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SPorTS arcHITecTure – neW ForMS In THe 1970S and  
1980S, cHallenGeS For THe PreSenT and THe FuTure

Petr Vorlík

Sportovní stavby v  Čechách prošly v  období 

socialismu překotným vývojem – od otevřených 

stadionů a  strohé postfunkcionalistické moderny 

v 50. letech přes expresivní tvarosloví a velkoroz-

ponové konstrukce 60. let až k normalizaci a opa-

trnému humanismu, high-tech, postmoderně 

a prvním ekologickým experimentům let 70. a 80. 

Současný stav a osudy sportovních staveb však 

zdaleka neodpovídají vysokým dobovým ambicím 

a  jejich dosud živému společenskému významu. 

Text proto mapuje nejenom tvarovou, výrazovou 

a  technologickou evoluci specifického typologic-

kého druhu, ale poukazuje i na otázky fyzického 

a  morálního zastarávání architektury, přinášené 

změnami životního stylu a hodnot či ekonomicko-

-environmentálního pozadí. ❚ Sports facilities 

in the czech republic underwent rapid develop-

ment during the socialist era – from open stadiums 

and austere late modern buildings in the 50s, over 

expressive volumes and large span structures 

in the 60s, to the standardization, postmodern 

humanism, early high-tech and first examples 

of sustainable concepts in the 70s and 80s. 

current use and fate of these sports buildings, 

however, fall far short of the high ambitions of 

the period of their foundation or still live social 

importance. Therefore, the text is mapping not 

only the evolution of the typological category (i.e. 

volume, shape, arts, technology), but also points 

out issues of physical and moral obsolescence of 

this architecture, brought by changes in lifestyle 

and social values, or economic and environmental 

background. 

Tvůrce z  poválečné, socialistické eta
py české architektury si představujeme 
většinou jako přísné, racionální inženýry, 
kteří v  roli řadových zaměstnanců pro
jektových ústavů naplňovali v jednom ši
ku a v potu tváře přemrštěné hospodář
ské plány. Ostrůvky pozitivní deviace, 
úniku a  možnosti naplnění širšího tvůr
čího pnutí jsou však dnes už dobře zná
mé – nabízely se v  oblasti památkové 
péče (srov. z principu individuální řešení, 
které zpravidla nelze realizovat unifikova
nými postupy), průmyslových, inženýr
ských a zdravotních staveb (srov. velko
rozponové konstrukce nebo provázanost 
s často krkolomnou funkční náplní) a sa
mozřejmě i v prostředí samostatných pro
jekčních sdružení vznikajících v důsledku 

politického uvolnění 60. let (Sdružení pro
jektových ateliérů, SIAL). Vysoký tvůrčí 
potenciál však v sobě nesly i dosud pod
ceňované sportovní stavby. [1]

VZDOR,  RADOST ZE Ž IVOTA 
A  MEZINÁRODNÍ  ROZHLED

Stejně jako památková péče nebo 
průmyslové stavby (srov. národní hr
dost, resp. industrializace a  technolo
gická vyspělost) nacházely i  sportovní 
stavby v  socialistickém plánování širo
kou politickou podporu. Odrážely popu
listický a okázalý zájem o zdraví pracu
jících a  jejich dětí, ale samozřejmě také 
snahu o kontrolu volnočasových aktivit. 
Podpora rodiny, sociologie v architektuře 
a důraz na veřejné stavby však přicházely 
(zejména v 60. letech) i jako samozřejmý 
důsledek společenského nadechnutí po 
2. světové válce, úspěšné obnovy měst, 
návratu radosti ze života, růstu konzumu 
a volného času.

O tomto rozměru sportovních staveb 
a zejména dětských hřišť mnoho vypoví
dají časté dobové fotografie, jež podma
nivě vykreslují hravost, kreativitu a  nez
deformovanost mladistvého pohledu na 
svět, který nelze podřídit centrálnímu plá
nování. Sport a pohyb se stávají obrazem 
radosti a  dynamiky, vzlínající přirozeně 
a samozřejmě i v nesvobodné, sešněro
vané zemi (ale jako radostnější alterna
tiva i  obecně v  celé poválečné Evropě, 
přidušené studenou válkou). Právě dět
ská hřiště totiž vznikala mnohdy ve spo
lupráci se sociology a výtvarníky a byla 
jistě nemalou skupinou tvůrců i veřejností 
vnímána jako „správná cesta“, kterou by 
se měla architektura v budoucnu ubírat 
(srov. ostrý kontrast mezi hyperaktivitou 
dětských her nebo sportem a  strnulou 
prefabrikací zemědělských, bytových ne
bo veřejných staveb, masově se prosa
zující na počátku 60. let). Zajímavá je pro
to i setrvalá snaha o uplatnění osobitých 
řešení, tj. dobrodružných prvků, robinso
nád, bohaté barevnosti, přírodních mate
riálů, organických tvarů apod., jež měly 
v dětech navozovat dojem radosti a při
rozenosti (srov. naopak certifikované, le
gislativně bezpečné typizované systémy 
současných dětských hřišť). Vlivný so
ciolog Jiří Musil tehdy konstatoval: „A co 

