poskládáním 2 vizualizací/záběrů – první 
bez hmot, v druhém jsou samostatné 
hmoty (klidně bez průhlednosti). Tyto 
záběry se pak ve Photoshopu či jiném 
programu vloží přes sebe.

Pozn. kvůli správné pozici se vyplatí vytvořit 
si záběr se zakreslenými hmotami, který se ve 
výsledku nepoužije.

U této metody zobrazení hmot je důležité 
vytvořit patra (resp. patra vymodelovat). 
Obyčejně nestačí pouze patra „nakreslit“, 
jako tomu bylo u plných hmot. I patra totiž 
dotvářejí celkovou reálnost a model tak 
vypadá lépe.

Hmoty
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Požadovaného efektu můžete dosáhnout 
např.:

A] Barevným zvýrazněním 
(odlišením) návrhu oproti 
monochromnímu stávajícímu stavu.

Nezapomínejte na kontext!
V urbanismu je nanejvýš žádoucí ukázat 
kontext vašeho návrhu.

Ten můžete prezentovat jak zjednodušeně 
pouze strukturou ulic, ale i třeba zákresem 
(konkrétní úhel pohledu pro zákres lze získat 
např. na 3D mapách Google Earth). 

Je důležité nezapomenout, co je zásadní 
a co se týká i vašeho návrhu – např. pokud 
se vedle vámi řešeného území nachází velká 
parková plocha, na kterou navazuje navržený 
pás zeleně, tak je záhodno na existující park 
graficky výrazně upozornit.

• Pro prezentaci urbanistických hmot dbejte 
na to, aby bylo vždy jasné na první 
pohled, jaké struktury (domy + veřejná 
prostranství okolo) jsou součástí vašeho 
návrhu.

okolí  

Hmoty
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C] Světelným zvýrazněním návrhu 
(návrh v potemnělém okolí).

B] Barevným podbarvením/zvýrazněním 
pouze okolí (např. zeleň kolem bloků), 
okolí stávající zástavby bez barvy či bez 
detailu.

Hmoty
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 Návrh není nijak výrazněji odlišen od okolí, 
takřka se v něm „ztrácí“ – jednolitá plocha 
nezaujme.

Takhle ne!
Váš návrh by měl být viditelný na první 
pohled a odlišitelný od okolí:

 Zcela chybí okolí, hmoty mohou vypadat 
zajímavě, ale pro návrh je důležité 
zejména zapojení do okolní zástavby 
či přilehlých prostorů.

Hmoty
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Atypické zobrazení 
lákavé pro oko
Návrh urbanistické struktury bývá nejčastěji 
prezentován pomocí bílých hmot (např. bílé 
hmoty návrhu, šedé okolí, či bílé okolí 
+ barevný návrh).

I hmoty však lze prezentovat barvou – dbejte 
pouze na to, aby barev nebylo příliš:

 pěkná práce s barvami, avšak chybí okolí.

Hmoty
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Prezentace 
veřejného 
prostoru

Pro prezentaci veřejného prostoru platí stejné základní 
pravidlo – Váš návrh by měl být viditelný na první pohled 
a odlišitelný od okolí!

V této kapitole naleznete:
• příklady prezentací urbanistických návrhů,

• průběžná prezentace Vašeho návrhu,

• závěrečná prezentace.
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Pro prezentaci veřejného prostoru platí stejné 
základní pravidlo: váš návrh by měl být viditelný 
na první pohled a odlišitelný od okolí!

Příklady

Prezentace veřejného prostoru



Grafická prezentace urbanismu 19

Zde už bude viditelné rozmístění např. laviček, 
přístřešků, košů... Mohou zde být lépe 
rozlišeny materiály.

Veřejný prostor pak vyžaduje větší detail než 
prezentace celého souboru hmot – používejte 
stafáž!

Prezentace veřejného prostoru
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Je důležité vnímat rozdíl mezi průběžnou 
prezentací a prezentací závěrečnou. Ke každé 
by se mělo přistupovat jiným způsobem.

Prezentace průběžná přichází během semestru 
a většinou na ní představujete svoje myšlenky 
vůbec poprvé! 

Pro průběžnou prezentaci 
jsou důležité zejména:
1] Čitelnost výkresů – výraznost barvy 

dle významu zakreslované části. (obr)

         

Průběžná prezentace
2] Maximum informací graficky vyjádřených 

ve výkresu:                                                                                                                    

• stávající vazby na okolí,

• limity, hodnoty území,

• zápory území,

• vyžadované vazby na okolí,

• schválené záměry v území.

3] Jen nezbytné popisky – jinak bez textu. 

4] Vždy variantní koncepční řešení.

Prezentace veřejného prostoru
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5] Čitelnost výkresů:

• výraznost barvy dle významu 
zakreslované části, (obr)

• tloušťka čar – zvýraznění obrysů 
budov, vedení významné  
infrastruktury apod., (obr)

• typ čáry – identifikace sítí 
infrastruktury dle konvence (plná 
– viditelné, čárkováná – v zemi; 
elektro, plyn, voda, kanalizace 
apod.). (obr)

6] Maximum informací graficky vyjádřených 
ve výkresu:

• stávající vazby na okolí, limity, 
hodnoty území, zápory území, 
vyžadované vazby na okolí, 
schválené záměry v území (ÚPD), 
(obr)

• u návrhu zkreslené všechny dotčené 
výše vypsané informace. (obr)

7] Jen nezbytné popisky – jinak bez textu. 
(obr)

8] Vždy variantní koncepční řešení. (obr)

Prezentace veřejného prostoru
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U průběžných prezentací je nejrychlejší ruční zpracování.

Prezentace veřejného prostoru



Grafická prezentace urbanismu 24

Závěrečná prezentace

Prezentace veřejného prostoru
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Ruční provedení 
 
A] perspektivní skici – s využitím digitálního 

čárového podkladu se vhodnou grafickou 
ruční metodou (pero, měkká tužka, fix) 
dopracuje  a pojedná daný záběr.

Prezentace z doby kamenné? 
Ne!
Nejste-li si jisti používáním softwarů, můžete 
závěrečnou plachtu zpracovat ruční formou.

• U finálních prezentací dnes již spíše forma 
pro zpestření, zvýšení přitažlivosti 
a působení kontrastu vůči většině 
digitálně zpracovaných pojednávek finálně 
prezentovaného posteru. 

• Z tohoto úhlu pohledu se tak jedná spíše 
o doplňující perspektivní skici, návrhová 
vysvětlující schemata a případně schema 
možných variantních řešení.

Prezentace veřejného prostoru
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B] návrhová schémata - barevné fixy

Prezentace veřejného prostoru

C] variantní schémata - barevné fixy (obr)



Grafická prezentace urbanismu 27

Plachta

Stěžejní část prezentace vašeho projektu spočívá v plachtě.

V této kapitole naleznete:
• vhodné programy pro tvorbu plachty,

• jaké velikosti písma používat, 

• doporučené tiskové rozlišení plachty,

• jak vhodně připravit plachtu (či jiný 
dokument) pro tisk,

• jaké barvy vás mohou během projektu 
potrápit,

• použití vysvětlujících schémat,

• prezentace atypického území,

• rozdíly v prezentaci architektury 
a urbanismu,

• doporučený obsah plachty  
– co na plachtu umístit a co naopak 
ponechat do závěrečného portfolia.
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Plachta a její koncept

V jakém programu pracovat?
Pro tvorbu plachty lze využít jakýkoli grafický 
program, které umí pracovat s různými 
soubory (především s formáty obrázků a PDF) 
a skládat je dohromady. Programy se liší 
zejména podle toho, k čemu jsou určeny. 
I když plachtu můžete vytvořit v jakémkoli 
programu, mějte na paměti, že ne každý je 
k tomu vhodný a některý Vám práci spíše 
přidělá, než ulehčí.

Nejlepší volbou je program, v kterém 
lze snadno přidávat jednotlivé prvky, 
obrázky, výkresy a texty a také je snadno 
vyměňovat či upravovat. To umožňuje 
např. Adobe InDesign či CorelDRAW.

