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Mariánský most – městský chrám 
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Mariánský most v Ústí nad Labem navržený uznávanou architektonickou kanceláří 

Romana Kouckého
1
 patří k nejvýraznějším a nejkonroverznějším stavbám realizovaným 

v České republice po listopadovém převratu. Se svým 70 metrů vysokým ocelovým pylonem 

se stal novou dominantou města. Poutá nejen výškou, jeho provokativní tvar dotváří 

nepřehlédnutelná soustava ocelových lan, které nesou vlastní 170 metrů dlouhý most. Anketa 

listu Structural Ingeneering International vyhlásila toto architekonické dílo jednou z deseti 

nejkrásnějších staveb světa devadesátých let 20. století. Ústecký most se tak zařadil vedle 

takových pozoruhodností, jakými jsou kupříkladu Guggenheimovo muzeum v Bilbau, 

londýnský Dóm tisíciletí či malajsijské mrakodrapy Petronas Twin Towers. Od 

devětašedesátého roku, kdy dostal Karel Hubáček od mezinárodní unie architektů Perretovu 

cenu za vysílač na Ještědu, se českému architektu podobného uznání nedostalo. I sám Karel 

Hubáček považuje Mariánský most za nejpozoruhodnější stavbu na území České republiky 

uskutečněnou ve dvacátém století.
2
 

Architektonickou hodnotu této stavby můžeme tak považovat za více než potvrzenou. 

Ovšem k interpretaci mostu coby výtvarného díla neřeknou podobná ocenění sama osobě 

                                                 
1
 Ing. Arch. Roman Koucký se narodil roku 1959, v roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář a od 

roku 1998 vede vlastní ateliér na FA ČVUT. Jeho práce byly vystaveny na patnácti českých a zahraničních 

výstavách. Za realizované stavby dostal dvakrát cenu Grand Prix Obce Architektů (1994 a 2000). 
2
 Petr VOLF, Most přes řeku Labe. Reflex 9/2001. 
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téměř nic. Architekt svůj záměr vložený do návrhu sice podrobně vyložil a publikoval,
3
 ale 

dílo žije vlastní život často nezávisle na prvotních impulsech autora. Most lze považovat za 

dílo ve veřejném prostoru a jako takové je dotvářeno vnějšími vlivy. Vznikalo mezi lety 1993 

až 1998, tedy v mimořádné atmosféře probíhající proměny společnosti ze socialisticko-

totalitní na tržně-demokratickou. Most se stal jakýmsi pomníkem tohoto přerodu české 

společnosti. Zhmotňoval vize nového vedení ústecké radnice, v jejímž čele stál jeden z vůdců 

tamní sametové revoluce mladý primátor Lukáš Mašín. Snad proto se tyčí ocelový pylon 

mostu do sedmdesáti metrů, aby symbolizoval vytouženou erekci na křivce ekonomické a 

morální konjunktury. Dokládá to vzpomínka technického spoluautora stavby mostního 

inženýra Milana Komínka na okolnosti zrodu stavby. „…každá mostní konstrukce je 

spoluutvářena prostředím, ve kterém se nachází, na každé se projeví specifické okolnosti a 

možnosti doby jejího vzniku a snaha a vůle zúčastněných lidí. U nového zavěšeného mostu 

v Ústí nad Labem představoval tyto okolnosti mimo jiné důraz kladený představiteli města na 

estetické vyznění díla…“
4
  

Stejně tak se ale bylo možno dílo  označit za symbol „marnotratného 

exhibicionismu“
5
 za monumentální pomník porevoluční nestřídmosti. Velká část Ústečanů 

kritizovala obrovskou finanční zátěž jakou stavba mostu městu přinesla. Stavba stála 

městskou pokladnu přes tři čtvrtě miliardy korun, což je bez mála roční rozpočet Ústí. 

