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Új hidak a Dunán (határainkon túl)
Tisztelt Konferencia!

A mai előadásomban bemutatott hidak többsége egy régit/korábbit felváltó szerkezet, és vannak egészen új, a meg-
növekedett forgalmi igényeket kielégítő hidak is. A bécsi Duna-csatorna Erdberger Brücke nevű hídján jelentős tá-
masz-elmozdulásokat mértek és repedéseket találtak. Felújítás helyett a sérült szerkezetet elbontották és újat épí-
tettek helyére. Az újvidéki Zsezselj hídnak más sors jutott, a város többi hídjához hasonlóan 1999 áprilisában a NATO 
rakétái a Dunába döntötték. Csúnya és keskeny provizórium szolgált helyette 19 évig, amíg az új, immár acél Zsezselj 
híd el nem készült.

Előadásom első hídja a Duna felső folyásán, Baden-Württemberg tartomány egyik jelentős városában Tuttlingen-
ben található. Itt a forgalom megnövekedése miatt, a távlati tervekben szereplő új vasbeton szerkezetet építettek az 
1958-ban, ugyancsak vasbetonból készített mellé. 

   1. ábra: Tuttlingen, az új és a korábbi közúti híd. 2013-2016 között, illetve 1958-ban épült.

Az 1., és 2. ábrán alulnézetben mutatom az új és a korábbi szerkezet közötti különbséget. Az előtérben látható újnak 
kerekdedek a formái, a háttérben pedig a szögletesnek konstruált régebbi látszik. E formai különbséget lehet, hogy 

csak az eltelt  évtizedek alatt történt formaképzési divat/tendencia változás okozta. Esztétikailag mindkét híd korrekt, 
jó arányú. Hozzám a lekerekített, hengeres formák állnak közelebb.

  

2. ábra: Tuttlingen, az új és a régi híd eltérő karakterű



A Fekete-erdei Duna-hidak egyik különleges, igazán meglepő darabja egy kis üdülőhely, Gutenstein átkelője volt. A 
népszerű kerékpárutat vitte át a folyó felett. A Duna itt még keskeny, így akár kalákában is megcsinálhatták ezt a 43 m 
hosszúságú fahidat. 2009-ben fotóztam le ezt a szépnek nem mondható barkács szerkezetet.

 3. ábra: Gutenstein, kerékpáros-gyalogos fahíd, 2009-ben.
      4. ábra: Ritmus a gutensteini, fahíd fotóján
 
Fotós leleménnyel tudtam ritmusos, látványos kompozíciót exponálni erről az átkelőről, és becsültem a hobby kivitelt, 

ám esztétikai élményt nem nyújtott (3., 4. ábra).

5. ábra: Gutenstein, fa ívhíd. Közúti és kerékpáros-gyalogos 
forgalomra. 2011-ben épült.

A valószínűleg házilagos kivitelű fahíd helyén 2018-ban 
már egy professzionális hidat fotózhattam. Stílszerűen 
többnyire fa alkatrészekből készült az új híd is. Az új szer-
kezetnél már nemcsak az átkelés igényét, hanem az átkelő 
kinézetét, látványát is figyelembe vették. 
A híd megmutatja magát, de nem kiabál ki környezetéből, 
íveinek mérete, a függőleges acélrudak ritmusa, formája, 
mérete harmonikus látványt nyújt. Az erdei környezethez 

való esztétikus illeszkedést a szerkezeti elemek nagy részé-
nek fa borítása is elősegíti (5., 6. ábra).   

6. ábra: Gutenstein, a fa ívhíd enyhe alul-, és oldalnézetben.



A következő új híd már a jelentős történelmi múlttal rendelkező város, Sigmaringen parkjában van.  Ez nem egy ko-
rábbi felváltására, hanem a park gyalogos forgalmának optimális helyen való átvezetésére épült. A tervet a városháza 
illetékes munkatársai készítették. 
 

   

8. ábra: Sigmaringen, kábelhíd gyalogos forgalomra a városi parkban. 2012-ben épült.

