
N E T R A D I Č N É  M O S T Y  
Z  N E M E C K A  

Cenu Deutscher Bru~ckenbaupreis
udeľuje Komora nemeckých inžinierov
v dvoch kategóriách. Prvou je kategória
mostov pre cestnú automobilovú
a železničnú dopravu a druhou sú
mosty a lávky pre peších a bicyklistov.
V každej kategórii sa vždy nominujú 3

diela, z ktorých odborná porota násled-
ne vyberie víťazné dielo. 

Kategória mostov pre cestnú
automobilovú a železničnú
dopravu 

V ostatnom ročníku súťaže zvíťazil,

v kategórii mostov pre cestnú automobi-
lovú a železničnú dopravu, Humboltov
prístavný most na Berlínskej hlavnej
železničnej stanici, ktorý je príkladom
toho, že aj železničný most nemusí byť
nevyhnutne masívny a ťažký. Most, kto-
rého spodná časť je oceľová a vrchná

V Nemecku sa každé dva roky udeľuje cena za zaujímavý návrh a realizáciu mosta. Práve
teraz v septembri je uzávierka prihlášok do ďalšieho ročníka tejto v Nemecku prestížnej ceny,
ktorej výsledky sa nemecká odborná verejnosť dozvie v marci 2010. Predchádzajúci ročník
súťaže „Deutscher Bru~ckenbaupreis 2008“ priniesol naozaj zaujímavé inšpirácie pre európsku
odbornú verejnosť z realizovaných mostných stavieb v Nemecku. 
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betónová je príkladom inovatívneho
použitia ľahkej konštrukcie. Zaujímavé
sú aj riešenia detailov. Obzvlášť pozitív-
ne hodnotila odborná porota aj elegant-
né a harmonické napojenie tohto želez-
ničného mosta do celkového komplexu
berlínskej železničnej stanice, ktorej
autorom rekonštrukcie a dostavby je
britský architektonický ateliér Normana
Fostera (obr. 1). 

Okrem víťazného mosta sú zaujímavé
aj dva ďalšie mosty, ktoré boli v tejto
kategórii nominované na cenu. Prvým
z nich je rekonštruovaný most Saaletal
Jena Gőschwitz, ktorý je ukážkou har-
monického spojenia starej formy mosta
s novou nosnou konštrukciou (obr. 2).
Druhou nomináciou bol most vo Flens-
burgu, kde odborná porota ocenila
najmä elegantný dynamický tvar konšt-
rukcie mosta, jeho vhodné optické rie-

šenie odhlučnenia od okolitej krajiny
a dôsledné vybavenie mosta. Zvlášť
ocenila vtipné a bezpečné riešenie
osvetlenia mosta (obr. 3).

Kategória mostov pre peších
a bicyklistov 

V tejto kategórii zvíťazila lávka pre
peších a bicyklistov cez rieku Rýn
medzi obcami Weil nad Rýnom a Hunin-
gen. Porota ocenila najmä inovatívny
prístup k návrhu lávky z hľadiska vyba-
venia, funkcie aj konštrukcie. Lávka je
z ocele, v pôdoryse je asymetrická
a prekvapujúco plynulo a elegantne
umožňuje preklenúť prechod cez rieč-
ne údolie. Lávka je príkladom moderné-
ho staviteľského umenia, nie je mohut-
ná a neforemná, ale naopak elegantná,
subtílna a vhodne zakomponovaná do
krajiny. Jej dĺžka je 230 m (obr. 4). 

Ďalšími nominovanými v tejto kategó-
rii bol hraničný most cez rieku Inn pri
Wernsteine-Neuburgu. Ide o most na
nemecko-rakúskych hraniciach, ktorý
má tiež elegantnú, ľahkú a minimalizo-
vanú konštrukciu, vhodne zakompono-
vanú do krajiny (obr. 5). 

Druhou nominovanou lávkou je lávka
v Gessentali pri Ronnenburgu. Ide
o jednu z najdlhších a najinovatívnej-
ších drevených lávok v Nemecku. Je
príkladom technicky dokonalého rieše-
nia, ktoré sa prispôsobuje krajine
a pôsobí v nej veľmi poeticky (obr. 6). 

V spolupráci s VBI 
pripravila D. Lalíková 
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