Plachtu lze samozřejmě vytvořit i v programu 
Adobe Photoshop, nicméně není to praktické. 
Photoshop pracuje s rastrovou grafikou, což 
vede ke ztrátě výhod vektorových kreseb, 
kterými výkresy jednoznačně jsou. To se může 
projevit třeba ztrátou kvality obrázků či situace 
při přiblížení (rozkostičkování na pixely). 
Photoshop také nepozná, zda jste některý 
z použitých výkresů mezi tím neupravili. 
Program je tak poměrně rychlý, nicméně 
ne zcela vhodný program a jeho použití nelze 
s klidným svědomím zcela doporučit. 

Dále bývají plachty vytvářeny také přímo 
v programech jako je ArchiCAD, Revit či 
AutoCAD, což je jistě možné a do určité míry 
i jednoduché. Oproti Adobe InDesignu je 
však celkový postup práce méně efektivní a je 
velice neflexibilní (např. typicky neumožňuje 
další rychlé grafické úpravy výstupů). 

K inspiraci či přímo pro tvorbu plachty lze 
využít některou z již hotových a na webu 
zveřejněných šablon (ty jsou k dispozici 
zejména pro programy z rodiny Adobe. Je až 
překvapivé, jak velkou roli hraje např. zvolený 
font. 

Některé šablony naleznete např. zde:

 › https://www.templateupdates.com/de-
signs/flyers/architecture-flyer-templates 

Plachta
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Zrádnost barev
Naprostou nutností před odevzdání tištěné 
podoby plachty (portfolia apod) je zkušební 
tisk na zařízení, kde budete posléze plachtu 
tisknout!

Nejzrádnějšími barvami pro tisk jsou:

• Zelená – velmi (skutečně velmi!) ráda 
mění odstíny do modré či žluté, výkresy 
pak mohou vypadat moc studeně či teple 
– je to požadovaný efekt? 

• Bílá – aby bílá bílou byla.  
Na bílou si dejte pozor zejména, má- li 
vaše plachta klasické bílé pozadí. 
Používáte- li bílou jako dominantní 
hmotu návrhu či okolí, zkontrolujte, 
že se skutečně tiskne jako bílá a ne jako 
zašedlá, nevýrazná napodobenina bílé. 
Jinak totiž Váš návrh „nezazáří“.

• Šedá – použití šedé barvy 
je velmi riskantní. Velmi ráda 
se zbarvuje do hnědých či modrých 
odstínů.

• Fialová – velmi často se tiskne bledě.

Sjednoťte grafiku
Výsledná plachta by měla působit uceleně 
a promyšleně. Připravte si barevnou paletu, 
se kterou chcete pracovat, a tu použijte pro 
celou plachtu. 

To znamená např. nemít situaci v zářivých 
veselých barvách a vizualizace v zasněném 
pošmurnu. Nebo nepoužívat pro vysvětlující 
schémata žluté odstíny a pak pro všechny 
nápisy temně fialovou.

Zvláštní pozor si dejte na funkční schéma, 
které je ze své podstaty poměrně výrazně 
barevné a na plachtě tak může snadno působit 
nepatřičně dominantně. Jedno z řešení je 
třeba zpracovat ho ve světlejších, barevně 
trochu potlačených tónech (nezapomenout 
nicméně na to, že musí být pořád jasně čitelné 
a barvy musí být na první pohled odlišitelné).  

Plachta je dílo!
Plachta není jen soubor situací, vizualizací 
a schémat. Přistupujte k ní stejně jako 
k návrhu, myslete na ní jako na vlastní 
svébytné dílo, které také prezentujete.

Lidé, kteří se na vaše plachty budou dívat 
s největší pravděpodobností nebudou mít čas 
přehnaně studovat váš návrh (to platí i v praxi, 
zejména u soutěží s větším počtem členů). 
Maximálně jim proto usnadněte pochopení 
vašich myšlenek a síly vašeho projektu, 
jinak jeho kvalitu možná ani nikdo neobjeví. 
Dobře odprezentovaný projekt je ten, kde 
vše podstatné pochopíte z plachty v rámci 
vteřin, ne minut. 

Základy

Plachta
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Příprava souboru pro tisk
Příprava souboru pro tisk je složitější záležitost, 
než se může zdát. Vše závisí od toho, 
co budeme tisknout. Nejčastěji používané 
grafické programy (Corel Draw, Adobe 
InDesign nebo Adobe Illustrator) mají 
intuitivní systémy pro export souborů pro tisk, 
díky kterým snadno nastavíme vhodný barevný 
profil nebo spadávku. Co však vzbuzuje 
nejvíce pochybností je zbarvení projektu. 
Často se stává, že barvy v tisku se liší od 
barev na monitoru – to souvisí mj. s kalibrací 
monitoru nebo chybnou přípravou projektu 
pro tisk.

„Bezpečná“ zóna pro tisk (tj. aby se vytiskly 
všechny věci, které chcete mít vytištěné) jsou 
3 mm.

• Při tvorbě (např. v Indesignu) tedy tyto 
3 mm nastavujte jako spadávku.

• Ta se nastavuje hned při tvorbě 
dokumentu (viz následující obrázek) nebo 
v nastavení dokumentu.

Rozlišení DPI, PPI
PPI, neboli „pixely na palec” (angl. pixels 
per inch), a DPI, neboli „body na palec” 
(angl. dots per inch), je další klíčový pojem 
spojený s barvami. První se týká rozlišení 
rastrových obrazů, druhý zařízení pro tisk. 
V tisku pixely nejsou vidět (pokud se zvětší 
obraz na monitoru, pixely se objeví v podobě 
malých čtverečků), pouze body (tečky) barvy 
na papíře. 

Nejčastěji se tiskne v rozlišení 300 dpi. Je to 
dostačující rozlišení, aby obraz (obecně vzato) 
vypadal v tisku dobře. Čím je větší formát 
pro tisk, tím menší je požadované rozlišení. 
Souvisí to s tím, že na velké formáty, jako 
roll- upy nebo bannery, se nedíváme z blízka. 

Standardní rozlišení pro roll-upy a bannery 
je obvykle 120 dpi. Pokud obraz určený 
pro tisk bude mít menší rozlišení, než je 
požadované, nebude vypadat dobře. Pokud 
stahujete z internetu obraz s nízkým rozlišením, 
u kterého požadujete dobrý vizuální efekt, 
lze jej – pokud to je možné – zmenšit. Dojde 
tak k zahuštění pixelů na palec, a tím bude 
rozlišení vyšší.

Písmo
Pro tvorbu plachty zkuste dodržet zásady:

• použití maximálně 3 velikostí písma,

• použití maximálně 2 řezů písma.

Písmo se má používat tak, jak bylo 
navrženo...  tedy neroztahovat 
a nezkracovat!

Na plachtě i v portfoliu můžeme rozlišovat 
2 typy písem:

• Titulkové – osamělé nápisy.

• Chlebové – ostatní texty, odstavce, 
vetší množství textu u sebe. 
Doporučená velikost písma na plachtě 
je 12 b – chlebové písmo je tak decentní 
a dobře čitelné.

Doporučené řezy písma nejen na plachtě:

• Titulkové – klidně řez light či thin 
(např. Aktiv Grotesk, Roboto Bold, 
Alwyn New apod.)

• Chlebové – používejte standardní řezy 
– regular a silnější (medium, book,...). Řez 
light může někdy být na hranici tisknutelnosti, 
ačkoliv na obrazovce vypadá velmi pěkně. 
Důležitá je čitelnost – volte příjemné písmo 
(např. Garmont, Tabac Slab apod.

Technika

Plachta
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• Po zadání místa, kam má být soubor PDF 
uložen se otevře okno s přednastavenými 
parametry. První je záložka „Všeobecné“, 
ve které určíte rozsah stránek pro export.

Následně stačí daný soubor připravit do PDF:

• Poveďte export vytvořené grafiky 
do PDF: v menu „Soubor“ klikněte 
na „Přednastavení PDF“ a nastavíme profil 
„PDF X-1a“ (fajn přednastavení, které 
např. sloučí všechny průhlednosti) 
Pozn.: tuto volbu lze provést také při 
nastavení samotného exportu.

• Vznikne nový dokument, ve kterém je 
vidět bílá plocha tiskoviny a červený 
rámeček. Ten určuje velikost přesahu 
3 mm. V základním nastavení bude 
program k rámečku přitahovat grafiku.

