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Zvonka štadión vyzerá skutočne
moderne, jeho fasádu oživuje tmavočer-
vený laminát s imitáciou dreva. Všetky
miesta pre divákov sú na sedenie, k dis-
pozícii sú lóže a nezabudlo sa ani na
invalidov. Červené hľadisko s oficiálnou
kapacitou 21 000 divákov tesne obklopu-
je ihrisko a sedadlá sú upevnené blízko
seba. Snaha autorov bola vytvoriť bez-
prostredný kontakt divákov s hráčmi.
Predpokladá sa, že tam budú chodit tisí-
ce ľudí, no priestor nebude pôsobiť stu-
deno, i keď by bol poloprázdny. Výho-

dou štadióna je, že ihrisko autori umiest-
nili päť metrov pod úrovňou okolitých
komunikácií. To ešte viac napomáha
uzavretému charakteru pravého „fanúši-
kovského kotla“. Pohodlie a komfort pre
návštevníkov zabezpečujú 4 vstupné
koridory a 36 brán do hľadiska. Oválnu
strechu nepodopiera žiadny stĺp, čím je
zabezpečený bezproblémový výhľad pre
každého fanúšika. Nikomu sa tu nestane,
že si kúpi vstupenku na sedadlo za stĺ-
pom, ako tomu býva hlavne v hokejových
arénach. Trávnik na hracej ploche je
vyhrievaný, koberec vypestovali v Ne-
mecku špeciálne pre pražský štadión.

Okrem ihriska sa v areáli nachádza aj
hotel, obchodné a kancelárske priestory. 

V porovnaní s inými štadiónmi
v Čechách alebo u nás je zaujímavosťou
využitie komerčných priestorov, ktoré
predstavuje približne 800 m2 obchod-
ných plôch a ďalších 2 400 m2 kancelár-
skych plôch. Hotel, súčasť štadióna, má
150 izieb, pričom 4 izby majú priamy
výhľad na hraciu plochu. 

Všetky únikové cesty viacúčelového
areálu, všetky jeho značenia, ozvučenia,
východy aj vchody sú na úrovni ešte vyš-
šej, ako je požadovaná od UEFA – na všet-
ko boli urobené špeciálne skúšky. Vlastný

Prvý multifunkčný futbalový štadión, postavený v anglickom štýle, teda s tribúnami iba pár
krokov od hráčov, bol dokončený v Prahe na Edene. Postavili ho v rovnakom štýle ako
niekdajší drevený Eden. Stavbu modernej arény, aká by sa nestratila ani vo futbalovo
najvyspelejších krajinách, zvládli v Česku za veľmi krátky čas. Najmodernejšia aréna v strednej
Európe nespĺňa iba funkciu štadiónu, ale aj viacúčelového areálu.

štadión bol otvorený 7. mája 2008 priateľs-
kým stretnutím s Oxford University – bol
historicky prvým anglickým súperom –
s ktorým sa konalo prvé stretnutie už 28.
marca 1899. Z hľadiska kompletnosti
dokončenia objektu tak chýba k „dokona-
losti“ iba dobudovanie siene slávy, veno-
vanej významným udalostiam klubu SK
Slávia Praha a luxusného salóniku pre
čestných hostí. 

Materiálové a konštrukčné riešenie 
Novostavba sa nachádza na pozemku

historického futbalového štadiónu Slávie
Praha. Objekt je založený na 600 železo-
betónových pilótach. Hľadisko je vytvore-
né železobetónovou a prefabrikovanou
konštrukciou so stĺpmi, prievlakmi a tri-
búnovými nosníkmi. Tieto sú doplnené
prefabrikovanými lavicami. Vnútorné
a obvodové steny aj priečky sú vymuro-
vané tvárnicami z pohľadového ľahčené-
ho betónu. 

Strechu štadiónu tvorí klenba, vytvore-
ná bez použitia stĺpov. Oceľové prvky
strechy vážia spolu viac ako 1 300 ton.

Vonkajšiu fasádu štadiónu tvorí prvok
exteriéru – hliníkové eloxované profily,
zvyšok fasády je kontaktne zateplený.
Všetky miesta štadiónu sú kryté. Pre
divákov boli vybudované dve veľkoploš-
né obrazovky s rozmermi 5 x 7 m. V hor-
nej časti hľadiska je umiestnených 45
VIP boxov so zasklenou stenou pre 450
divákov a výhľadom na hraciu plochu. Aj
keď to na prvý pohľad nevyzerá, s ohľa-
dom na veľkosť štadiónu je položených
viac ako 15 km zdravotechnických rozvo-
dov, asi 100 km slaboprúdových a 200
km silnoprúdových rozvodov. 

Štadión nemá okolo seba obrovské
voľné plochy, ani rozptylový priestor ako
niektoré iné štadióny. Viacúčelový areál
je umiestnený medzi bytovú zástavbu,
železnicu i Carrefour. Takže okolitá
zástavba nemá jednotný charakter
a preto sa architekti skôr snažili vytvoriť
stavbu s mestským charakterom, živý
prvok nie „mŕtvu zónu“. Až čas ukáže, či
sa im zámer podaril. 

