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DÍVČÍ HRADY

MYŠLENKA NÁVRHU

MÍSTA POD HRANOU
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- prudkost, hluk, blízkost vlaku a skále, pozorování okolí

Místem návrhu je návrší Dívčích hradů, jiným jménem Děvína, spadající pod
katastrální území Smíchova a Radlic v Praze. Na nápadně velkém zeleném prostoru
se hned dvě chráněná území – přírodní památka Ctirad, kde sbíral zkameněliny již
Joachim Barrande, a severní část národní přírodní rezervace Prokopské údolí, na
jejímž vrchu se kdysi nacházel středověký hrad Děvín, který ale údajně s Dívčí válkou
nemá nic společného. Chráněna je však především místní vegetace a v rámci údržby
se prostor nechává pravidelně spásat ovcemi.
Největším lákadlem pro místní běžce, pejskaře a maminky s kočárky je však
úchvatný výhled na Prahu – nejdříve naši pozornost upoutá Vltava, poté odsud
shlédneme i na Pražský hrad, Žižkovský vysílač, Vyšehrad, Pankráckou pláň či
Zlíchovský kostel.
Bezprostředně pod terénní hranou, ze které je výhled jednoznačně
nejpůsobivější, vede železnice Pražský Semmering, která návrší obkružuje
z východu. Zajímavým prvkem tohoto prostoru je také předěl hluku – v jednu chvíli
slyšíme jen zpěv ptáků, jakmile ale uděláme pár kroků vpřed směrem k hraně,
začneme vnímat i zvuk pražského života.

ROZHLÍŽÍS SE KOLEM SEBE, PŘIPADÁŠ SI JAKO PTÁK
A PŘED TEBOU SE OTEVÍRÁ CELÝ SVĚT
TOUŽÍŠ SE ROZBĚHNOUT A VZLÉTNOUT…
VZLÉTNI!

CHCEŠ SE SCHOVAT? SCHOVEJ SE
MŮŽEŠ BÝT SÁM, SKRYTÝ PŘED OČIMA OSTATNÍCH
VYCHUTNAT SI SVŮJ VLASTNÍ
SOUKROMÝ VÝHLED

Hlavním cílem návrhu je přidat prostoru terénní hrany, spojující dvě chráněná
území, nové hodnoty a funkce, aniž by došlo k narušení osobního kouzla, které je
tomuto návrší vlastní. V současnosti jsou Dívčí hrady navštěvovány především
místními běžci a pejskaři, kupříkladu pro maminky s kočárky je však terén poněkud
obtížněji zdolatelný. Také vzhledem k absenci mobiliáře je prostor prozatím spíše
průchozí než pobytový. Smyslem návrhu je drobnými úpravami zpřístupnit dosud
obtížně přístupná místa a zároveň ponechat určitou divokost a svobodu, které
tomuto místu náleží.
Dívčí hrady jsou místem dokonale se doplňujících protikladů:
město a příroda
hluk a klid
otevřenost a soukromí.

Původně obtížně přístupná místa ve svahu jsou upravena pomocí
jednoduchých dřevěno-ocelových konstrukcí a přístupových schůdků či pěšinky.
Smyslem těchto míst je nabídnout soukromí – jsou menší a vždy alespoň částečně
skrytá před vyhlídkovou cestou. Každé z nich je specifické něčím jiným.

VYHLÍDKOVÁ CESTA

- dřevěná sedací plošina umístěná na skále nad kolejištěm
umožňující pozorování vlaku a blízkého okolí

- kompromis mezi přírodní a upravenou cestou: štětování za použití vápence,
který se na tomto místě vyskytuje

ZPEVNĚNÁ
VYHLÍDKOVÁ CESTA

Vegetace rostoucí podél hrany návrší Dívčích hradů je nejen z části chráněná,
ale také rozmístěna tak, že působí jak dělaná pro tento prostor. Návrh ji proto
vesměs zachovává tak, jak tu vyrostla – okouzlující a přirozenou. Najdeme tu
především porosty křovin a menších stromků, mimo to také spektrum lučních bylin.

BĚŽECKÁ
PĚŠINA

ZA ŠÍPKOVÝM KEŘEM

HLOH OBECNÝ
růže
hlohy
trnky
ptačí zob
mahalebky
svídy

RŮŽE ŠÍPKOVÁ

- dokonalé soukromí, pocit bezpečí za šípkem, široký výhled

Návrh také využívá dvou protikladů:

VYHLÍDKOVÁ
CESTA

388 m n. m.

- otevřenost, velikost, široký výhled

- dřevěná lavička na místě skrytém mezi keři, lehce vyvýšená tak,
aby umožňovala výhled přes zde rostoucí šípek

MÍSTO 5:

MÍSTO 1:

POD DĚVÍNEM

POD CTIRADEM

BĚŽECKÉ PĚŠINKY
- ponechané tak, jak jsou – vyšlapané a pohodlné pro všechny sportovce

nad hranou a pod hranou.
Žižkovský vysílač
Pražský hrad

Vyšehrad

Corinthia Hotel

Pankrácká pláň

Branická skála

Řešení území se tedy skládá ze dvou rozdílných prvků: zpevněné vyhlídkové
cesty vedoucí podél hrany, která si klade za cíl provést návštěvníka rozlehlým
prostorem a upozornit na úchvatnost výhledu, a pěti drobných místeček skrytých ve
svahu pod úrovní náhorní plošiny nabízejících prostor k osamocenému rozjímání s
osobním výhledem na Prahu. Zatímco během procházky podél hrany si můžeme
užívat otevřenost, rozlehlost a nadhled, na místech ve svahu si vychutnáme
soukromí, klid a samotu.

MOBILIÁŘ CESTY
MEZI KEŘI

- lavičky z masivnějších, méně opracovaných kusů dřeva umístěné na místech
s výhledem na Prahu – v otevřených prostorech (vrch Ctiradu a Děvína) bez
opěrátek, aby nedošlo k narušení pocitu rozlehlosti, na místech u keřů
s opěrátkem pro větší pohodlí

- uzavřenost, těsnost, prudkost
- dřevěná plošina se zábradlím umístěná hluboko mezi stromy
přímo nad skalním srázem – tak akorát pro jednoho stojícího
návštěvníka

POD DĚVÍNEM
- přítomnost rozlehlého svahu kolem nás a širokého výhledu
před námi

MÍSTO 3:

- dřevěné sedací plošiny umístěné u tří vybraných keřů ve svahu

NAD KOLEJÍ
MÍSTO 4:
TEREZA NOVÁKOVÁ, LETNÍ SEMESTR 2019/2020
ZKN HANY ŠPALKOVÉ, LAURY JABLONSKÉ, TEREZY HAVRÁNKOVÉ A FRANTIŠKA GATTERMAYERA

ZA ŠÍPKKOVÝM KEŘEM

FOTKY MODELU

CO TU ROSTE?

NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ

POD CTIRADEM

- návrh využívá existující prohlubně ve svahu s v ní rostoucím
hlohem a zpříjemňuje prostor pomocí dřevěné sedací plochy

DŘEVĚNÁ SEDACÍ
PLOCHA

POVRCHY CEST A JEJICH MOBILIÁŘ

MÍSTO 2:
MEZI KEŘI

PŘÍSTUPOVÁ
PĚŠINA

jabloně
hrušně
třešně
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