• Obrázky a ostatní barevné plochy 
umisťujte až k tomuto rámečku (mimo 
tisknutou plochu). 

Plachta
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Zaujměte, neunuďte
Mnohem lepší než sada horkou jehlou šitých 
vizualizací s malou vypovídající hodnotou 
jsou 2 perfektní a pečlivě propracované 
vizualizace. Netříštěte zbytečně pozornost 
prohlížejícího a neplýtvejte svým časem. 
Dejte si pozor na nic nevypovídající pohledy, 
které v zásadě nic neukazují. Proč prezentovat 
standardní ničím se nelišící ulici? Vždy se ptejte 
– je toto vážně to nejlepší, co se ve Vašem 
návrhu najde? Je to to nejpodstatnější? Je to 
dostatečně odlišné od ostatních pohledů? 
Prohlížejícího chcete zaujmout, ne znudit. 

• Záložka „Značky a spadávky“ umožňuje 
nastavovat veškeré polygrafické značky. 
V našem případě zaškrtněte políčko 
„Ořezové značky“ a níže „Použít nastavení 
spadávky z dokumentu“ (spadávku jste 
nastavovali při vytváření nového dokumentu 
– pokud jste tak na začátku neučinili, 
můžete nastavit spadávku ručně zde).

• Zejména u obrázků či plachet s bílým 
pozadím či částečně bílých obrázků (typicky 
mraky na nebi), se také vyplatí (tiskárny 
budou velmi protivné, pokud tak neučiníte) 
vyznačit v dokumentu ořezové značky.

• V další záložce „Komprese“ určujeme 
komprimaci obrázků, chcete-li 
exportovat bezeztrátově nastavte 
komprimaci na „ZIP“, při požadavku 
na menší soubor stačí nastavit i „JPG“, 
ale v tomto případě nastavte kvalitu 
obrazu na „vysoká“.

Plachta
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hradu, využijte princip rychlé koláže 
ve Photoshopu (neboli využijte existující 
návrhy veřejných prostranství a architektury 
a spojte je do líbivého celku – pozor, vždy 
ale musí být jasně patrné, co je váš návrh, čili 
se nebojte pod vizualizací zdroje částí koláže 
i vyjmenovat, ať se vyhnete nepříjemnostem).

Vysvětlujte  
a zase vysvětlujte
Schémata – prezentační zkratky 
jsou Vaši přátelé a nejlepší nástroj 
– zjednoduší a především zrychlí vám práci.

Mnoho věcí jde uspokojivě a někdy i lépe 
odprezentovat způsoby těmito způsoby. Texty 
jsou zdlouhavé a často je lidé nečtou. Hlavní 
principy návrhu (či analýzy) je tak ideální ukázat 
pomocí jednoduchých schémat.

Ty mohou mít podobu 2D schwarzplánů, 
ikonek, ale i malých axonometrií či dokonce 
i zjednodušených perspektiv. 

Obecně je lepší držet se zásady 1 princip 
= 1 schéma. Snaha natlačit do jednoho 
schématu příliš mnoho informací vede ke 
zmatenosti a zbytečně stěžuje pochopení.

Jedná-li se pouze o schémata, není nutné 
zabývat se jejich příliš velkým rozlišením 
popř. detailem, hlavní je ukázat principy, 
ne detaily.

Pokud nestíháte zpracovat kvalitní render, 
zvažte jeho použití v černobílé (velmi málo 
vizualizací v černobílé působí vysloveně 
špatně, ztráta barev často zahladí stopy 
nekvalitních materiálů). Než se zvlášť 
modelovat např. se scénou náměstí s pozadím 

Schémata

Plachta
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Atypické území
Je vaše území atypické – má např. lineární 
charakter a je těžko vměstnatelné na plachtu? 
V takovém případě bude potřeba zvolit 
i atypické rozvržení na plachtě.

Ve větším území vždy není čas zaměřit se 
na detailní zpracování všech veřejných 
prostranství, která vznikají. Ta, která chcete 
ukázat, můžete z návrhu vypíchnout např. 
pomocí „zvětšujících bublin“

Plachta
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Víte, co ukázat? 
Plachta zobrazující urbanistický projekt 
ukazuje zpravidla větší území než klasický 
architektonický projekt.

Rozhodně však neplatí, že by prezentace 
projektu na plachtě musela být kvůli své 
rozsáhlosti nezajímavá či nevzhledná.

U obou typů projektů platí základní poučka  
– předem si rozmyslete, jak plachta bude 
vypadat. Není dobré dělat plachty:

 s příliš velkými prázdnými místy,

 s větším množstvím textu (ty opravdu 
nikdo nebude číst).

Architektura vs. urbanismus

Plachta
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Standardní obsah plachty
To, co prodává projekt, jsou vizualizace 
a situace. Tomu, co považujete 
za nejdůležitější, nezapomínejte dát adekvátní 
velikost zobrazení – zejména na drobné 
situaci, kterou si divák splete se schématem, 
váš projekt „neprodáte“.

Doplňkově pak na urbanistikou plachtu patří 
také:

• schémata principu vzniku veřejného 
prostoru či hmotové struktury,

• rozložení jednotlivých funkcí  
(veřejná vybavenost – je-li to zajímavé 
pro projekt)

• materiál povrchů ve veřejném prostoru

• zvolený mobiliář

• řezy územím – uliční profily, výškové 
uspořádání s okolní zástavbou

• lokální detaily uspořádání veřejného 
prostoru v bližším měřítku

Nezapomínejte na poučku, že celkový vzhled 
plachty by měl být sjednocený, jednotlivé 
obrázky by k sobě měly barevně pasovat.

Plachta
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Nechte se inspirovat:
Chcete-li plachtu pojmout trochu jinak, 
myslete na ni jako na celkové dílo – jednotlivé 
obrázky na sebe navazují, každý z nich nemá 
samostatný „rámeček“.

Plachta
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Prezentace ATUR či AMG1
Standardní úloha urbanistického ateliéru bývá 
na plachtě prezentována strukturami a uliční 
zelení či ostatními plochami zeleně (parky 
apod.)

Tyto struktury bývají zároveň hlavními 
„vizualizacemi“ projektu a bývá ošemetné 
je zobrazovat.

Plachta
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Vhodným způsobem bývají:

 modelové stromy s plnou kulatou 
či oválnou korunou a přímým kmene

 realistické stromy – buď vytvořené již 
v modelu (což bývá náročnější na výkon 
počítače) či dodělané ve Photoshopu

Plachta
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Na zvážení je také použití stromů s průhlednou 
korunou a viditelnými větvemi – tato průhlednost 
vypadá dobře jen při bližším záběru, 
na vzdálených nadhledech se pak větve ztrácí 
a prostor vypadá jako prázdný bez zeleně.

 stromů s „dětskými“ či neproporciálními 
tvary kmene

Vyvarujte se prosím:

 zobrazení či pojednání formou  
modelových stromů nereálného tvaru 
– hranaté plochy

Plachta
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Vizualizace

Nejjednodušší představu o Vašem návrhu si pozorovatel 
vytvoří z hlavní vizualizace. Hlavní, ale i všem ostatním 
vizualizacím je proto potřeba věnovat náležitou pozornost.

V této kapitole naleznete:
• vhodná volba úhlu záběru,

• jak na stafáž,

• výběr stafáže a její správné perspektivní 
zakreslení,

• jak pracovat efektivně,

• různé stupně reálnosti vizualizací,

• dobré příklady z praxe,

• představení autorského stylu jako dobrého 
prostředku k odlišení vašeho projektu

• jak k vizualizacím nepřistupovat.
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Vyprávějte příběh
Když do vizualizace umísťujete stafáž, 
je užitečné mít vymyšlený příběh, který 
chcete tímto konkrétním obrázkem vyprávět, 
neboť toto je nejsnazší způsob, díky kterému 
prohlížející rychle a nenásilně projekt pochopí 
a docení kvalitu návrhu. 

