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Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
Lávka č. 1
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1. posunu e bodu napojenia - efek vnejšie prepojenie

3. kompozičná os - smerujúca k vysokej zeleni

A

B

C

D

IDEOVÝ ZÁMER

2. natočenie lávky - primárny výhľad do zelene

SITUÁCIA M 1:500

PRIEČNY REZ B-B, M 1:20 LEGENDA

01 - prevabrikovaný panel z
        ľahčeného betónu,
        rozmer: 3,0 x 1,0 x 0,15 m
02 - predpripravené púzdro
       v prefabrikáte
03 - dilatácia medzi
        prefabrikátom a doskou
04 - oceľové kotvy napojené na
        výstuž v  doske
05 - hniezda pre vtáky
        (dážďovníky)
06 - kovové zábradlie 25 x 8 mm,
       madlo 50 x 8 mm
07 - zábradlie kotvené
        kolmo do profilu
08 - zeolit, frakcia: 4/8 mm
09 - zeolit, frakcia: 8/16 mm
10 - doska z vysokopevnostného
        železobetónu
11 - rebrá z vysokopevnostného
       železobetónu
12 - ďažďový žľab prekrytý
        chráničkou vyplnenou
        zeolitom

Hlavnou ideou návrhu je prepojenie bodov tak, aby sa peší a cyklista dostal zo sídliska na zastávku v čo možno najkratšom čase. Hlavná
kompozičná os lávky zároveň smeruje k najvyššej dominantnej zeleni v území (kompozičná os smerom na hrad). Jemné pôdorysné
zošikmenie lávky prináša okrem urbanis ckého  a  kompozičného významu aj zjemnenie jej spádu vďaka o čosi väčšej dĺžke, čo je
vzhľadom na značné prevýšenie lávky zásadným prínosom. Natočením lávky sa zároveň otvára pohľad do existujúceho verejného
priestoru s vysokou zeleňou. Pohľad do tohto priestoru sa dáva do pozornos   aj  vďaka zábradliu so sub lnymi prvkami. Na druhej
strane je navrhnuté zábradlie z prefabrikátov, ktoré cituje montovanú výstavbu v okolí, ktorú je možno pozorovať ponad toto
zábradlie. Takáto rôznosť v prevedeniach zábradlia zároveň umocňuje pocit op ckého  otvorenia  sa  do  kľudovej-zelenej strany a
uzatvárania sa od rušnej a zastavanej strany lávky. Do škár medzi prefabrikátmi je osadené osvetlenie lávky, ktoré aj večer priznáva
svoj raster nasvetlením škár. Rozšírené nábehy na oboch koncoch lávky slúžia na prirodzené napojenie cyklistov z komunikácie a
cyklochodníka a peších z chodníkov tak, aby sa zároveň zabezpečila dostatočná viditeľnosť a nedošlo ku kolízii v týchto bodoch. Nosná
časť lávky je navrhnutá ako rebrová železobetónová doska  z vysokopevnostného betónu, uložená na guľových ložiskách, vďaka ktorým
je doska oddilatovaná od základových konštrukcií. Železobetónové rebrá sú zo spodnej strany priznané, aby vytvorili možnosť pre
hniezdenie dážďovníkov a iného vtáctva, ktoré v súvislos  so zatepľovaním panelových domov v okolí o eto možnos  v značnej miere
prichádzajú. Verejný priestor je doplnený o chodníky, mobiliár, mólo a horizontálne betónové prvky na sedenie, ktoré sú osadené
pozdĺž ramena.
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