Riadenie projektu 
Okrem technických zaujímavostí je

z pohľadu riadenia projektu na naše
pomery neobvyklé usporiadanie zmluv-
ných záväzkov investora a generálneho
dodávateľa stavby. Na rozdiel od našej
zavedenej a obvyklej praxe má na sta-
rosti dodávateľ rovnako dokumentáciu
pre realizáciu diela a táto nebola súčas-
ťou dodávky investora tak, ako je to
obvyklé v našich podmienkach. Na
základe zmluvy formou pevnej čiastky
tak dodávateľ zodpovedá nielen za vlast-
nú realizáciu prác, ale rovnako aj za pro-
jektovú dokumentáciu pre realizáciu
diela, vrátane dielenskej, montážnej,
výrobnej a koordinačnej dokumentácie.

V spolupráci 
s Ing. Milanom Olerínym, 

ktorý projekt v záverečnej fáze 
výstavby osobne riadil 

a s Ing. arch. Martinom Kotíkom 
pripravila Martina Trnkusová 
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Ing. arch. Martin Kotík 
Architektonick˘ ateliér OMICRON-K

Na jar 2000 sme boli oslovení zástupcami SK Slá-
via, aby sme im pomohli presadiÈ v˘stavbu ‰tadióna
v Edene, a zároveÀ sa stali autormi nového areálu. 

V 90. rokoch SK Slávia usporiadala niekoºko
verejn˘ch alebo vyzvan˘ch súÈaÏí pre architektov, ale
Ïiadny z návrhov nebol dotiahnutí ìalej ako k veºmi
obecnej ‰túdii. MoÏno, Ïe ateliér Omicron-K bol
osloven˘ práve preto, Ïe v tom období mal uÏ po
Prahe za sebou niekoºko úspe‰n˘ch realizácií.
MoÏno preto, Ïe sme dobr˘ ateliér, moÏno z obid-
voch dôvodov. Pri v‰etkej skromnosti môÏem pove-
daÈ, Ïe keì investor získal stavebné rozhodnutie, bola
to nielen zásluha projektu, ale tieÏ ná‰ho prístupu,
vytrvalosti a nad‰tandardnej spolupráce. V priebehu
‰túdie sa projekt viackrát upravoval a menil hlavne
preto, Ïe ani investor ani my sme nemali Ïiadne reál-
ne skúsenosti s nov˘m ‰tadiónom v âR, a Ïe sa stále
hºadal najlep‰í funkãn˘ model pre cel˘ areál. Nako-
niec sa stavebné povolenie získalo pre ‰tadión
s kapacitou 21 tisíc divákov, pre bytov˘ dom so 150
bytmi, pre hotelovú ãast pod severnou tribúnou ‰ta-
diónu a obchodno-administratívne priestory predo-
v‰etk˘m v západnej tribúne. MôÏem povedaÈ, Ïe toto
je prv˘ multifunkãn˘ ‰tadión v âR, ãiÏe objekt, ktor˘
nie je vyuÏívan˘ iba jeden ãi dvakrát do mesiaca na
futbalové zápasy, ale vìaka svojej multifunkãnosti by
mal ÏiÈ 365 dní v roku. Po prv˘ch 4 mesiacoch pre-
vádzky sa dá kon‰tatovaÈ, Ïe sa to podarilo. 

Samostatnou kapitolou bola realizácia stavby,
kedy v závere ch˘bali investície a to sa v˘razne pre-
javilo na kvalite prác i na zvolen˘ch materiáloch. Aj
keì se nám podarilo presadiÈ v˘razne väã‰iu vyuÏiteº-
nosÈ území, investor pred zahájením realizácie zredu-
koval podstatnú ãasÈ doplnkov˘ch funkcií a v priebe-
hu stavby boli bohuÏiaº ìalej redukované niektoré
funkcie. Najviac sme sa ale zaoberali s charakterom
fasády. Najprv bola nami navrhnutá a odsúhlasená
fasáda príli‰ finanãne nároãná, neskôr z ãasov˘ch
dôvodov náhradn˘ variant nebol akceptovan˘ dodá-
vateºom a investorom, aÏ keì sme sa veºmi dôrazne
postavili proti rie‰eniu dodávateºa, ktoré spoãívalo
v rie‰ení fasády iba v omietke. V prípade, Ïe sme
chceli inú fasádu, bol dan˘ finanãn˘ limit, termín aj
úloha zohnaÈ si dodávateºa sami. To sa nakoniec aj
podarilo a musím povedaÈ, Ïe firma KBV s. r. o. nám
vy‰la maximálne v ústrety. Rovnakú skúsenosÈ mám
i s nami navrhnut˘mi cédrov˘mi podhºadmi, ktoré
boli dodávateºom veºmi dôrazne odmietané, no na-
koniec sa stali jedn˘m z v˘razn˘ch architektonick˘ch
prvkov ‰tadiónu. Túto ãasÈ dodávala firma FilmDekor
tieÏ v dobrej kvalite. 

AÏ na niektoré v˘nimky musím skon‰tatovaÈ, Ïe
spolupráca s väã‰inou subdodávateºov bola keì nie
dobrá, tak na uspokojivej úrovni. Stále verím, Ïe k˘m
sa uskutoãní koneãná kolaudácia v‰etk˘ch ãastí ‰ta-
dióna, tak niektoré problémy, ktoré by mohli naru‰iÈ
celkovú kvalitu stavby, sa stihnú e‰te vãas napraviÈ.
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