s dospívající mládeží, jejíž energii a po-
hyblivosti jsou městské ulice i parky ma-
lé? Více sportovních hřišť a  hřišť robin-
sonského typu.“ [2]

Nelze přehlédnout ani roli, jakou se
hrála dětská hřiště, školní sportoviště 
nebo stadiony v urbanismu sídlišť a cen
ter měst. Vnášela do těchto bytostně ri
gidních struktur přímo v jejich významo
vém ohnisku hravost, volnější tvarování 
a zpravidla i volný prostor a zeleň. Z ar
chitektonickourbanistického pohledu 
je však stejně zásadní také sportovní 
atmosféra místa a identita, spjatá např. 
s lokálně působícími kluby.

Sportovní stavby přinesly v pováleč
né éře ještě jeden podstatný moment – 
možnost mezinárodního srovnávání a in
spirace. Spolu s pavilony z výstav Expo 
byly totiž u  nás pravidelně publikovány 
i  informace o stavbách z olympiád, na
vzdory studené válce napříč západním 
i východním blokem. Jakoby se na sport 
a olympijskou myšlenku fair play nevzta
hovala běžná politická kritéria. Olympijské 
stavby se staly obrazem výbušné, pře
kvapivé kreativity a programové novosti 
(srov. přelomová díla světové architektu
ry na olympiádách v Mexiku, Mnichově, 
Tokiu atd.), výkladní skříní kulturnětech
nologické vyspělosti, mírového, civilizo
vaného mezinárodního klání a  v  přípa
dě zimních olympiád i  naplněním snu 
o pozdně moderní architektuře organicky 
vsazené do přírodní krajiny. [3] V Česko
slovensku nabízel sport i jisté uspokoje
ní ze vzdoru a vítězství nad dominantní
mi mocnostmi (srov. Emil Zátopek, Věra 
Čáslavská, duely našich hokejistů se so
větskou sbornou). Pocit chvilkové svo
body následně generoval společenský 
zájem o  „národní“, zpravidla kolektivní 
sporty, populistickou politickou podporu 
a výstavbu dalších sportovních chrámů.

Odborný tisk podobně více či méně 
bez předsudků publikoval i  konstruktiv
ně a výtvarně vypjaté dílo západních tvůr
ců, mnohdy prezentované právě na pří
kladu extrémních sportovních „skulptur“ 
(např. Pier Luigi Nervi, Eero Saarinen, Fe
lix Candela, Oscar Niemeyer ad.). [4] Tito 
významní tvůrci, kladoucí důraz na kon
strukci a na nový výraz s ní související, 
se stali apolitickými referenčními vzory 
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a  jejich architektura dokladem „hladu“ 
po novém, humanističtějším a přirozeněj
ším tvarosloví, po revizi modernistické ne
osobní věcnosti. Nelze také opomenout, 
že v tomto smyslu stadion přímo bytost
ně naplňoval ideály rané avantgardy:
   solitér, přirozeně a pravdivě provazu

jící tři základní složky architektury – 
konstrukci, funkci a výraz,

   symbol zdraví, hygieny a  pohybu, 
moderního životního stylu,

   gigantická stavba, tj. nepříliš oz
dobná, působící spíše svým měřít
kem, proporcemi a  opakujícím se 
konstrukčním detailem (srov. avant
gardou obdivovaná inženýrská díla 
19.  století), zpravidla s  velkorozpo
novým zastřešením (srov. vzdušnost, 
volnost a flexibilita půdorysu).

