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Zde dřevěná cesta končí a navazujenavazuje na asfaltovou cestu

LEVÁ PLOTNA

NÁVRH VYHLÍDKY

HLUBOČEPSKÉ PLOTNY

Má vyhlídka má spojovat dva důležité body. Prvním je vrchol levé plotny a druhé
místo je skryté, těžko dosažitelné s nejlepším výhledem na hlubočepské plotny, toto
místo jsem nazvala skrytá vyhlídka. V mém návrhu jsem propojila právě tato dvě

Mé vybrané místo se nachází v oblasti zvané Hlubočepské plotny. Pro návrh své vyhlídky jsem si vybrala skálu zvanou Levá plotna. Tato oblast je hojně využívaná
nejen horolezci, ale i turisty . Z vrcholu je krásný výhled na Prahu a na pražský
semmering.
Toto místo jsem si vybrala, jelikož je to opravdu nádherné místo plné dobrodružství ,napětí , romantiky, harmonie a není zde slyšet hluk města, protože skály rozrážejí hluk. Během dne skála mění svou barvu, s ohledem na sluneční svit. Na samotném vrcholu skály se nachází menší břízový hájek, který je zcela odlišný od svého
okolí..
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Tento skalní útvar vznikl jako pozůstatek bývalých vápencových lomů a měří okolo
45 metrů. Nachází se v dubovém vegetačním stupni. Pro krajinu dubového stupně je
charakteristický souvislý výskyt spraší s černozemními půdami.
Místní vegetaci tvoří převážně bříza bělokorá, růže šípková, štědřenec, borovice,
hloh jednosemenný a javor.

místa dřevěnou cestou vyvýšenou a částečně zapuštěnou. Jelikož některé tyto cesty
povedou podél strmé hrany skály, tak na těchto nebezpečných místech bude jednoduché ocelové černé zábradlí, které dodá vyhlídce lehkost a jemnost.
Hlavní vyhlídka kopíruje tvar skály a také bere ohled na místní vegetaci, proto bude
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také na vyvýšených dřevěných hranolech, jako tomu je u některých cest. Tato vyhlídka se skládá ze dvou plošin, jenž jsou navzájem propojeny třemi schody.
Skrytá vyhlídka je tvořena vegetací, která tvoří jakýsi kruh. Okolo této zeleně jsem
vytvořila příjemné posezení, kde se člověk může skrýt před sluncem a vychutnat si
nádherný pohled na hlubočepské plotny a pražský semmering. Toto místo bylo původně skoro nepřístupné a velice nebezpečné, proto jsem zde navrhla příjemnou dřevěnou cestu s ocelovým zábradlím.