A „V” alakú kapuzatok látványa, egyszerűségével jó kontrasztot alkot a város többszázéves tornyaival. Jelzi a korok 
változását, de nem licitál rá, nem versenyez a régi formákkal. A legkisebb díszítés is már rontana az eredményen, a 

szerkezet erőjátékát őszintén megmutató megoldáson. A híd egyszerű, funkcionális minden ízében, ez teszi esztéti-
kussá (8., 9., ábra).  (A tervezők munkája elsőre sajnos csak félsikert hozott: a híd állt, de a pálya erős kilengései félelmet keltettek 
az áthaladókban. A gyors korrekció eredményes volt, a kilengések a természetesen várható mértékűek lettek. forrás: https://www.
schwaebische.de/landkreis/landkreis-sigmaringen/sigmaringen_artikel,-gartenschau-sigmaringen-hängebrücke-muss-kurzzeitig-

gesperrt-werden-_arid,5441128.html 

  

9. ábra: A sigmaringeni gyalogos kábelhíd a vízpartról fotózva.



10. ábra: Günzburg, a Dillingen Straße korábbi hídja. 1947-1949 között épült.

11., 12., 13. ábra: Günzburg, a Dillingen Straße új hídja. 2011-ben épült.

Továbbhaladva a Duna mentén már Bajorországban járunk. Elhagytuk Ulmot a folyó egyik „önkéntes/önjelölt” fő-
városát, a dunai svábok hajdani vándorlásának fő kiinduló pontját. A Günzburg nevű kisvárosban vagyunk, annak is 
a keleti szélén, a Dillinger Straße-n. Itt épült egy új híd, az 1949-ben átadott rácsos acélhíd helyén. A régi 3 nyílása 
helyett az új egynyílású, acélnak acél, de nem rácsos, hanem ív szerkezetű. 2011-ben adták át, 2010-ben jártam ott 
másodszor, akkor még épülőfélben volt. A II. világháború után néhány évvel épült híd szolíd, elsősorban funkcionális 
szerkezet volt. A 2011-ben elkészült mostani híd tervezői már az esztétikával is foglalkozhattak. A szerkezeti kialakítás 
megválasztásákor a látvány fontosságára szavaztak. Mivel itt a legnagyobb nyílás 83-m-es mérete nem jelent a kivite-
lezőnek technikai nehézséget, szabadon dönthettek –kívülről, messziről legalábbis úgy gondolhatom–.  

Az ív arányai, a függesztőrszerkezet megoldása, a két-két parti pillér megformálása és a szerkezet színe mind-mind 
esztétikus megjelenést biztosítanak Günzburg új hídjának (10., 11., 12., 13. ábra).



13. ábra: Deggendorf, a Landshut-Bayerisch-Eisenstein vasútvonal korábbi hídja. 1877-ben épült.

14. ábra: Deggendorf, a Landshut-Bayerisch-Eisenstein vasútvonal új hídja. 2009-2010 között épült.

15., 16. ábra: Deggendorf, a korábbi vasúti híd nyomvonalán épített új kerékpáros-gyalogos híd. 2014-ben épült.
Európa egyik leghosszabb ilyen célokra szánt hídja.

Egy nagy ugrással már Deggendorfban járunk. A XIX. századi könnyed, szépritmusú rácsozatú szerkezet már nem 
felelt meg a vasút igényeinek, ezért 2009 és 2010 között újat építettek helyette. Az új nyomvonalon, a hajózás miatt 
magasabb  pályaszinttel épült híd egyvágányú, alsópályás, rácsos acél szerkezet. 

A mai vasúti hídépítés tipikus darabja jó ritmusú rácsozással. Erőt, megbízhatóságot sugároz.



17., 18., 19., 20.  ábra: Deggendorf, a korábbi vasúti híd nyomvonalán épített új kerékpáros-gyalogos híd.

