Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
Lávka
č. 2

Navrhovaná pešia lávka minimalistického designu, trojpolová spojitá monolitická doska so subtílnymi podperami tvaru V, prepája verejné priestory navrhovaného projektu Petržalka City na oboch brehoch chorvátskeho ramena a vytvára peší ťah orientovaný na budúcu zastávku električky v území. Pre plynulé prepojenie verejných
priestorov je lávka na západnej strane napojená v najvyššej úrovni svahu a na druhom brehu ústi k jestvujúcemu chodníku. Pešia a cyklistická promenáda je tak kvôli
podchodným výškam pod lávkou prehĺbená. Lávka je zamýšlaná najmä ako peší koridor. Z projektu plánovanej výstavby je zrejmé, že v blízkom okolí sú plánované dve
ďalšie lávky, ktoré budú plniť funkciu priameho prepojenia promenád na oboch brehoch.
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cyklochodník 3000
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(zhotovenie na pevnej skruži + pomocná konštrukcia cez kanál,
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epoxid-polyuretánový povlak
monolitická žb doska - pohľadový betón vyššej triedy
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výplň zábradlia
pásovina á 150mm
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kĺbový prípoj
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oceľové stĺpy d150

základová pätka

mikropilóty

mikropilóty

MSÚ obálka napätí krajných vlákien a reakcie

MSP pružný priehyb od premenného zaťaženia

char. premenné zaťaženie 5kN/m2

od 17 po -26 MPa
indikácia vystužiteľnosti

reál ×2 = 32mm
~1/500 rozpätia
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