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Nejmladší ze série mostů zařazených do cyklu
zlatých mincí byl slavnostně otevřen pro provoz
v červenci roku 1998. Jméno Mariánský dostal
ještě před vlastní realizací podle protějšího skalního
útvaru Mariánské skály. Má tvar asymetrického
zavěšeného mostu o dvou polích s rozpětím 123,5 m
a 55,5 m s dvojicí pylonů, jejichž výška nad mostovkou
je 60 m a celková výška nad základovou deskou je 75 m.
Pylony jsou navrženy ve tvaru geometricky stylizovaných
trojcípých hvězd, jejichž horní konce jsou zakřiveny do prostoru
nad mostovku. Specifikem Mariánského mostu je skutečnost, že nosná
lana z pylonů nevybíhají na obě strany, ale pouze jednostranně. Toto řešení
se nevyskytuje na žádném jiném zavěšeném mostě na našem území.

Mariánský most v Ústí nad Labem

Plán emise pamětních mincí
v letech 2011–2015

Gotický most
v Písku
Renesanční most
ve Stříbře

Zlaté mince
Nominál: 5 000 Kč
Tematické zaměření: „Mosty České republiky“

Barokní most
v Náměšti nad Oslavou

Rok

Název

2011

Gotický most v Písku

2011

Renesanční most ve Stříbře

2012

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

2012

Negrelliho viadukt v Praze

2013

Dřevěný most v Lenoře

2013

Železniční most v Žampachu

2014

Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov

2014

Železobetonový most v Karviné-Darkově

2015

Žďákovský obloukový most

2015

Mariánský most v Ústí nad Labem

Negrelliho viadukt
v Praze
Dřevěný most
v Lenoře
Železniční most
v Žampachu
Jizerský most na trati
Tanvald-Harrachov
Železobetonový most
v Karviné-Darkově

Parametry zlaté mince
Všechny mince cyklu „Mosty České republiky“ jsou vyrobeny ze zlata o ryzosti 999.9. Jejich hmotnost činí
½ troyské unce, tj. 15,55 gramů, a jejich průměr je 28 mm. Mince se vydávají ve dvojím provedení ražby
– v běžné kvalitě, u které je celá plocha mince stejně leštěna, a ve špičkové kvalitě s leštěným mincovním
polem a matovaným reliéfem.

Žďákovský
obloukový most
Mariánský most
v Ústí nad Labem
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