Vizualizace mají vyjádřit atmosféru místa. 
Ukazujete nový široký bulvár? Tak tedy 
zabydlete pohled kavárnami s venkovním 
sezením, ukažte obchody a vpusťte davy lidí, 
ať proudí po velkoryse širokém chodníku (pár, 
co jde na rande, maminka, co tlačí kočárek 
apod.) Také výběr lidí vypráví příběh a je tudíž 
důležité mu věnovat pozornost. V pozadí za 
hradbou z košatých stromů poskytujících tak 
vítaný stín pak vidíme čilý dopravní ruch na 
ulici a tramvajové vozy. Výběrem stafáže lze 
i naznačit funkci – např. k bytovým domům 
dáme hrající si děti, k administrativním 
budovám manažery v obleku a ke komerční 
zóně páry s nákupními taškami.

..tady bych si představovala spoooustu 
obrázků stafážových lidí.)

Hlavní prezentace návrhu

Vizualizace
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Autorský styl
Vlastní grafický styl je velká síla a velká výhoda 
proti konkurenci. Váš projekt se automaticky 
stane lépe zapamatovatelným a výraznějším. 
Je pravda, že počítače do jisté míry grafické 
výstupy poněkud sjednotily, nicméně i dnes 
si lze najít vlastní cestu, jak se odlišit od davu 
desítek a stovek dalších architektů. Váš styl 
také vůbec nemusí být tak extrémně odlišný 
(jako příklady níže), ale může se například 
vyznačovat specificky pojatou stafáží, ručně 
kreslenými schématy apod. Vždy je dobré 
mít na paměti, že váš vizuální styl by měl 
projekt podpořit a dobře mu posloužit. Návrh 
se nesmí stát otrokem stylu.

Vizualizace
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S vaším autorským stylem souvisí způsob 
prezentace vizualizací – není vždy nutné 
prezentovat stoprocentně reálný záběr 
se stoprocentně reálnými barvami.

Nebojte se svoje vizualizace sladit s okolím 
vizualizací či s celou plachtou.

Způsobů vizualizací a jejich zkrášlení je několik:

• hraní si s barevností okolí,

• hraní si průhledností či barevností lidí 
(na ty nikdy nezapomínejte, na vizualizaci 
musí být vidět, jak se daný veřejný prostor 
využívá),

• zvolení jiného ročního období než 
„typického jarního či letního dne 
s modrou oblohou“(zkuste podzim 
s načervenalými tóny).

Vizualizace
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Avšak takto ne:

 příliš velká reálnost zobrazení také nesluší 
– vizualizace pak působí velmi uměle.

Vizualizace
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Pohled cílen tak, aby byla jasně ukázána jak plocha parku, tak hlavní komunikační osa.

Pohled zacílen na tramvajové esíčko, přitom 
ukazuje nově navržený prostor v levé části.

Nevhodné, nic neříkající, většinu vizualizace 
zabírají prázdné plochy trávníku a dlažby.

Zvolte dobře pohledy
Věnujte maximální pozornost výběru vhodných 
pohledů na řešené území. Zvolené pohledy by 
měly vždy vašemu návrhu co nejvíce lichotit 
a co nejvíce podporovat jeho nosné principy. 
Nabízí se pár příkladů – máte-li v návrhu 
kompoziční osu zacílenou na dominantu, 
ukažte ji! Je ve vašem území nějaká atrakce? 
Ukažte ji!

Experimentuje s různou výškou pohledu 
– např. zkuste i v nadhledových perspektivách 
klesnout z výšky 120 m na výšku 40 m a zacilte 
třeba na navrženou výškovou dominantu na 
konci nové městské třídy. Pokud perspektiva 
chodce není pro vaše účely vhodná, podívejte 
se na území z pohledu člověka stojícího třeba 
na balkoně (balkon můžete v popředí i ukázat) 
či sedícího na menším kopci nebo na střeše 
(znovu je dobré toto v popředí ukázat, ať má 
prohlížející okamžitě jasno).

Pozor nicméně na to, aby tyto volby nebyly 
na úkor čitelnosti veřejných prostor, cílem 
alternativních pohledů je projekt nejen 
zatraktivnit, ale hlavně zpřehlednit a lépe 
vysvětlit.

Vizualizace
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Jak na fasády
Detail zobrazení fasády závisí na blízkosti 
zobrazení. 

Pro vizualizaci většího území (AMG1 a ATUR) 
není třeba vytvářet konkrétní podobu fasád, 
maximální detailem může být dělení fasád 
čárami, které zobrazují jednotlivá podlaží.

Pro potřeby detailnějších prezentací – tedy 
okolí, veřejného prostoru a jeho parteru však 
není dobré ponechat čisté nedělené fasády. 
Zabráníte tak vzniku zdánlivě nekonečně 
dlouhé uliční fronty, která vypadá nepřirozeně.

V tomto detailu je možné k fasádám přistoupit 
následujícím způsobem:

• všechny budovy „napatrovat“ (ať je na 
první pohled zřejmé, kolik mají podlaží),

• nenavrhovat několik unikátních 
atraktivních fasád na všechny domy 
v ulici, ale použít zjednodušené základní 
schematické systémy 

Méně je více
Mnohem lepší než sada horkou jehlou šitých 
vizualizací s malou vypovídající hodnotou 
jsou 2 perfektní a pečlivě propracované. 
Netříštěte zbytečně prohlížejícího pozornost 
a neplýtvejte svým časem. Dejte si pozor na 
nevypovídající pohledy, které v zásadě nic 
neukazují. Proč prezentovat standardní ničím 
se nelišící ulici? Vždy se ptejte – je toto vážně 
to nejlepší, co se ve vašem návrhu najde? 
Je to to nejpodstatnější? Je to dostatečně 
odlišné od ostatních pohledů? Prohlížejícího 
chcete zaujmout, ne znudit. 

Sjednoťte úroveň detailu
V rámci jednoho obrázku by měla být 
úroveň detailu v zásadě jednotná. Jinými 
slovy – obvykle nevypadá příliš dobře, když 
do pouze na hrubo vymodelované ulice 
(domy jako kvádry, kromě nich už jen silnice 
a chodník) člověk nasází fotorealistickou 
kompletně detailní stafáž – lidi a stromy. 
Ve chvíli, kdy nejsou na domech ani vidět 
okna, je poněkud zvláštní, když je divák 
schopen rozlišit jednotlivé listy na stromě 
či zjistit, kolik je hodin pohledem na hodinky 
chodce. 

Když není čas (či důvod) více modelovat detail 
ulice, je většinou lepší do vizualizace vložit 
poněkud abstraktnější a zjednodušené stromy 
či lidi. Nebo se naopak vydat druhou cestou 
a přidat detail také zástavbě a parteru. 

Úroveň detailu, ve které se pohybujeme, 
by nicméně měla být jasná!

Vizualizace



Grafická prezentace urbanismu 50

Nezapomínejte, že je pro velkou časovou 
náročnost možné ve velkém detailu zpracovat 
pouze plochu, která se týká vybraných 
konkrétních záběrů. Zbytek území můžete 
ponechat zjednodušený!

Fasády s unifikovanými či abstraktními 
otvory, avšak rozdílnými materiály působí 
propracovanějším dojmem.

Unifikované fasády, které jsou pro účely 
urbanistické studie zcela postačující a přesto 
působí na prohlížejícího (klienta) výrazně lépe 
a uchopitelněji než prosté mohutně působící 
prázdné štíty domů.

V praxi tedy např. celé první patro prosklíte 
(případně i naznačíte např. ve Photoshopu 
výlohy obchodů) a na bytové domy použijete 
fasády třeba typu šachovnice a „náhodná“ 
okna a balkóny. Poslední patro ustoupíte 
a vytvoříte tak penthouse (zároveň tak opticky 
dům snížíte a rozbijete jeho hmotu, takže 
působí méně mohutně). 

Pokud jste ve velké časové tísni, další trik 
na optické zmenšení hmoty je vybarvit patra 
dvěma odstíny (třeba první dvě komerční patra 
šedá a zbytek bílý).

Vizualizace
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(pár, co jde na rande, maminka, co tlačí 
kočárek atd. – i výběr lidí vypráví příběh a je 
tudíž důležité mu věnovat pozornost), zatímco 
v pozadí za hradbou z košatých stromů, 
poskytujících tak vítaný stín, vidíme na ulici čilý 
dopravní ruch a tramvaje. 

