Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
Lávka č. 1

Návrh reaguje na požiadavku prepojenia dopravného a urbanistického uzla s obytnou zástavbou. Minimalistická konštrukcia lávky, trojpolová spojitá monolitická
doska so šikmými podperami v tvare V, je napojená na peší a separátne vedený cyklistický chodník pozdĺž chorvátskeho ramena, ako aj na zastávku MHD,
ktoré spája so zvyškom pešej infraštruktúry. Krajinársky návrh materiálovo oddeľuje modalitu dopravy – rýchly pohyb a spojenie významných bodov spevneným
dláždeným povrchom, pokojný vychádzkový pohyb v parku prírodnou úpravou mlatovým chodníkom. Návrh uvažuje s výstavbou nových stavieb v rámci petržalskej osi, ktoré do parku prinášajú vybavenosť a funkčne dopĺňajú rekreačný charakter zóny.
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