Radnice bude most splácet ještě v roce 2008.
6
 Od roku 1948 v České republice městský 

investor takto finančně náročnou stavbu dopravní infrastruktury nerealizoval.
7
 Odložena tak 

musela být rekonstrukce Mírového náměstí zohyzděného necitlivou socialistickou výstavbou 

a další potřebné městské investice. I některým odborníkům vadilo přílišné předimenzování 

konstrukce. Konstruktéři Kouckému vyčítají, že kdyby ubral na efektu, mohl být most lehčí, 

nižší a samozřejmě levnější.
8
 Například namísto patnácti párů lan mohly nést mostovku jen tři 

páry. Ale kdyby si město objednalo most čistě funkční, asi těžko by jeho prostřednictvím 

udělalo takou „díru do světa“. Nakonec Koucký není sám, kdo  podobně porušuje „svatý 

                                                 
3
 Roman KOUCKÝ, Roman Koucký: architektonická kancelář – kniha 1. Praha 2000. 

4
 Milan KOMÍNEK, Mariánský most v Ústí nad Labem. Praha 1998. Jde o propagační publikaci firmy CityPlan 

s.r.o., která vykonávala na stavbě mostu stavební dohled investora. 
5
 (krs), Mariánský most už není fotomontáž. Ústecký deník 1998, 31.7., Ústí nad Labem. 

6
 (krs), Most bojuje o cenu Evropy. Ústecký deník 1998, 13.10., Ústí nad Labem. 

7
 KOMÍNEK (pozn. 4). 

8
 Zdeněk LUKEŠ, Kontroverzní nový most v Ústí nad Labem. Neviditelný pes 2002, 30.7. 



 

 

 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 
CZ.1.07/1.1.00/44.0005 

3/6 

kánon“. Slavný architekt Santiago Calatrava navrhl most zavěšený jen zdánlivě na lanech, 

lana nic nenesou, je s nimi dokonce možné hýbat.
9
   

Počet lan, výška i tvar pylonu to vše architekt neformoval jen podle potřeb statiky, ale 

zašifroval do konstrukce své umělecké vize. Interpretaci některých prvků zveřejnil. Například 

výška pylonu měla být protiváhou Mariánské skále stojící na protějším nábřeží řeky. Zároveň 

zhruba odpovídá výšce věže nedalekého gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. A autor 

šel ještě dále. „Rozměry pylonu mostu, nejmladší velké stavby města, jsou srovnatelné s 

nejstarší městskou stavbou, gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie. V příčném i 

podélném pohledu je možné vepsat obrysy kostela do vnitřního prostoru pylonu. Po patronce 

tohoto kostela, města i skály dostal nový most jméno Mariánský.“
10

 Jakoby se snažil vytvořil 

pojítko, které mělo usnadnit novému mostu přirozeně vrůst do tradice města. Tato interpretace 

ale obsahuje dvě zkreslení. První nepříliš podstatné, že kostel Nanebevzetí Panny Marie, jinak 

známý též jako kostel se šikmou věží,
11

 není nejstarší městskou stavbou.
12

 Rozhodně má ale 

v ústecké zástavbě dominantní pozici. Zavádějící je ale automatické spojování zasvěcení 

kostela se jménem mostu. Jméno „Mariánský“ totiž most dostal až nedlouho před svou 

dostavbou, na konci roku 1997. Názvoslovná komise na radnici vybírala z devíti set návrhů.
13

 

Koucký tedy při tvorbě díla nemohl tušit, že budoucí jméno tak úzce v duchovní rovině 

propojí jeho most s patronkou města. To spíše vyvstalo jako důsledek působení kontextu 

specifického regionu a převratných společenských změn. Dokládá to, jak výtvarné dílo ve 

veřejném prostoru žije vlastním životem. Jakoby tato hrdá moderní stavba posílila 

sebevědomí Ústečanů. Svým hluboko zapuštěným pylonem v korytu Labe a sítí napnutých lan 

jim pomohla upevnit vztah k městu. Dala jim možnost projevit, jak se ztotožnili s domovem, 

který obývala do roku 1945 německy mluvící majorita, a kde tak většina ze současných 

obyvatel nemá hluboké kořeny. A oni nazvali most podle Mariánské skály. Tím rehabilitovali 

Mariánskou poutní kapli, jež na skále stávala a před staletími dala mohutnému skalnímu 