Výběrem stafáže lze i naznačit funkci 
– např. k bytovým domům dáme hrající si 
děti, k administrativním budovám manažery 
v obleku a ke komerční zóně páry s nákupními 
taškami.

Stafáž
Když do vizualizace umísťujete stafáž, 
je užitečné mít vymyšlený příběh, který 
chcete tímto konkrétním obrázkem vyprávět, 
neboť toto je nejsnazší způsob, díky kterému 
prohlížející rychle a nenásilně pochopí 
a docení kvalitu návrhu. 

Vizualizace mají vyjádřit atmosféru místa. 
Ukazujete nový široký bulvár? Tak tedy 
zabydlete pohled kavárnami s venkovním 
sezením, ukažte obchody a vpusťte davy lidí, 
ať proudí po velkoryse širokém chodníku 

Zeleň není pouze trávník
Nezapomínejte na to, že v rámci zeleně 
neexistují pouze trávníky a stromy. Existují 
i květinové záhony, vysoká tráva, keře 
a jiné formy zeleně. Tuto doplňkovou zeleň 
je dobré volit s ohledem na prostředí, kde 
návrh vzniká či s ohledem na jejich reálnost 
– na reprezentativním náměstí se květiny 
„uživí“ spíše než např. v okrajových plochách 
vedle autobusové zastávky, kde se o ně nikdo 
nebude starat apod.

Vizualizace
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Takže čím více lidí tím lépe.

Kolik postav je třeba do 
zobrazované scény umístit? 
1-3 postavy v prostoru ulice či náměstí působí 
velmi osamoceně až smutně.

Zakreslování postav 
do perspektivního zobrazení 
veřejného prostranství
Zakreslení postav do perspektivního zobrazení 
řešeného urbanistického návrhu je nedílnou 
součástí prezentace proporcí nejen urbánního 
prostoru, protože danému zobrazení udává 
nezbytné poměrové měřítko. Člověk má 
průměrnou výšku 170–180 cm. Umístění 
postav do zobrazované perspektivní scény 
pomáhá oku pozorovatele poměřit proporce 
prostoru vzhledem k zafixované výšce 
lidské postavy a tak pochopit rozměry, které 
prostor nabízí. Umístění postav do urbánního 
prostoru má i logiku vzhledem k tomu, 
že tento prostor je určený většinou především 
pro lidi a tak jeho prezentace bez nich by 
nedávala ucelenou představu o jeho možném 
fungování. 

Stafáž

Vizualizace
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Dnes se profesionální prezentace urbánních 
prostorů hemží lidmi, jako známky jejich 
kvality, která lidi (uživatele) přitahuje nebo 
pobízí k návštěvě.

Pozor, ať přehnaný počet postav 
(dav lidí) nepůsobí opačně – že prostor 
je poddimenzovaný.

Ručně kreslené postavy
Způsob zakreslování postav závisí na způsobu 
pojednání zpracovávané scény. Při ruční kresbě 
jsou je možné pojednat postavy kresebnou 
zkratkou (výrazné zjednodušení – zkrácení 
až stylizování kresby figury). To je ovšem 
podmíněno zručností kreslíře. 

Pro kreslení postav je potřeba dbát několika 
zásad. Především postava musí být proporčně 
dobře formovaná, a to hlavně poměr velikosti 
hlavy k tělu (hlava se vejde do těla přibližně 
7 krát). Při použití zkratky je možné poměr hlavy 
k tělu přehnat, ale jenom zmenšením hlavy. 
Nikdy ne opačně.

Pokud si kreslíř není jist svou zručností, může 
použít jednoduchý trik, aby figury měly správné 
proporce. Stačí si najít v časopise nebo na 
internetu pár obrázků lidí v požadované pozici 
nebo pohybu. Stačí pak přes obrázek položit 
pauzák a danou figuru obkreslit více či méně 
detailně. To je pak možno naskenovat a vložit 
nebo přímo překreslit do záběru.

Vizualizace
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Pozor – když zobrazovaný prostor výrazně neklesá 
či nestoupá, měli by mít všechny figury hlavy 
na horizontále (rovina v úrovni očí pozorovatele 
perspektivy, která každý objekt v zobrazované 
perspektivě protíná ve  stejné výšce – tedy cca 
180 cm).

Při osazování postav do záběru je také třeba 
dbát na to, že se zvyšující se vzdáleností 
od pozorovatele klesá míra vnímání detailů.

Postavy na počítači 
Při vkládání postav do počítačové vizualizace je 
využít dva základní způsoby. 

A] Vkládání reálných fotografií lidí 
či naturálních modelů lidských postav 
daného vizualizačního programu. 

Tento způsob působí více žánrově, tzn. působí 
na pocity diváka a trochu tak odvádí pozornost 
od hlavního smyslu prezentace (bohužel dnes 
velmi preferováno pro získání klienta). 

B] Použít obrysy lidských postav (černé, 
bílé nebo průhledné). 

To působí více modelově, architektonicky. 
Potlačením detailu postav se zdůrazní to, 
o co v perspektivním záběru jde,  
a to je prezentace tvaru a vybavení nového 
prostoru či stavby. Postavy tak jsou jen 
doplňkem k celkovému působení scény.

Vizualizace
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V rámci Photoshopu je pak pro maximální 
zvýšení efektivity vaší práce velmi rozumné 
nainstalovat si také Adobe Bridge, ve kterém 
si budete moci rychle třídit (a tvořit si kolekce, 
např. povrchů pro historické město) a lépe 
prohlížet všechny tyto prvky, které budete chtít 
využít pro vaše ilustrace.

Koláž místo modelování 
scény
Časově efektivním způsobem, jak rychle 
představit vaši vizi bez nutnosti detailně 
modelovat, texturovat a renderovat celou 
scénu je využít princip koláže. Ta může být 
zpracována za poměrně krátkou dobu a přitom 
může působit názorněji než standardní 
vizualizace. Koláž nemusí vždy nutně vycházet 
z konkrétní fotografie prostoru, někdy je 
možné koláž použít v trochu obecnějším 
smyslu bez řešení přesných rozměrů a poměrů 
prostranství, čistě jako ukázku atmosféry 
či vizuálního stylu daného místa tak, jak 
ho navrhujete.

  

Naučte se používat pluginy
Mnoho programů má širokou databázi 
zásuvných modulů (pluginů), které rozšiřují 
jejich funkce o velmi užitečné možnosti. Jedním 
z těch velmi užitečných jsou pro urbanisty 
generátory zeleně jako je např. Forester nebo 
Laubwerk, které vám umožní snadno vytvářet 
velké zalesněné plochy nebo dlouhé aleje 
bez zásadnějšího zatížení vašeho počítače. 
Nevýhodou je nicméně nutnost naučit se 
je používat, jelikož některé vyžadují již trochu 
pokročilé znalosti softwaru, ve kterém pracujete.

Photoshop je základ
Architektonické firmy v ČR i po světě se liší v tom, 
jaké programy především používají, nicméně 
v jednom programu se od jisté úrovně ateliéru 
shodnou všichni a to je Adobe Photoshop jako 
základní nástroj pro tvorbu kvalitní vizualizace. 
Naučit se v něm alespoň základně pracovat 
vám umožní zásadně pozvednout úroveň vaší 
prezentace, výhodou je obrovské množství 
tutoriálů dostupných na internetu, stejně jako 
neméně obrovské množství prvků, které pak 
můžete využít pro tvorbu a vylepšení vašich 
vizualizací (stromy, zeleň obecně, postavy lidí 
s definovaným obrysem (bez pozadí) připravené 
k okamžitému použití, povrchy, oblohy atd.). 

Efektivita práce, tipy

Vizualizace
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3D mapy
Vynikajícím zdrojem pro práci urbanisty jsou 
3D mapy, ať už na www.mapy.cz nebo přes 
Google Earth (které jsou v detailu v drtivé 
většině kvalitnější). Ty můžete snadno využít 
pro tvorbu efektních analýz, vysvětlujících 
schémat či vašich vizualizací. Navíc s trochou 
kreativity (a Photoshopu) lze z nich dostat 
výstupy, které zaujmou na první pohled.