Deggendorf, a korábbi vasúti híd nyomvonalán épített új kerékpáros-gyalogos híd. 2014-ben épült. Ez Európa egyik 
leghosszabb ilyen célokra szánt hídja. Egyedi hegesztett rácsos acélszerkezet, vörösfenyő palló útfelülettel.  A régi 
vasúti híd helyén, annak két pillérének felhasználásával épült. Az új vasúti hídtól való távolsága 15 méter. 
A látványos szerkezet két díjat is kapott: Deutscher Brückenbaupreis in der Kategorie Fuß- und Radwegbrücken 2016, 
Silbermedaille Deutscher Fahrradpreis 2017.
A két híd kompozícióján jól látható eltérő szerepük:  

– a vasúti szabályosan ismétlődő ferde oszlopai a stabilitást, a teherviselés biztonságát jelentik, 
kék színe szerintem a komolyság, megbízhatóság jelzése,

– míg a kerékpáros-gyalogos változó kiosztású, szellős szerkezete a felszabadult mozgás dinamizmusát tükrözi. 
Fehér színe a könnyedséget jelzi. A biztonság érzését ez a szerkezet kapuzatánál biztosítja: körbehatárolt térben lehet 

áthaladni a Duna felett (16. ábra).



21., 22., 23. ábra: Bécs, Duna-csatorna, Erdberger Brücke. 
1969-1971 között épült. 2016-ban lebontották. Helyette a három 
hídból álló „Práter csomóponti hídegyüttes” készült el 2016-ban.

Az Erdberger Brücke akár Sergio Musmeci olasz tervező-
nek a dél-olaszországi Basento folyó fölötti vékony-héj 
kísérlete osztrák változatának is tekinthető. Bár erről 
nincs konkrét információm.  Musmeci a II. világháború 
utáni  Olaszország egyik eredeti gondolkodású, több 
tudománnyal, szakterülettel foglalkozó, új utakat kereső 
mérnöke, akamédikusa volt. A feszített vasbeton szerke-
zetek tulajdonságai, azok alkalmazhatósága is kutatási 
területei közé tartoztak. A „Ponte sul Basento / Musmeci 
Bridge” elméleteinek (egyik) megvalósulása.
 A „Ponte sul Basento / Musmeci Bridge” feszített 
vasbeton szerkezet, teljes hossza 560 m, szélessége 16 m. 
A terv 1967-ben kész volt, a híd 1971 és 1976 között épült 
meg.

24., 25., 26. ábra: a Ponte sul Basento / Musmeci Bridge
 a fotók forrása: 
24. ábra: http://www.aptbasilicata.it/Galleria-Immagini.1432+
M54cf5effbd3.0.html#gallery    
25., 26. ábra: Roberto Conte - http://www.platform-ad.com/the-
musmeci-bridge/



27., 28., 29. ábra: Bécs, Duna-csatorna, az új Erdberger Brücke, 
a három hídból álló „Práter csomóponti hídegyüttes” középső 
alkotórésze.  2016-ban a  készült el.

Az új Erdberger Brücke parti pillérsorainak kialakítása, 
ritmusa , fény-árnyék játéka jó, esztétikus látvány. A belső 

pillérívek vízszintes tartóba való átmeneti íve szépen 
komponált, sorozatuk biztonságot sugároz. 

A két „kísérő” híd ívelése a parti pillérek közeléből élvez-
hető. „V” alakú pillérlábaik könnyedséget, kialakításuk 

stabilitást tükröz. 

30., 31., 32.. ábra: A három hídból álló „Práter csomóponti 
 hídegyüttes” két szélső eleme. 



33-37. ábra: Bécs, Duna-csatorna, Seitenhafenbrücke. 2011-ben épült. Felsőpályás kerethíd.

Bécs, Duna-csatorna, Seitenhafenbrücke. 2011-ben épült. Bécsben a Duna-csatorna végén sokáig egyedül a 
Freudenauer Hafenbrücke szolgálta a közúti közlekedést. A bécsi kikötőben a 2000-es évek elejére  felépített logiszti-
kai központ jelentős forgalomnövekedést okozott, ezért szükség volt egy új átkelőre a Duna-csatorna felett. 