                                                 
9
 Tamtéž. 

10
 KOUCKÝ (pozn. 3). 

11
 Název kostel získal po 2.světové válce, když byl při spojeneckém v dubnu 1945 vážně poškozen a jeho věž se 

vyklonila dva metry mimo vertikální osu. Po proslulé věži v Pise patří mezi nejšikmější stavby Evropy.  
12

 Nejstarší stavbou v Ústí je kostel Svatého Vojtěcha, původně románský dnes v podobě barokní. Pokud autor 

ale zamýšlel zdůraznit dominantní postavení gotického kostela, interpretaci tato chyba nijak neposouvá. 
13

 (krs), Most s tři sta padesáti jmény. Ústecký deník 1997, 6.9., Ústí nad Labem. Návrh jména pro nový most 

poslalo na radnici devět set respondentů. Poté, co komise vyřadila recesistické návrhy, typu „Drahý most“ apod. 

vybírala z tři sta padesáti jmen. Jméno „Mariánský most“ navrhlo hned několik respondentů najednou. 
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masivu jméno. Kapli nechali komunisté bezohledně strhnout v sedmdesátých letech 20.století, 

aniž by tehdy mezi Ústečany vzbudili významnější zájem. Duchovní rozměr stavby pak 

představitelé města výrazně podtrhli, když na slavnostní otevření pozvali ústeckého 

katolického arciděkana Antonína Sporera. Kněz, který pravidelně celebroval mše v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie, most vysvětil, aby se mu vyhýbala neštěstí.
14

 Teprve po 

slavnostním otevření se mohl každý návštěvník na místě přesvědčit, jak trefně jméno vystihlo 

dokončené dílo. Ohromující monumentálnost, zdůraznění vertikál – to všechno připomínalo 

dojem z prohlídky gotického chrámu. Soustava lan svou pravidelností evokuje žebroví 

kamenný kleneb, štíhlý a vysoký pylon zase špičatou gotickou věž, středem vedoucí chodník 

vymezený od vozovek řadami lan člení prostor mostovky jako trojlodí katedrály. Možná 

podobné pocity inspirovaly návštěvníka Mariánského mostu Zdeňka Líznera z Prahy, když 

v dopise zaslaném na magistrát prorokoval novostavbě velkou popularitu: „Jsem přesvědčen, 

že se na toto dílo budou lidé do Ústí jezdit dívat tak, jako na chrám svatého Víta do Prahy“.
15

 

Ale most rozhodně není moderním svatostánkem katolické víry, spíše chrámem obnovené 

víry v tradici města, chrámem patriotismu. Coby mešní víno se v něm podával Mariánský 

likér vyrobený výhradně pro tuto příležitost v tradiční ústecké likérce.
16

  

Zatímco zamýšlený vztah Mariánského mostu a gotického kostela se autorovy naplnil 

vrchovatě, navázání díla na další duchovní středobod, barokní kostel Nejsvětější Trojice na 

Střekově,
17

 se ukázalo jako šroubované a neživotaschopné. „Prodloužená osa nového mostu, 

stejně jako osa mostu Edvarda Beneše, směřuje na věž kostela Nejsvětější Trojice na Střekově. 

[…] Při slavnostním osvětlení mostu svítí ještě paprsek světla, směřující z vrcholu pylonu ke 

zlacené makovici barokní věže střekovského kostela. Odtud se měl odrazit zpět k mostu 

Edvarda Beneše, to už se ale realizovat nepodařilo.“
18

 Zmiňovaný Benešův most stojí 

v nevelké vzdálenosti od nového mostu a byl postaven ve třicátých letech 20.století. Do 

stavby Mariánského mostu byl v Ústí jedinou spojnicí přes Labe pro automobilovou dopravu. 

                                                 
14

 (krs), Mariánský most opět ožil. Ústecký deník 1998, 31.7., Ústí nad Labem. 
15

 (krs), Nový most láká turisty. Ústecký deník 1998, 12.8., Ústí nad Labem. 
16

 (krs), Mariánský most opět ožil. Ústecký deník 1998, 31.7., Ústí nad Labem. Mariánský likér byl vyroben v 

limitované tisícikusové sérii a prodával se jako suvenýr k otevření mostu. Při křtu Mariánského mostu tento 

nápoj zastoupil tradiční šampaňské.  
17

 Střekovský kostel stojí na protilehlém břehu vůči Mariánské skále a kostelu Nanebevzetí Panny Marie. 