Tutoriály např. zde:

 › https://www.youtube.com/
watch?v=COsqNmakxlo&pbjreload=101

 › https://www.youtube.com/
watch?v=GLEIz1npuNo 

Vizualizace
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– vždy tudíž takovéto výstupy konzultujte před 
odevzdáním, autor se občas snadno zamiluje 
do přidaného detailu (a „komplexnosti“ 
scény), ale ztratí přehled o celkovém působení 
vizualizace.

Výborný zdroj fasád (lze třídit i lze bezešvosti, 
stačí zvolit seamless):

 › https://www.textures.com/category/high-
-rise/12395

Tvorba zjednodušených 
fasád
Otázka, zda použít v rámci vaší vizualizace 
urbanistického návrhu detailnější fasády, je 
pochopitelně poměrně složitá a neexistuje 
na ní jednoznačná odpověď. Někdy je tento 
přidaný detail velmi přínosný, protože nám 
pomůže lépe uchopit měřítko prostoru a jeho 
působení, někdy je ale tento detail spíše 
negativní přítěží, která vizualizaci zbytečně 
komplikuje a dělá ji nečitelnou. Obecně platí, 
že v návrhu veřejných prostranství či větších 
urbanistických celků by neměly být budovy 
to nejdetailnější na vizualizaci. 

Způsobů, jak fasády zpracovat, je samozřejmě 
mnoho. Nezákladnější (minimální a většinou 
nutný) je vymodelování desek jednotlivých 
pater, aby mohl divák snadno pochopit 
podlažnost budov. 

Relativně rychlý způsob je pak využití 
texturovaných fasád – zvláště v případě, 
že si dáte práci a vytvoříte ve Photoshopu 
pro tyto textury ručně mapy odrazu v oknech 
(co pak použijete při tvorbě textury ve 
vašem renderovacím programu), může být 
výsledný efekt velmi dobrý. Je nutné jen 
znovu zmínit, že je snadné použít nevhodné 
textury, které pak finální dojem zbytečně kazí 

Vizualizace
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Závěr

Obzvlášť před odevzdáním se můžete dostat do časové tísně. 
Na závěr Vám dáme pár rad, jak si s takovou situací poradit.

V této kapitole naleznete:
• jak dokončit práci na projektu během 

posledního dne,

• jak vytvořit rychlé rendery,

• vizuální a prezentační zkratky,

• použití šablon.



Grafická prezentace urbanismu 59

2. Nikdy ne kvantita 
na úkor kvality

Vždy je lepší odevzdat skvěle zpracovanou 
situaci, jedno vysvětlující schéma a jednu 
či dvě vypovídající vizualizace než se 
soustředit na zpracování dvaceti menších 
věcí, které budou nicméně podřadné. 
To se týká především vizualizací, kdy se člověk 
snadno chytne do pasti odprezentovat 
vše, co vymyslel, na jednotlivých obrázcích 
– výsledný dojem vždy nicméně hodně vytváří 
ty nejhorší části vaší prezentace. Pokud zahltíte 
prezentaci nekvalitním vizuálem byť možná 
zajímavých prostor, pouze tím ztratíte. Zvláště 
pokud máte nedostatek času, dělejte spíše 
kompromisy v množství, ne v kvalitě.

1. Nastavte si priority
Nejdříve vždy udělejte to, co nutně 
potřebujete pro to, aby váš odevzdaný projekt 
dával vůbec smysl a byl akceptovatelný. 

Bez situace nemůžete v rámci prezentace 
urbanismu fungovat, proto začněte s ní. 
Určete si, co je hlavní vizualizace, která 
nejlépe odprezentuje váš návrh a  tu zpracujte 
první. K ostatním přistupujte jako k bonusovým 
a začněte na nich pracovat, až když budete mít 
hotový nutný základ všeho ostatního. 

Sepište si před sebe tento seznam a postupně 
ho odškrtejte. Ve chvíli, kdy budete mít 
hotovou prezentaci vašeho projektu, která 
už bude fungovat, se budete cítit podstatně 
klidnější a vyhnete se chybám a zpomalením 
plynoucích z paniky. Pak se s obnovou 
silou můžete přesunout na tzv. „bonusové“ 
části, které vašemu projektu pomohou, 
ale bez něhož také bude fungovat (typicky 
doprovodná vysvětlující schémata, další 
vizualizace či efektnější zpracování situace). 

Nezapomínejte na to, že pokud budete 
vizualizace renderovat, budete k tomu také 
potřebovat nějaký čas.

První důležitá rada je – zkuste se tohoto stavu 
vyvarovat!

Kvalitní prezentace je extrémně důležitá 
a přidá na profesionalitě, vyžaduje však 
svůj čas. Rozsáhlejší projekt (na kterém 
obvykle v rámci ateliérů pracujete) snadno 
spolkne týden práce po té, kdy budete mít 
pocit, že jste jej v zásadě dodělali. Uvažte, 
že budete především dotahovat detaily, které 
Vám ve skice přišly jasné, ale při zkreslení 
už tak dokonale fungovat nebudou, takže 
je bude nutné trochu přepracovat. Navíc platí 
klasické pravidlo, že i malý úkon mnohokrát 
vynásobený snadno spolkne hodiny (jistě 
si na to vzpomenete, až budete výplněmi 
vybarvovat všechny plochy nebo sázet doslova 
stovky stromů). 

Kdyby se to přeci jen 
nepovedlo...
24 hodin je čas, ve kterém je realistické 
(nebo rozumné) opravdu už pouze a jenom 
ladit grafickou stránku prezentace. Nicméně 
je nutné podotknout, že zpoždění se stávají 
a někdy se, zvláště kolizemi několika projektů, 
člověk opravdu dostane pod časový tlak 
– v takových případech pamatujte na 
následující rady:

Finish ve 24 hod.

Závěr
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4. Nebojte se vizuálních 
zkratek a jiných stylů

Většina programu nabízí možnost vyrenderovat 
vaši scénu ve stylu polystyrenového 
(white foam) nebo dřevěného modelu 
– zmenšením počtu materiálů ve scéně 
(na odrazivou prostou desku reprezentující 
vodu a např. různě tmavá dřeva) 
a zjednodušením stafážních 3D prvků (místo 
detailních stromů s listím využijte např. pouze 
kostru jejich základních větví – což mnoho 
programů umožňuje – nebo klasické modelové 
„bambulky s tyčkou“) můžete docílit zásadního 
zkrácení renderovacího času a navíc tak 
dosáhnout zajímavého stylu prezentace 
vašeho modelu.

Nativní renderovací enginy jednotlivých 
programů jako je Archicad či Revit nejsou 
obecně také nutně špatnou volbou a kvalita 
jejich výstupů se v posledních letech výrazně 
zlepšila, nicméně je nutné podotknout, 
že většinou pořád ještě nedosahuje kvalit 
specializovaného software pro prezentaci 
(a jejich rychlost není vždy u komplexnějších 
scén optimální, což se v našem případě může 
snadno stát fatálním).

3. Zvolte vhodný renderovací 
program/engine

Existuje mnoho programů, které vytváří více 
či méně kvalitní rendery, nicméně pokud 
máte málo času, musíte nutně použít ty, které 
renderují velice rychle (v rámci desítek minut). 
Nezapomínejte na to, že mnoho počítačů 
se stane prakticky nepoužitelnými ve chvíli, 
kdy renderují (nenechte se zmást tím, že při 
otestování se vám bude 10 minut zdát, že 
se pracovat vcelku dá – většinou pak na konci 
projektu zjistíte, že je vše samo o sobě 
trochu zpomalené a plné využití procesoru či 
paměti situaci rozhodně nezlepší). Mezi rychlé 
renderovací enginy patří především Lumion 
(velmi dobře navíc propojený s ArchiCADem), 
TwinMotion či ze starších např. Artlantis. 
Je dobré se alespoň s jedním s těchto 
programů seznámit (před tím, než je budete 
nutně potřebovat!), abyste je měli v záloze, 
když vás bude tlačit čas. 