40.  A   50 .  LÉTA
40. a 50. letům vládla poválečná obno
va, tj. soustředění především na bydle
ní, infrastrukturu a  průmysl. Předsta
va „řízeného“ volného času se proto 
v architektuře zhmotňovala zejména ve 
formě kulturních domů, budovaných 
v ohnisku nových obytných celků. Na 
počátku 60. let tak věrný komentátor 
a  odborník na sportovní stavby Jaro
slav Paroubek konstatoval: „Jako celá 
podstata materiálního a  kulturního ži-
vota naší společnosti prodělala i  tělo-
výchova po 2. světové válce revoluční 
přeměnu […] S tím větší lítostí musíme 
konstatovat, že dnešní stav budování 
tělovýchovných zařízení u nás, jak zná-
mo, nemůžeme pokládat za uspokoju-
jící […] Kvantum zařízení od roku 1950 
se nezvětšilo (kromě zimních stadionů), 
naopak, následkem vyřazování zařízení 
nevyhovujících apod. se v mnoha dru-
zích spíše zmenšovalo.“ [5]

Situaci jistě nepomáhal ani zákaz 
činnosti tělovýchovné organizace Sokol 
na počátku 50. let a s tím spojené zná
rodnění jeho sportovišť. Podpora rodi
ny a péče o zdraví tak našla naplnění 
alespoň u řady nových školních tělocvi
čen a krytých bazénů, zpravidla nepříliš 

rozměrných budov, vyrůstajících ješ
tě z  architektonicky umírněné tradice 
meziválečné moderny (např. městské 
lázně ve Zlíně, Vladimír Karfík, 1946 až 
1952, obr. 1). Rovněž větší areály, ze
jména lehkoatletické stadiony a  kou
paliště, měly ještě podobu otevřených 
sportovišť bez zastřešení, a tudíž i bez 
větších tvůrčích ambicí (což nijak ne
snižuje mnohdy působivé a  nadčaso
vé řešení detailů, průčelí nebo skrom
ných budov zázemí).

60.  LÉTA
Přelom 50. a 60. let přinesl změnu. Kry
té sportovní haly rozměrově narůsta
ly a s tím se zvyšovaly i nároky na kon
strukci zastřešení. Při návrhu nezřídka 
pomohla přenesená zkušenost, inspi
race velkorozponovými průmyslovými 
halami i masivní uplatnění prosklených 
ploch a  střešních světlíků, což ved
lo k  mírně industriálnímu, syrovému, 
přísnému výrazu (např. zimní stadion 
v  Pardubicích, Miloš Návesník, 1955 
až 1967, obr. 2a, b). Nemalou roli sehrá
lo i zapojení významných konstruktérů, 
což výsledku dodávalo nečekané napětí 

a nové formy, poučené širším zahranič
ním děním (např. tribuna areálu Dukly 
Na Julisce v  Praze, Pražský projekto
vý ústav a Cyril Mandel, 1971 až 1975). 
A  na počátku 60. let do hry vstoupi
la také výtvarnější poetika, dekorativ
ní ornamentálnost, barevnost a nepra
voúhlá geometrie tzv. bruselského stylu 
(např. veslařský a  kanoistický stadion 
Císařská louka v Praze, Jiří Kaisler, Jo
sef Kumpán, 1950 až 1958, obr. 3; kryté 
lázně Čapkárna v Ostravě, Jan Chválek, 
1957 až 1963, obr. 4a, b; Městské láz
ně v Opavě, Hutní projekt Praha, 1965 
až 1968, obr. 5; zimní stadion v Ústí nad 
Labem, Josef Slíva, Jan Doležal, Jan 
Gabriel, 1967 až 1970, obr. 6). [6]

Nemalou roli sehrálo také rych
lé a  vděčné opouštění diktátu 

1 Městské lázně ve Zlíně, Vladimír Karfík, 1946 
až 1952 (zdroj: Josef Pechar, Československá 
architektura, Odeon, 1979) 2 Zimní stadion 
v Pardubicích, Miloš Návesník, 1955 až 1967 
(zdroj: a – Architektura ČSSR, 1961;  
b – Petr Vorlík, 2016) ❚ 1 Town spa in Zlín, 
Vladimír Karfík, 1946 to 1952 2 Winter stadium 
in Pardubice, Miloš Návesník, 1955 to 1967

2a 2b

1
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3 4a 4b

socialistického realismu a  snaha na
vázat na úspěšnou avantgardní tradi
ci, zejména na oslavu poetické kaž
dodennosti, věcnou funkční analýzu, 
citace z oblasti průmyslového designu 
a téma spojení architektury s krajinou. 
Návrat k  meziválečné konstruktivnos
ti, k její lehkosti a eleganci, však věrně 
odrážel i  dění v  zahraničí, kde se po
zoruhodně, expresivně tvarované sta
diony staly jedním z  nejprestižnějších 
a nejsledovanějších témat. Konstrukce, 
extrémní, inovativní a zároveň okázale 
odhalená a čitelná, se stala nositelem 

