Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
Lávka č. 4

Navrhovaná pešia lávka, subtílny visutý pás (oceľové laná a ľahká prvková mostovka) s nízkym vzopätím, prepája plánované električkové
zastávky petržalskej osi s rekreačným areálom jazera Veľký Dráždiak. Pešie ťahy na západnom brehu chorvátskeho ramena sú materiálovo
rozlíšené podľa potreby a typu pešej dopravy – spevnené dláždené chodníky pre rýchlejší pohyb, prírodné mlatové chodníky pre voľnejší
rekreačný pohyb v rámci parku (návrh uvažuje s výraznými úpravami priestorov). Vyústenie lávky na východnom brehu pokračuje chodníkom v jasnej kompozičnej línií k jazeru, kde ústi do kruhového móla, ako akcentujúceho prvku vyústenia pešieho pohybu v území.

Navrhovaná lávka

Existujúca nízka zeleň

Smetný kôš EVO-EVK 255

Nízka intenzívna zeleň

Existujúca vysoká zeleň

Lavička EVL-EVO

Nízka extenzívna zeleň

Navrhovaná vysoká zeleň

Stĺpikové osvetlenie

Svahovanie chor. ramena

Navrhované mólo

Stožiarové osvetlenie

Spevnené plochy

Existujúca pláž

Prírodný chodník - mlat
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mólo

pozdĺžny rezopohľad
1:100
Veľký Draždiak

130,774m n.m.

zastávka Šintavská
Bosákova
2
1
mólo Veľký Draždiak
132,590m n.m.
132,278m n.m.
2

revízny otvor

1

P.T

min. referenčné vzopätie v zime ~ 200mm

2

P.T

1

Chorvátske rameno

kotevný blok lán

130,977m n.m.

chodník 4400

kompozitné platne protišmykovej úpravy 20mm

drevené madlo s LED
5300

22550

5300
výplň zábradlia
pásovina á 150mm

33250

125m n.m.

šikmosť mosta vzhľadom na os kanálu ~ 60 stupňov (most s kolmým ukončením)

pozdĺžniky jakel 50mm

v strede rozpätia 1
1:50

21x nosné laná d40
typ full locked coil s plast. úpravou

nad oporou 2
1:50

stĺpik zábradlia jakel 100/50mm á 1800mm
priečniky jakel 100/50mm á 1800mm

4100

drevené madlo s LED
kompozitné platne protišmykovej úpravy 20mm
1200

(zavetrenie v laterálnom smere)

pozdĺžniky jakel 50mm
priečniky jakel 100/50mm á 1800mm

100

sedlo lán

21x nosné laná d40
typ full locked coil s plast. úpravou

lanové kotvy
v dvoch radoch
(laná prestriedané - všetky rovnakej dĺžky)

4300

1550

150

výplň zábradlia
pásovina á 150mm

žb opora (kotviaci blok)

4600
mólo vonkajší priemer 23m
montovaná oceľová konštrukcia na stĺpikoch
s drevenou podlahou
+ lavičký, zábradlie

pilóty namáhané prevažne posúv. silou + tlak/ťah

MSÚ napätia a reakcie

MSP priehyb od premenného zaťaženia

char. premenné zaťaženie 5kN/m2

uvažované premenné zaťaženie 2kN/m2

max. 215 MPa

priehyb 93mm
~ 1/250 rozpätia

