
Anotace
Základní myšlenkou návrhu lávky je najít minimalistické a efektivní řešení zadané kon-
figurace, a tím zajistit i ekonomičnost a minimální dopad na prostředí. Ze zadání je 
patrné, že je vhodné vyhnout se podporám v samotném Chorvatském rameni, proto je 
v návrhu uvažován rozpon na celou délku mezi zadanými body propojení. Pro rozpon 
této délky (přibližně 35 metrů) je ze statického hlediska nejefektivnější nosník s vet-
knutými podporami po obou stranách. Výsledné momentové působení se pak přímo 
projevuje v siluetě nosníků lávky. Výsledná křivka lávky je tedy nejen elegantním způso-
bem jak překlenout chorvatské rameno ale zároveň i materiálově efektivní. 
 
Urbanistické začlenění
Koncepční úpravy pro celé území jsou zadané v rámci urbanistické studie k řešení 
centrální rozvojové osy Petržalky a jsou již v procesu projednávání. Okolní krajinářské 
úpravy kolem lávky jsou v rámci soutěžního návrhu limitovány na minimum, přesto 
nastiňují vhodné urbanistické začlenění lávky vzhledem k nové tramvajové trati, a které 
v následných fázích bude zkoordinováno s výše uvedenou urbanistickou studií. 
 

Perspektiva

Základní geometrie lávky

Momentový diagram - oboustranně vetknutý nosník - rozpon 35m
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Půdorys 1:100

Situace 1:500

Geometrie
Pro geometrii lávky je zásadní, že spojuje dva body v různých výškách. Sklon mos-
tovky je dle doporučení ze zadání 1:20, tímto sklonem je pak řízena i osa mostu. Spod-
ní i horní křivka nosníku jsou konstruovány kružnicí o poloměru 400m a jsou k sobě 
souměrné podle sklonu mostovky. Hlavní nosníky jsou tvořeny svařovanými ocelovými 
pláty konfigurovanými do C profilu. Příčné konstrukce nejen nesou mostovku ale i vyz-
tužují oba hlavní nosníky a zajišťují tak stabilitu proti klopení hlavních nosníků. 
 
Materiály a povrchy
Lávka svým designem zapadá do rodiny prvků Bratislavského veřejného mobiliáře a 
bude ladit i s prvky nové tramvajové trati chystanými dle společného design manuálu. 
Hlavní nosné prvky lávky jsou ocelové, s černým nátěrem. Všechny ocelové konstrukce 
budou natřeny flouropolymerovými nátěry s odolností vůči korozi až na 60let. Mos-
tovku tvoří na části ocelový plech s protiskluzovým kamenným kobercem na epox-
idovém pojivu a na části demontovatelný hliníkový rošt. Silueta lávky je pak podpořena 
nasvícením LED pásky podél spodní pásnice nosníku, nasvícení je integrováno také v 
madle zábradlí.

R=400m koridor 3.5m x 2m

R=400m osa zrcadlení sklon 1:20
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Příčný řez - Střed rozpětí - 1:20

Podélný řez - 1:100

Pohled - 1:250

Axonometrický řez

Příčný řez - Nad podporou - 1:20

Perspektiva Interiéru lávky

1. Svařovaný ocelový nosník, S355, tl.10mm, natřený RAL9004
2. Ocelové příčníky, S355, tl. 10mm, natřené RAL9004
3. Ztužující ocelové pláty hlavního nosníku, S355, tl.10mm, natřené RAL9004
4. Ocelový Plech Mostovky
5. Protiskluzový kamenný koberec na epoxidovém pojivu

Legenda
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Statická analýza - Vnitřní síly Statická analýza - Průhyb Konstrukce
Maximální průhyb od proměnného zatížení 14mm

6. Hliníkový rošt, demontovatelný
7. Vodící Linie pro nevidomé
8. LED svítidlo
9. Dřevěné madlo s integrovaným svítidlem
10. Železobetonová opěra lávky

34.3m

1:20

131.3 m.n.m

133.47 m.n.m

135.65 m.n.m

11. Ocelová patka, vetknutá
12. Koridor pro údržbu ramene
13. Železobetonové piloty, 4 piloty na obou stranách, 

průměr 750mm


