Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
Lávka č. 3

IDEOVÝ ZÁMER

2. KONTAKTNÝ PRIESTOR - zníženie úrovne lávky k hladine chorvátskeho ramena, vyhliadka na schodoch

LÁVKA:
BREH:

oddychová lavička v polohe zníženej pla ormy, hniezda pre vtáctvo zo strany ramena
revitalizácia zelene a doplnenie lavičiek v svahu a na existujúcom schodisku, marhuľové
stromy ako vstupná brána zo sídliska na lávku

LEGENDA

4 300

01 - zeolit, frakcia: 4/8 mm,
prímes s červenkastou farbou
4 000

1 000

02 - zeolit, frakcia: 8/16 mm

1/3

03 - recyklovaný polystyrén z obnovy fasád

1/3

panelových domov použité
08

1/3

03

04

05

06

2%

ako stratené debnenie

05

2%

02

04 - predpätá doska s dvoma rebrami

07

01

05 - železobetónová škrupina tvoriaca obal lávky
06 - predpínacie laná
07 - betónový dažďový žľab
08 - zapustené bodové osvetlenie

SITUÁCIA M 1:250

1. PREPOJENIE BREHOV - sub lna konštrukcia lávky v tvare "korýtka", prepojenie existujúcej a budúcej obytnej zóny

3. INTEGROVANÉ LAVIČKY -

PRIEČNY REZ B-B, M 1:20

850

Umiestnenie lávky sleduje existujúcu os schodiska vo svahu a komunikácie nad ním so snahou prepojiť súčasnú a budúcu
obytnú zónu, ktorá vznikne na druhom brehu. Toto prepojenie je podčiarknuté červeným sfarbením spevnenej plochy pozdĺž
celej osi. Sub lný tvar lávky v tvare „korýtka“ symbolizuje koryto ramena v jeho kolmej polohe a je s ním v určitej symbióze.
Do lávky je pridaná kvalita v podobe menšej vyhliadky, kde peší vníma vodný element takmer v jeho dotyku a to vďaka
zníženej úrovne lávky v tomto bode. Predmetný akcent je dopovedaný aj na druhej strane, kde je vo vydu integrovaná
lavička, ktorá nebráni v plynulom prechode cez lávku. Za lavičkou zo strany ramena sú v obalovom pláš osadené hniezda pre
vtáctvo (napr. dážďovníky), ktoré by suplovali hniezda odstránené vplyvom zateplenia okolitej panelovej výstavby. Obalová
konštrukcia lávky je navrhnutá zo železobetónovej škrupiny, ktorá tvorí zároveň zábradlie a cituje betónovú výstavbu danej
lokality. Nosná konštrukcia je z predpätej dosky s dvoma rebrami, ku ktorej bude kotvená železobetónová škrupina. Ako
stratené debnenie medzi týmito dvoma konštrukciami je navrhnutý recyklovaný polystyrén, ktorý sa tvorí ako odpad pri
obnove bytového fondu. Breh smerom k existujúcim schodom je revitalizovaný a doplnený o integrované lavičky, ktoré budú
okrem sedenia plniť funkciu kochlíkov, kde budú vysadené dva marhuľové stromy (typický ovocný strom pre Petržalku)
tvoriace pomyselnú bránu do sídliska. Existujúce schodisko je zachované a doplnené o sedenie tak, aby bolo súčasťou
verejného priestoru brehu. Okolo schodiska sú navrhnuté kríky upozorňujúce na moment prepojenia lávky a schodiska. Pre
osoby so znevýhodneným pohybom je medzi najvyšším bodom nad schodiskom a lávkou navrhnutá rampa, ku ktorej je
prihrnutá zemina, vďaka čomu rampa nie je exponovaná a využíva existujúci spád komunikácie. Osvetlenie lávky je
zabezpečené rovnomerne rozmiestneným bodovým osvetlením zapusteným do betónového zábradlia.
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POZDĹŽNY REZ A-A, M 1:100
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hniezda pre vtáctvo

1 500

1%
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