Extrémně užitečný program pro rychlou (prakticky 
okamžitou) prezentaci je pak SketchUp. Je velmi 
jednoduchý na ovládání (není špatnou volbou ani 
pro jednoduché modely) a výstupy z něj máte 
obratem bez nutnosti renderovat (jeho výstupy 
mají specifický jednoduchý, případně à la 
ručně kreslený styl, který není nutně na škodu, 
byť se na profesionální úrovni příliš nepoužívá). 

Závěr



Grafická prezentace urbanismu 61

7. Nebojte se prezentačních 
zkratek

Mnoho věcí jde uspokojivě a někdy i lépe 
odprezentovat způsoby, které vám zjednoduší 
a především zrychlí práci. Schémata jsou 
vděčná a rychlá na zpracování. Než vymýšlet 
dlouhé vysvětlující texty, raději nakreslete 
rychlé schéma ukazující hlavní principy vašeho 
návrhu. Pokud nestíháte zpracovat kvalitní 
render, zvažte jeho použití v černobílé variantě 
(velmi málo vizualizací v černobílé působí 
vysloveně špatně, ztráta barev často zahladí 
stopy nekvalitních materiálů). 

Než se zvlášť modelovat např. se scénou 
náměstí s pozadím hradu, využijte princip 
rychlé koláže ve Photoshopu (neboli využijte 
existující návrhy veřejných prostranství 
a architektury a spojte je do líbivého celku 
– pozor, vždy ale musí být jasně patrné, 
co je váš návrh, čili se nebojte pod vizualizací 
zdroje částí koláže i vyjmenovat, ať se vyhnete 
nepříjemnostem).

6. Zpomalení práce na závěr
I když odhlédneme od lidského faktoru 
únavy, stejně počítejte s tím, že v závěru 
práce všechno může trvat díky složitosti 
scény výrazně déle, než jste zvyklí z průběhu 
semestru. I ztráta zlomku vteřiny při kopírování 
prvku se snadno stane ve výsledku ztrátou 
několika hodin, u kterých nebudete chápat, 
kam zmizely. 

Počítejte s tím při plánování oněch 24 hodin.

5. Renderovací farmy
V případě, že nechcete snížit kvalitu svého 
výstupu a trváte na renderování v náročnějších 
enginech (např. V-Ray, Maxwell, do jisté 
míry i Corona), zvažte využití profesionálních 
renderovacích farem. Těm Vy pošlete, 
zpravidla pomocí jejich pluginu v rámci vašeho 
programu, svou scénu a oni ji vyrenderují na 
svých extrémně výkonných počítačích. Tato 
služba něco stojí (záleží na komplexnosti 
v rozsahu cca € 1–10 za obrázek), ale může 
vám ušetřit obrovské množství času. Najednou 
tak můžete renderovat libovolně velký počet 
obrázků, nemluvě o tom, že jejich počítače 
jsou velmi výkonné a tudíž rychlé. Nicméně 
vždy si tuto službu otestujte před tím, než ji 
budete opravdu potřebovat, každá farma má 
nějaké svoje zvláštnosti a málokterá je zcela 
banální na instalaci a použití na první pokus.

Závěr
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Aplikují se velmi snadno, jejich efekt (například 
dosažený i použitím několika z nich s různou 
mírou průhlednosti) je zásadní. 

9. Využívejte rychlé úpravy
Nepsaným pravidlem je, že většina vizualizací 
by měla projít alespoň základní postprodukcí 
ve Photoshopu, kde ji můžete velmi rychle 
velmi zásadně vylepšit. Pro nejrychlejší 
a nejdrastičtější vylepšení je dobré se naučit 
používat tzv. LUT (mnoho je jich už ve 
Photoshopu, mnoho jich lze dále najít na webu). 

8. Používejte šablony
Pro programy jako je Photoshop existuje 
mnoho šablon (template) ke stažení, které 
můžete využít pro tvorbu vaší prezentace 
– nejspíše tak dosáhnete i podstatně lepších 
výsledků, než byste vymysleli v posledních 
hodinách (a možná i než byste dosáhli obecně) 
a zabere vám to méně času. Je velmi rozumné 
využít čas v průběhu semestru a tyto šablony 
si najít a připravit, abyste je pak na konci mohli 
už jen naplnit obsahem.

Pokud si chcete vytvořit svůj vlastní 
prezentační styl, je to samozřejmě lepší 
a cennější, ale i to je dobré udělat dopředu. 
Alternativně lze využít fungující poster 
z minulého roku – často mají lidé pocit, 
že musí neustále vytvářet novou grafiku pro 
své prezentace, ale v praxi je spíše zvykem 
držet se svého grafického stylu a postupně ho 
rozvíjet, tak si tvoříte postupně svou „značku“. 

Ideální je naučit se používat programy jako 
je Adobe InDesign, ve kterém lze vytvářet 
prezentace a postery velmi snadno. Navíc 
využívají systém vazeb, kdy můžete výkresy 
a vizualizace velmi snadno aktualizovat či 
nahrazovat, což velice šetří čas.

Závěr
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10. Ruční skicy
Pokud jste alespoň trochu schopni malovat 
či skicovat, využijte toho pro snadnou tvorbu 
schémat, ale i vizualizací. Zvýšíte tím také 
osobitost své prezentace, což není nikdy 
na škodu. Nezapomeňte vaše kresby vždy 
nicméně ještě protáhnout Photoshopem 
a vyčistit je (ve smyslu odstranění artefaktů 
nekvalitního scanu či fotky tak, abyste do 
prezentace umísťovali opravdu jen vaše čáry).

Obdobně banální, ale efektní úprava je udělat 
obrázek černobílý a použít ho přes režim 
Měkké světlo, tím dosáhnete okamžitého 
zvýšení kontrastu, prohloubení rozdílů 
mezi světlými a tmavými místy a zvýšení 
dramatičnosti.

 

Závěr
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11. Buďte opatrní
V neposlední řadě myslete na to, že počítače, 
které ve chvíli odevzdávání mají typicky za 
sebou již mnoho dní intenzivního využití, mají 
tendenci se začít chovat (především vlivem 
přehřívání) nestandardně a chybově. 

Posledních 24 hodin je obvykle ta chvíle, kdy 
se odehraje nejvíc pádů vašich programů 
a zamrznutí, proto vše často ukládejte 
(pokud je možné mít nastavené automatické 
ukládání, co vás nebude zpomalovat, 
rozhodně tak učiňte) a na konci každého dne 
v rámci posledního pracovního týdne si vše 
vždy zálohujte na externí disk či na cloud. 
V akademickém prostředí se často přimhouří 
oko nad pozdním odevzdáním z důvodu 
kompletního zamrznutí počítače, ale v praxi to 
samozřejmě na věci nic nemění a prošvihnutý 
deadline znamená automaticky velký problém. 
Velmi snadno to pak vede k tomu, že práce 
vás (a vašeho týmu) v posledních dnech/
týdnech přijde nakonec zcela vniveč. Zabraňte 
tomu.

Závěr
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Zdroje a podklady

Základní seznam internetových odkazů – mapové podklady, 
modely či různé tutoriály.

V této kapitole naleznete:
• základní zdroje kresebných pokladů 

– např. katastrální mapy pro celou ČR 
či 3D model terénu,

• archivní mapové podklady  
(zejména pro analýzy území),

• photoshop tutoriály pro lepší a snazší 
práci,

• internetové stránky s 2D stafáží (postavy, 
textury),

• fonty,

• 3D modely,

• další videa s návody – např. zákresy 
do fotek, SketchUp tutoriály a jiné.
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Archivní mapové podklady:
Historické ortofotomapy z 50. let pro celou ČR 
(pozor, nefungují v chromu): 

 › https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Stabilní katastr celá ČR: 
 › https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/

pohledy/archiv.html

Vojenská mapování celá ČR:
 › http://oldmaps.geolab.cz/

Synchronizovaný pohled současnost / 19. stol: 
 › https://mapire.eu/en/

Podklady pro tvorbu 
problémových výkresů, 
situací, širších vztahů
Katastr vč. budov v DWG pro celou ČR:

 › https://services.cuzk.cz/dgn/ku/

Digitální model terénu pro celou ČR:
 › https://ags.cuzk.cz/

geoprohlizec/?p=22516

Mapy

Zdroje a podklady

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
http://oldmaps.geolab.cz/
https://mapire.eu/en/
https://services.cuzk.cz/dgn/ku/
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22516
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22516
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3D modely
Obrovská banka modelů zdarma