výrazu a  „novou cestou“ pro unave
nou architekturu pozdního modernismu 
a  mezinárodního stylu. Měla vyzařo
vat nezaměnitelnou osobitost a přitom 
statickou samozřejmost a přirozenost. 
Dlužno dodat, že v tomto ohledu čes
koslovenská architektura ani v meziná
rodním měřítku nezaostávala (např. pla
vecký stadion v PrazePodolí, Richard 
Ferdinand Podzemný, Gustav Kuchař, 
1958 až 1965, obr. 7a, b; plavecký sta
dion v  Českých Budějovicích, Bohu
mil Böhm, Jaroslav Škarda, Josef Vítů, 
1958 až 1971, obr. 8a, b; zimní stadion 

v Plzni, Vladimír Urbanec, Pavel Jane
ček, Ladislav Švábek, 1964 až 1970, 
obr. 9; hokejová hala Slavia v PrazeVr
šovicích, Cyril Mandel, 1970). [7]

NORMALIZACE,  70 .  A   80 .  LÉTA
Architektura sportovních staveb věrně 
zrcadlí společenskou situaci. Začátek 
70. let se tak nesl v duchu kontroly na
stupující po obsazení Československa 
vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. 
Normalizace tvrdě zasáhla i  projekční 
činnost, ať už v důsledku politické re
organizace profesních institucí, nebo 

5

7a

6

7b
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formou jakési kritické a dosti selektiv
ní „sebereflexe“ směrem dovnitř archi
tektury, a to zejména v odborném tis
ku. Výstřelky a  výtvarná osobitost se 
postupně vytrácely ve prospěch střízli
vosti, úspornosti a důrazu na opakova
telnost, univerzalitu a prefabrikaci (např. 
sportovní hala s bazénem, saunou, ho
telem a snackbarem, původně typizo
vaný projekt „bez určení“, po drobných 
úpravách vzorově realizovaný v Novém 
Jičíně, František Šaman, 1970 až 1975, 
obr. 10; typová hala TJ Zahradní Měs
to v Praze, Jiří Siegel, 1972; typová tě
locvična BIOS v Kolíně, Jan Nováček, 
1986, obr.  11, analogické byly posta
veny v Mělníku, Kutné Hoře, Poděbra
dech, Novém Strašecí, Slaném atd.). 
Oblíbené se staly zejména staticky vý
hodné čtvercové, kruhové nebo ovál
né půdorysy, velkorozponové zastře
šení bez středních podpor a  z  toho 
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8a 8b

1110 12

9

3 Veslařský a kanoistický stadion Císařská 
louka v Praze, Jiří Kaisler, Josef Kumpán, 
1950 až 1958 (zdroj: Architektura ČSSR, 
1961, V. Hoštová) 4 Kryté lázně Čapkárna 
v Ostravě, Jan Chválek, 1957 až 1963 (zdroj: 
a – Architektura ČSSR, 1964; b – Petr Vorlík, 
2017) 5 Městské lázně v Opavě, Hutní projekt 
Praha, 1965 až 1968 (zdroj: Architektura ČSR, 
1975) 6 Zimní stadion v Ústí nad Labem, Josef 
Slíva, Jan Doležal, Jan Gabriel, 1967 až 1970 
(zdroj: Architektura ČSR, 1973) 7 Plavecký 
stadion v PrazePodolí, Richard Ferdinand 
Podzemný, Gustav Kuchař, 1958 až 1965 (zdroj: 
Architektura ČSSR, 1966 a 1967) 8 Plavecký 
stadion v Českých Budějovicích, Bohumil Böhm, 
Jaroslav Škarda, Josef Vítů, 1958 až 1971 (zdroj: 
Architektura ČSSR, 1973) 9 Zimní stadion v Plzni, 
Vladimír Urbanec, Pavel Janeček, Ladislav 
Švábek, 1964 až 1970 (zdroj: Jaroslav Vebr, 
Soudobá architektura ČSSR, Panorama, 1980) 
10 Sportovní hala s bazénem, saunou, hotelem 
a snackbarem v Novém Jičíně, František 
Šaman, 1970 až 1975 (zdroj: Architektura ČSR, 
1976) 11 Typová tělocvična BIOS v Kolíně, Jan 
Nováček, 1986 (zdroj: Architektura ČSR, 1987) 
12 Sportovní hala v Mostě, Josef Rotyka, 1968 