A 2011-ben átadott Seitenhafenbrücke az áthaladó számára az izgalmas, konstruktivista szerkezetből 
semmi sem észrevehető. Alulról viszont csupa izgalmas, meglepő (egyedi?) megoldás látható: egy csomópontból ki-

induló hengeres pillérlábak, takaréküreges és/vagy egyedi gyártású vasbetongerendák. 
A partról és hajóról egyaránt dinamikus, esztétikus, konstruktivista látványt élvezhet a szemlélődő.



Pozsony, az új „Öreg híd”. Két vágánypáron villamos közlekedik és kétoldalt széles gyalogos-kerékpáros sáv áll a kö-
zönség rendelkezésére. Mindkét oldalon két-két nagyméretű erkély biztosít lehetőséget a pihenésre, beszélgetésre, 
szemlélődésre. 

A pozsonyi új „Öreg Duna-híd” tartószerkezete sajátos ritmusú, csúcsukon álló négyzetes struktúrájú. 
A fölső keresztkötéseket ugyanilyen kivágások díszítik. A zöld - világos-szürke színpáros különféle nézetekben hozzá-

járul a látvány dinamizmusához.  

38., 39. ábra: Pozsony, a „Régi” közúti és mögötte a „Régi” vasúti 
híd. 1889-1890 illetve 1890-1891 között épült.

40., 41. ábra: Pozsony, az új „Öreg híd”. 
2013-2016 között épült fel.

42., 43. ábra: Pozsony, az új „Öreg híd”. 



44. ábra: Újvidék, ideiglenes közúti és vasúti híd. 2000-ben épült.

45., 46. ábra: Újvidék, az új Zsezselj híd. 2012-2018 között épült.

Újvidék, az új Zsezselj híd. 2012-2018 között épült. A 44. ábrán látható csúf provizóriumot a szükség hívta életre. 1999 
áprilisában a NATO rakétái a Dunába döntötték az itt álló Žeželj vasúti-közúti hidat. A feszített vasbeton szerkezetet 
híres tervezőjéről Branko Žeželj mérnökről nevezték el 1961-es avatásakor. Helyette 2018-ban készült el az új Žeželj 
vasúti-közúti híd, immár acélból. 

Erőteljes, egyúttal harmonikus íveivel, függesztőkábeleinek megoldásával ez a híd új dísze a Dunának.



Belgrád-Zimony, Pupin híd. 2011-2014 között épült. Felsőpályás vasbeton közúti híd. A Mihajlo Pupin híd Zimony és 
Borča között ível át Duna fölött, amely 1507 méter hosszú, 29,1 méter széles, hat sáv és két járda vezet át rajta. 
A hidat Mihajlo Pupin szerb tudósról, feltalálóról nevezték el.

Kimondottan funkcionális szerkezet, a minimális esztétikai kívánalmaknak felel meg.

47., 48, 49. ábra: Belgrád-Zimony, Pupin híd. 2011-2014 között épült.



A Vidin és Calafat közötti bolgár-román határhíd. 2007-2011 között épült. A híd közúti és vasúti forgalomra készült. A 
pálya keresztmetszetében középen egy vasúti vágány, kétoldalt egy-egy két forgalmi sávos útpálya, továbbá közös 
kerékpáros-gyalogos járda, ill. szolgálati járda helyezkedik el.  A függesztett-feszített szerkezetnek két kábelsíkja van, 
a vasúti vágány két oldalán.

A nagyméretű híd (a közúti híd hossza 1391 m, a vasúti hídé 1791 m) távolról nézve robosztusságával, közelről 
kábelsoraival hívja fel magára a figyelmet. A hídhoz közelítve a kábelek és oszlopok ritmusa, arányuk 

esztétikus látványt nyújt.  A hídra felhajtva ugyanezen alkotórészek mellett elhaladva a híd monumentalitását 
tapasztalhatja meg az utazó.

50., 51., 52., 53. ábra: A Vidin és Calafat közötti bolgár-román határhíd. 2007-2011 között épült.



Vége 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


