
Lávka  pre peších a cyklistov bude spájať brehy novovytvoreného centra
ležiaceho v bezprostrednej blízkosti Chorvátskeho ramena. Prechod bude
umožnený z novej úrovne západného brehu na  pôvodnú úroveň
východného brehu a v čo najväčšej miere sa zachová prírodné prostredie
okolia ramena. Ponechaný zostane aj prechod popri vode ,popod lávku,
prírodným chodníčkom, na ktorý nadväzujú menšie móla. Zmenou úrovne
trasy na západnej strane vznikne rozšírený pobytový breh s betónovými
lavičkami integrovanými do svahu.
Most by mal reflektovať charakter tohto miesta a prepojenie
spoločensko-významných zón, preto sa kládol dôraz na reprezentatívnosť
a architektonický výraz. Subtílnosť konštrukcie nebude narúšať výhľady
a zasahovať do okolitého prostredia. Výrazný bude len pylón, ktorý sa stane
symbolom tohto miesta. Jeho vrchná časť bude v noci svietiť a umocňovať
atmosféru.
Celková dĺžka lávky je 42,8m. Nosná konštrukcia pozostáva z jedného
oceľového pilónu na pravom brehu, ktorého nosná výška je 13,8 m, s troma
závesmi v poli a jedným protizávesom v osi mosta. Smerový oblúk v osi
závesov mosta má polomer 125 m. Konštrukcia je oceľová s čiastočne
spriahnutou železobetónovou mostovkou hrúbky 130 mm. Šírka lávky je
6,6 m. Stredový mostný trám je dvojkomorový, neprielezný uzavretého
prierezu. Výška mostného trámu je 600 mm a šírka 2700 mm. Poloha
mostného trámu je posunutá 500 mm od osi mosta. Spodnú stavbu mosta
tvorí ľavostranná železobetónová opora s obojstrannými krídlami
a prechodovou doskou. Železobetónový základ pod pylónom je súčasne
podpora trámu mosta. Vzhľadom na neznalosť základových pomerov je
predpoklad vybetónovania pilót do kopanej studne dĺžky cca 4m pod
oboma vyššie uvedenými základmi. Pravostranná opora je masívna
železobetónová s obojstrannými krídlami a prechodovou doskou.  Slúži ako
spoločná podpora trámu na ukotvenie protizávesu na ťahovú silu. Na
prenos ťahovej sily lana závesu sú navrhnuté injektované koreňové kotvy
dĺžky 8m. Mostné ložiská budú elastomérové.
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Pôvodný stav s cyklotrasou nekoncep-
čným riešením na východnom brehu

Rozšírenie brehov a zjednotenie úrovní
chodníkov v mieste budúcej lávky

2. Zakrivenie lávky reflektuje zakrivenie
vodného toku

3. Hlavné ťahy cyklistických a peších  trás4. Vznik pobytových brehov s mólami pre
ľahší prístup k vode

5.

Rezopohľad  1:250

Situácia  1:250
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Nosná konštrukcia :
Zavesená lávka s troma závesmi v poli a jedným protizávesom v osi mosta.
Jeden pylón na pravom brehu.  Nosná konštrukcia oceľová s čiastočne
spriahnutou železobetónovou mostovkou. Pylón oceľový.  Spodná stavba
železobetón.
Celková dĺžka lávky 42,8m.
Spodná stavba :
Ľavostranná opora železobetónová s obojstrannými krídlami a prechodovou
doskou.
Základ pod pylónom súčasne podpora trámu mosta   železobetónový.
Vzhľadom na neznalosť základových pomerov predpoklad pilót
vybetónovaných do kopanej studne dĺžky cca 4m pod oboma vyššie
uvedenými základmi.
Pravostranná opora masívna železobetónová s obojstrannými krídlami
a prechodovou doskou.  Spoločná ako podpora trámu a ukotvenie
protizávesu na ťahovú silu. Na prenos ťahovej sily lana závesu navrhnuté
injektované koreňové kotvy dĺžky 8m.
Horná stavba :
Oceľová nosná konštrukcia s čiastočne  spriahnutou železobetónovou hornou
mostovkou.

Posudzovaný statický model

Smerový oblúk v osi závesov mosta s polomerom: 125 m
Výška mostného trámu: 600 mm
Šírka mostného trámu: 2700 mm

Nosná výška pylónu: 13,8 m
Celková dĺžka lávky: 42,8m

Šírka lávky: 6,6 m
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