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PERSPEKTIVA

DETAILY HLAVNÍ VYHLÍDKY

DETAILY SKRYTÉ VYHLÍDKY

MATERIÁLY

Kotvení dřevěných hranolových nohou do kamene

Vyhlídka bude převážně vytvořena ze dřeva, které bude mít podobnou barvu jako skála.
Zábradlí bude z oceli, nabarveno na černo a natřeno protikorozním potěrem.

Břízový hájek

Lavička okolo kryté vyhlídky a cesty včetně vyvýšených hranolů, budou také ze dřeva
podobné barvy, jako u skály.
Pod hlavní vyhlídkou je dřevěná vyhlídka určena pouze pro horolezce a jelikož jejjich
trasy končí pod touto vyhlídkou, navázala jsem na konec této trasy pomocí ocelových
skob zatlučených do skály, aby se horolezci mohli dostat až k jejich plošince.
Plošinka pro horolezce
Hlavní vyhlídka

Skoby zatlučené do skály

1:100

1,5m

Vyhlídkové plošiny svým tvarem kopírují přirozený tvar a barvu skály. Celkem
jsou na hlavní vyhlídce tři dřevěné plošiny. První dvě jsou vytvořeny pro turisty,
jako vyhlídkové místo na Prahu, jsou na dřevěných hranolech vyvýšeny a jsou
navzájem spojeny třemi schody. Třetí plošinka je dole pod hlavní vyhlídkou a je
určena pouze pro horolezce. Jelikož trasy horolezců končí pod touto vyhlídkou,
navázala jsem na konec nejbližší trasy pomocí ocelových skob zatlučených do
skály, aby se horolezci mohli dostat až k jejich plošince.

Skrytá vyhlídka

Skrytá vyhlídka se stala mým oblíbeným
místem u hlubočepských ploten, protože člověk si tu připadá maličký oproti obřím
skálám a rozlehlé Praze, zároveň má nádher-

1:100 (v metrech)
šípek

LEGENDA

Zatravněná plocha

Dřevo—modřín

1:100
Plošina pro horolezce

Stávající strom

Skála—vápenec

1,5m

mi problémy.

tvoří jakýsi kruh. Okolo této zeleně jsem vy-

Plošiny pro turisty

1,5m

Kotvení dřevěných hranolových nohou do zeminy

Skrytá vyhlídka je tvořena vegetací, která

borovice

1,5m

KOTVENÍ

ný výhled a cítí se tu skrytý před všemi svý-

1:200
Navázání dřevěné cesty na asfaltovou

ZAPUŠTĚNÍ CEST DO TERÉNU
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že skrýt před sluncem a vychutnat si nádher-

03

Evička bez trička
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VáHa 80
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proto jsem zde navrhla příjemnou dřevěnou
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cestu s ocelovým zábradlím.

Cesty v mém návrhu jsou v tomto vystřiženém úseku upraveny a zapuštěny do terénu, jelikož jsou již natolik zničené,
že se po nich nedá skoro chodit a jsou opravdu hodně nebezpečné.
Dřevěná prkna budou také zakotvena hluboko do země,
kvůli bezpečnosti.
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