Střekov býval do přičlenění k ústecké aglomeraci v roce 1939 samostatnou obcí a tento kostel byl tak jeho 

duchovním středobodem.  
18

 KOUCKÝ (pozn. 3). 



 

 

 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 
CZ.1.07/1.1.00/44.0005 

5/6 

Geometrický vztah obou mostů ke střekovskému kostelu se možná nabízel na papíře, ale 

v reálu není nijak patrný a zůstává diskutabilní, zda by se projevil při realizaci plánovaného 

osvětlení kostelní věže.    

Je zřejmé, že ideu výstavby nového mostu provázely už od samého počátku vyšší cíle, 

než byla jen snaha o posílení strategického spojení ústeckých čtvrtí rozložených na obou 

březích Labe. Monumentální konstrukce se měla stát další dominantou města, nejlépe novým 

symbolem Ústí nad Labem. Takovou věc ale nelze jen tak dopředu naplánovat, symbol se 

musí prosadit sám, musí se zažít. A z počátku byl mezi Ústečany spíše nechtěným 

přepychem
19

 než chloubou. Málokdo si dokázal představit, že ocelové monstrum nahradí 

v symbolice města odnepaměti znázorňovaný hrad Střekov majestátně čnící nad Labem. 

Představu, že se rodí nový symbol města opatrně prezentoval spoluautor díla Milan Komínek 

už krátce před zprovozněním Mariánského mostu. Zdůraznil, že pokud se tak stane, bude to 

zásluhou hrstky nadšených lidí, kteří zrealizovali to, „čemu mnoho jiných nevěří a možná ani 

nepřeje“.
20

 Ani hlavní autor návrhu Roman Koucký se ale neodvážil předjímat budoucnost 

svého mimořádného výtvoru. „Bylo to tak půl napůl. Skepse, která provází každou závažnou 

tvorbu, je vždy velká, protože až čas prověří, jak se povedla.“
21

  A čas prověřoval. Vlastní 

dokončení mostu ty „mnohé jiné“ z části přesvědčilo, že v jejich městě vzniklo něco 

výjimečného. Roli hrála i městská kampaň, která se urputně snažila prosazovat nový most do 

městské symboliky. Přetrvávající skepsi pak obrušovaly hlavně pochvalné hlasy doléhající do 

Ústí zpoza hranic města. Odsud bylo možné vnímat krásu stavby bez ohledu na finanční zátěž 

městské pokladny. Necelý rok po pokřtění Mariánského mostu dílo získalo světové uznání. 

Most, coby oficiální symbol, dostával nové interpretace. Už nebyl jen městských chrámem. 

Například publicista Petr Volf se jím snažil zastínit „rasistickou“ zeď v Matiční ulici.
22

 „Ústí 

nad Labem není město, které ve světě neblaze proslavila zeď v Matiční ulici, ale je to – 

především! – město, jež se může pochlubit jednou z nejkrásnějších staveb světa […] Radní 

chtěli změnit image města a povedlo se jim to.“
23

 Tato interpretace se pohybuje už v oblasti 

                                                 
19

 Články v Ústeckém deníku nikdy nezapomněly v případě referování o Mariánské mostě zdůraznit obrovské 

náklady na jeho stavbu.   
20

 KOMÍNEK (pozn. 4). 
21

 VOLF (pozn. 2). 
22

 Zeď nechalo postavit město před obecní domy pro neplatiče, v zahraničí byla tato stavba prezentována jako 

projev českého rasismu vůči Romům a kauza získala celosvětovou popularitu.  
23

 VOLF (pozn. 2). 
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simulakra, neboť radní v době rozhodování o podobě mostu, nemohli mít ani tušení, že 

v budoucnu pověst Ústí celosvětově poškodí nějaká zeď. Někteří nepovažují cestu 

Mariánského mostu za uzavřenou ani poté, co dosáhla mety nového městského symbolu. 

„Jednou se možná objeví v erbu kraje, podobně jako silueta libereckého Ještědu.“
24

 

Naznačuje jedna z vizí.   

                                                 
24

 LUKEŠ (pozn. 8). 