 › https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

Český přední dodavatel městského mobiliáře, 
k drtivé většině má 3D modely ke stažení 
(nutný registrace)

 › https://www.mmcite.com/   

Nábytek, zeleň, lidé
 › https://flyingarchitecture.com/3d-models

Vynikající stránka pro Prahu a jiná světová 
města – stránka, která pracuje např. s Open 
street map a vygeneruje pak DXF soubory

 › https://cadmapper.com/

2D stafáž
Lidé 

 › https://skalgubbar.se/

 › http://www.nonscandinavia.com/originals 

 › https://www.cutoutpeople.com/ 

 › https://www.mrcutout.com/people-
cutouts 

 › http://justnotthesame.us/ 

 › http://www.cutoutlife.com/ 

 › http://www.clipped.io/search?category_
id[]=1&sort_uploads=weighted_score 

 › http://www.diazpaunetto.com/people_
png_cutouts.aspx 

 › https://www.ronenbekerman.com/200-
free-2d-cutout-people-case3d/ 

 › https://www.ronenbekerman.com/15-free-
2d-cutout-people/ 

Textury 
Všechno, co se týká textur (využitelné i pro 
texturování situací). Obsahuje i tzv. „seamless 
textures“ – nekonečné textury, které na sebe 
navazují (vhodné používat pro snazší práci).

 › https://www.textures.com/

Chcete-li si vyrobit svoji nekonečnou texturu, 
je to otázka několika minut: 

 › https://www.youtube.com/
watch?v=FR3Z0zr1RaY 

Obloha, zeleň, povrchy 
 › https://flyingarchitecture.com/photos

Oblohy, příroda, město – povrchy 
 › https://www.komrskaandpartners.com/

packs/index.php

Textury a stafáž 

Zdroje a podklady

https://3dwarehouse.sketchup.com/
https://www.mmcite.com/
https://flyingarchitecture.com/3d-models
https://cadmapper.com/
https://skalgubbar.se/
http://www.nonscandinavia.com/originals
https://www.cutoutpeople.com/
https://www.mrcutout.com/people-cutouts
https://www.mrcutout.com/people-cutouts
http://justnotthesame.us/
http://www.cutoutlife.com
http://www.clipped.io/search?category_id[]=1&sort_uploads=weighted_score
http://www.clipped.io/search?category_id[]=1&sort_uploads=weighted_score
http://www.diazpaunetto.com/architects_cutouts.aspx
http://www.diazpaunetto.com/architects_cutouts.aspx
https://www.ronenbekerman.com/200-free-2d-cutout-people-case3d/
https://www.ronenbekerman.com/200-free-2d-cutout-people-case3d/
https://www.ronenbekerman.com/15-free-2d-cutout-people/
https://www.ronenbekerman.com/15-free-2d-cutout-people/
https://www.textures.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FR3Z0zr1RaY
https://www.youtube.com/watch?v=FR3Z0zr1RaY
https://flyingarchitecture.com/photos
https://www.komrskaandpartners.com/packs/index.php
https://www.komrskaandpartners.com/packs/index.php
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Ostatní tutoriály
Zopakování zákresu do fotky (Lumion 
+ SketchUp): 

 › https://www.youtube.com/
watch?v=5sAvZBzqk40&t=7s

SketchUp tutorialy: 
 › https://www.youtube.com/user/

SketchUpEssentials

Jak na detaily, hyper realistickou trávu 
 › http://www.archdaily.com/637474/how-

to-drastically-improve-your-architectural-
renderings 

Umělé nasvětlení, oblasti světla
 › https://www.youtube.com/

watch?v=KgoGxh4JiDk 

Umělé nasvětlení, paprsky světla, kužele 
 › https://www.youtube.com/

watch?v=m8PpbgU-BQQ 

Zimní tutorial
 › https://www.youtube.com/

watch?v=wIugITLWiLc

Srovnání perspektivy, Perspective tool 
 › https://www.youtube.com/

watch?v=Y2Jut0semFI 

Photoshop tutorialy
Shipyard, celkový velice detailní tutorial, naučí 
základy komplexní práce, nasvícení, výborný 
déšť, budování scény

 › https://vimeo.com/35341467

Série excelentních tutoriálů ve Photoshopu, od 
detailů (jak zasadit a osvítit lidi, jak vložit zeleň) 
až do celkové umělecké ladění, špičky v oboru

 › https://www.youtube.com/c/
Arqui9visualisation/videos

Komplexní série práce s Photoshopem 
obecně, pokladnice mnoha dobrých triků  

 › https://www.youtube.com/channel/
UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ 

Texturování půdorysů 
 › https://www.youtube.com/watch?v=x-

PL7BdpdqVQ&list=LLzI_367Zdh-
Z16yMQ85pdjMw&index=19

Texturování půdorysů, ARQUI9
 › https://www.youtube.com/watch?v=u-b3g

plgXvY&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjM
w&index=18 

Texturování řezu 
 › https://www.youtube.com/watch?v=n_

DtYOrban4 

  

Tutoriály

Zdroje a podklady

https://www.youtube.com/watch?v=5sAvZBzqk40&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=5sAvZBzqk40&t=7s
https://www.youtube.com/user/SketchUpEssentials
https://www.youtube.com/user/SketchUpEssentials
http://www.archdaily.com/637474/how-to-drastically-improve-your-architectural-renderings
http://www.archdaily.com/637474/how-to-drastically-improve-your-architectural-renderings
http://www.archdaily.com/637474/how-to-drastically-improve-your-architectural-renderings
https://www.youtube.com/watch?v=KgoGxh4JiDk
https://www.youtube.com/watch?v=KgoGxh4JiDk
https://www.youtube.com/watch?v=m8PpbgU-BQQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8PpbgU-BQQ
https://www.youtube.com/watch?v=wIugITLWiLc
https://www.youtube.com/watch?v=wIugITLWiLc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2Jut0semFI
https://www.youtube.com/watch?v=Y2Jut0semFI
https://vimeo.com/35341467
https://www.youtube.com/c/Arqui9visualisation/videos
https://www.youtube.com/c/Arqui9visualisation/videos
https://www.youtube.com/channel/UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ
https://www.youtube.com/channel/UCMrvLMUITAImCHMOhX88PYQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPL7BdpdqVQ&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjMw&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xPL7BdpdqVQ&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjMw&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xPL7BdpdqVQ&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjMw&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=u-b3gplgXvY&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjMw&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=u-b3gplgXvY&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjMw&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=u-b3gplgXvY&list=LLzI_367ZdhZ16yMQ85pdjMw&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=n_DtYOrban4
https://www.youtube.com/watch?v=n_DtYOrban4
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Fonty
České – s podporou diakritiky

 › https://www.ceskefonty.cz/

 › https://cs.fonts2u.com/

 › https://www.dafont.com/

Mnoho uživatelů PC má problém s 
nefunkčností fontů v MS Wordu. Tedy těch, 
které si odněkud stáhnou.

Zkuste použít tento postup:

1] napište text jakýmkoliv fontem,

2] následně ho označte,

3] klikněte na něj pravým tlačítkem myši 
(kontextové menu),

4] vyberte z této nabídky „Písmo“ 
a v následném dialogu přímo u textu 
nastavte požadovaný font.

Zahraniční

 › https://www.free-fonts.com/

 › https://www.1001freefonts.com/

 › https://www.fontspace.com/

 › https://www.urbanfonts.com/

Skvělá stránka, kde jsou oficiální fonty od 
Googlu:

 › https://fonts.google.com/ 

Zdarma i pro koerční využití:
 › https://www.fontsquirrel.com/

 › https://www.webdesign.org/100-free-font-
s-grab-and-use.22222.html

Ostatní

Zdroje a podklady

https://www.ceskefonty.cz/
https://cs.fonts2u.com/
https://www.dafont.com/
https://www.free-fonts.com/
https://www.1001freefonts.com/
https://www.fontspace.com/
https://www.urbanfonts.com/
https://fonts.google.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.webdesign.org/100-free-fonts-grab-and-use.22222.html
https://www.webdesign.org/100-free-fonts-grab-and-use.22222.html
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