Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
Lávka č. 2
Popis návrhu
Lávka sa svojim organickým tvarom snaží o
plynulé prepojenie existujúcich promenád
na protiľahlých brehoch ramena. Jej
rozšírenie v bodoch napojenia na chodníky
a plánovanú cyklotrasu eliminuje
priestorový stres a riziko vzniku kolízií
križujúcich sa trás.
Vytvára orientačný bod, dominantu nadväzujúcu na zamýšľané námestie. Návrh
sa skladá z lávky a rampy, medzi ktorých
líniami vzniká oddychová zóna s detským
ihriskom.
Pobytové stupne s potenciálom
intenzívnejšieho rekreačného využitá na
oboch koncoch lávky zostupujú k hladine
vody. Krajinársky návrh počíta s výsadbou,
ktorá je charakteristická pre okolité lužné
lesy.
Nosná konštrukcia mostovky z
cementového kompozitného materiálu
UHPRFC (vysokopevnostný betón s
rozptýlenou výstužou), vyľahčená dutinami
vyplnenými polystyrénom.
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Betón

7.

+ 3,150

1.
6.

+ 2,600
± 0,000

3.

- 2,200
± 0,000 = 133,51 n. m.

Liate EPDM

Bočný rezo-pohľad / Náväznosť na okolie / 1:250

Mlat

Alnus incana

6.
4.

3. Pobytové schody / Prístup k vode
4.

Pyrus communis

5.
7.

Quercus cerris

1.

Alnus incana

3.

4.

Stipa tenuissima
4.
2.

Legenda
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Posvietenie lávky integrované do
nerezového madla

1150

4000 - 5000

± 0,000
Oceľová pásovina kotvená do
mostovky

700

Superštruktúra / Železo-betónové pilóny lávky

Vyľahčenie mostovky
dutinami vyplnenými
polystyrénom
Nosná konštrukcia mostovky z
UHPRFC

1500

Predpínacia výstuž

Vlastný tvar 1
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Vyľahčená nosná konštrukcia
mostovky z UHPRFC
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Priehyb

Superštruktúra / Statická analýza konceptu lávky
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