Situácia širších vzťahov M 1:3000

pohľadzpobytovýchschodovprivode
združená lávka pre chodcov a cyklistov, navrhutá v zmysle STN a EN.
prepojenie dvoch výškových úrovní 133,09 mnm (východ) a 136,01 mnm (západ)
polohou, stvárnením a napojením rešpektuje danosti lokality,
vytvára významný akcent v území , z bližších aj vzdialenejších priehľadov
„levitujúca“ lávka so skulpturálne stvárneným zvislým nosníkom, tzv. „bránou“
originálne technické a statické riešenie
materiálová báza dlhodobo udržateľných kritérií kvality
bezpečné, prevádzkovo bezproblémové a ekonomicky primerané riešenie

dĺžka lávky

80 m

šírka celková

4,81 m

šírka prevádzková

4,0 m

zvislý nosník „brána“ - výška

22 m / 17,5 m

šírka zvislého nosníka

6,4 m / 10 m

nástupná/rozptylová plošina

84 m2, priem. 10 m

sklon

6,25 %

podjazdná/podchodná výška nad chodníkom

2,5 m

podjazd pre stroje SVP

3,5 m

pohľadzozápadnejterasy

Situácia M 1:300
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Lávka č.2

Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

„Ľudiastavajúprílišmnohomúrovaveľmimálomostov.“IsaacNewton

Pôdorys M 1:200, pohľad z boku

Vývoj návrhu akcentu

-

prvok - vlastné teleso

polkruhu ,

hmota, nesená nosníkom

z Corténovej ocele. Súčasťou lávky je aj priestranná
vodnú hladinu

-

prvok integrujúci nosnú funkciu s dizajnovo jedinečným riešením 3D
meniacej tvar a výzor z každého uhla pohľadu

- Okrem

napojenia

tzv.

pri Chorvátskom ramene (CHR) pre peších a cyklistov,

, dynamicky

smere,

prepojenia priestorov budúceho centra Petržalky na oboch brehoch
osi a nosného ťahu od pripravovaného hlavného námestia

Chorvátskeho ramena,
a zastávky NS MHD,

Priečny rez A-A´ M 1:20

, ktorá je zároveň výhliadkou na

-

jestvujúceho terénu a

-

hladine a svojím riešením naopak ponúka výhľady na celý úsek
ramena,

rešpektuje charakter jestvujúcej flóry biokoridoru Chorvátskeho ramena.

- Vytvára predpoklady pre

, najmä svojím miernym sklonom

a konštrukčno-materiálovým riešením,

-

, okolie lávky tvoria pobytové plošiny a pobytové stupne na brehu ramena,

- Je

akcentom, signifikantným prvkom v území, vnímateľným z rôznych vzdialeností

a
:

-

je situovaný na vnútornom obvode polkruhu. Pôsobí ako

nosník o

poliach, s

rozpätím polí 10+26+24+8 metrov. Má uzavretý prierez, nepravidelného tvaru, vpísaný do obdĺžnika 650×1490 mm,

- Do hlavného nosníka sú kotvené

prierezu na ktoré sa ukladajú

vo vzdialenosti á 400 mm,

- Mostovka je vo vodorovnej rovine
- Zakladanie sa predpokladá ako železobetónové, na základovej doske pod stojkami skulptúry, resp. na
pod

. V prípade nevhodných geologických podmienok sa uvažuje s hĺbkovým

založením na vŕtaných pilótach pr. 600 mm a hĺbky cca 8m
:

Pozdĺžny rez B-B´ M 1:200

-

zvislého nosníka „brány“ je vytvorený tvarovo upraveným plechom
vyplnenej železobetónom do určitej výšky, kvôli tuhosti konštrukcie

-

sú rovnako navrhnuté

ocele,

s ekonomicky menej náročnou alternatívou povrchovo

upravenej ocele

- Decking - podlahu lávky tvoria

dosky WPC najvyššej kvality s vyhovujúcimi parametrami (protišmyk,

atď.) a dlhodobou životnosťou

-

- na vonk. strane polkruhu lávky tvorí nerezová sieť JAKOB Diamant H24, s rozmerom ôk 50/91 mm a hr.
2 mm. Upevnená je na zvislých nosníkoch z pásovej ocele, ukončených madlom vo výške 1300 mm.

Osvetlenie

-

, tvorené jemným, líniovým LED podsvietením telesa lávky, umiestneným v predpripravených
pozíciách a osvetlením „brány“
, integrované do hlavného nosníka a do madla zábradlia

Výrez lávky nosnej časti
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