
M O S T  B R O O M I E L A W - T R A D E S T O N

„ S Q U I G G LY  B R I D G E “  

Tento nový peší most poskytuje dôle-
žité spojenie medzi štvrťou Tradeston
na južnom brehu rieky Clyde a finanč-
nou štvrťou IFSD (International Finan-
cial Services District) mesta Glasgow. 

Tvar mosta, ktorý navrhli stavební
inžinieri z Halcrow v spolupráci so
škandinávskymi architektmi Dissingom
a Weitlingom, odráža ciele glasgowskej
radnice zlepšiť dostupnosť cez rieku
a vytvoriť významnú orientačnú kon-
štrukciu na nábreží. 

Konštrukčné riešenie 
Vlnitá dvojitá krivka vytvára štruktúru

podobnú vlne ponad rieku a dá sa vní-
mať ako významná stavba projekčného
úspechu stavebných inžinierov v spolu-
práci so škandinávskymi architektmi.

Most Broomielaw-Tradeston (tiež neformálne nazývaný aj „Squiggly Bridge“) je most cez
rieku Clyde v meste Glasgow. Realizovala ho dánska architektonická firma Dissing+Weitling.
Výstavba mosta stála 7 miliónov libier a používajú ho peší chodci a cyklisti. Automobilová
doprava nie je na moste povolená. Využíva dizajn zaveseného mosta, hoci s horizontálne
zakriveným rozpätím v tvare „S“ i vonkajším hranením na oboch zakriveniach.

Nový most je ideálne umiestnený tak,
aby pôsobil ako katalyzátor pre investí-
cie, aby podporoval dôveru v mesto
a aby spĺňal zásadnú úlohu v oživení
rieky. Spája Tradeston a finančnú štvrť
IFSD a poskytuje ohnisko pre aktivity
a udalosti, čím podporuje Tradeston
ako novú obytnú štvrť. Most Tradeston
má rozpätie 106 metrov a je najnovším
premostením rieky Clyde v Glasgowe.
Taktiež tvorí významný prvok rozvojo-
vého programu pre oblasť Tradeston.
Bol slávnostne otvorený v máji 2009. 

Financovanie cyklistického a pešie-
ho mosta sa podarilo zabezpečiť na
základe budúcich investícií, ktoré most
podporí na oboch stranách rieky. 

Most bol postavený ako súčasť revita-
lizačného projektu v hodnote 33 milió-
nov libier, ktorý zahŕňa zdvihnutie
a spevnenie existujúcich storočných
prístavných stien a vytvorenie nového
otvoreného priestoru a chodníkov pre
verejnosť. 

Most Tradeston dostal prezývku
„Squiggly Bridge“ („kľukatý most“) kvôli
jeho pôdorysnému tvaru „s“ a bol takto
navrhnutý preto, aby sa prispôsobil prí-
livovému rozsahu a pomocnému navi-
gačnému priestoru rieky Clyde. 
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