až 1977 (zdroj: Architektura ČSR, 1979)  
13 Plavecký bazén v Chomutově, Jiří Eisenreich 
a kol., 1966 až 1980 (zdroj: a – soukromý archiv 
Jaroslava Pachnera; b – Robert Rössler, 2018)
❚  3 Rowing and canoeing stadium, 
Císařská louka in Prague, Jiří Kaisler, Josef 
Kumpán, 1950 to 1958 4 Čapkárna indoor 
baths in Ostrava, Jan Chválek, 1957 to 
1963 5 Town spa in Opava, Hutní projekt 
Praha, 1965 to 1968 6 Winter stadium in 
Ústí nad Labem, Josef Slíva, Jan Doležal, 
Jan Gabriel, 1967 to 1970 7 Swimming 
pool in PraguePodolí, Richard Ferdinand 
Podzemný, Gustav Kuchař, 1958 to 1965  
8 Indoor swimming pool in České 
Budějovice, Bohumil Böhm, Jaroslav 
Škarda, Josef Vítů, 1958 to 1971 9 Winter 
stadium in Pilsen, Vladimír Urbanec, Pavel 
Janeček, Ladislav Švábek, 1964 to 1970  
10 Sports hall with a pool, sauna, hotel, and 
snack bar in Nový Jičín, František Šaman, 
1970 to 1975 11 Standardized sports hall 
BIOS in Kolín, Jan Nováček, 1986  
12 Sports hall in Most, Josef Rotyka, 1968 
to 1977 13 Swimming pool in Chomutov, 
Jiří Eisenreich and team, 1966 to 1980

13a 13b
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vyplývající sevřený vnější výraz (např. 
sportovní hala v Mostě, Josef Rotyka, 
1968 až 1977, obr.  12; plavecký ba
zén Motorlet v PrazeRadlicích, Bárta, 
1976). Dlužno dodat, že sportovní stav
by si v sobě ale setrvačností stále ještě 
mnohdy nesly i barvitou zkušenost 60. 
let, zejména důležitost zapojení výtvar
ných děl a výrazného, zapamatovatel
ného, byť geometricky jednoduššího 
tvarování hmoty, pláště nebo střešních 
nosníků (např. plavecký bazén v Cho
mutově, Jiří Eisenreich a kol., 1966 až 
1980, obr.  13a, b; sportovní hala Fo
limanka v  Praze, Jiří Siegel, 1972 až 
1977, obr.  14; krytý bazén v  Přerově, 
Chemoprojekt, 1972 až 1978, obr. 15; 
zimní stadion v Uherském Hradišti, Mi
roslav Nýdrle, 1972 až 1981). [8]

Normalizační racionalita, prostá sa
mozřejmost a opravdovost může v mno
ha ohledech připomínat počátky mezi
válečného modernismu, tentokrát však 
zřetelně vyrůstá především z  omeze
ných možností socialistických staveb
ních technologií, ale i  z  nového, velmi 
náročného požadavku na víceúčelovost 
sportovních hal a propojování s ubyto
váním, stravováním nebo kulturou (např. 
sportovní hala, plavecký bazén a uby
tování v  Jičíně, Osvald Labaj, Václav 
Šlahař, Boris Vojkovský, 1969 až 1975, 
obr.  16a, b; víceúčelový Palác kultury 
a  sportu v Ostravě, Vladimír Dedeček, 
1974 až 1986, obr. 17). [9]

ALTERNATIVY,  70 .  A   80 .  LÉTA
Na první pohled by se mohlo zdát, že 
politická normalizace přinesla v česko
slovenské architektuře především jakési 
koncepční zploštění. Při podrobnějším 
studiu se ale ukazuje, že 70. a 80. lé
ta jsou i přes zvýšenou politickou kon
trolu a  společenskou rezignaci také 
obdobím, kdy přes železnou oponu ze 
Západu pronikají myšlenky zásadní re
vize modernismu. Vždyť už 60. léta při
nesla v Československu silnou inspira
ci severskou architekturou, jejím úsilím 
o  humanismus, přirozenost a  o  větší 
propojení s  přírodou (např. koupaliště 
v  Mostě, František Kameník, 1969 až 
1974, obr. 18a až c). Naši architekti za
čali zároveň experimentovat i  se (sta
ro)novými technologiemi lepených dře
věných nosníků, což vneslo do výrazu 
sportovních staveb další nové momen
ty (např. zimní stadion ve Strakonicích, 
Miloš Kopřiva, 1983, obr. 19; zimní sta
dion na Výstavišti v Praze, Karel Kout
ský, Jan Kozel, Vladimíra Leníčková, 
1983 až 1985). Jiný pohled na roli ar
chitektury se projevuje také zvýšeným 
zájmem o  krajinu a  životní prostředí. 
Z  počátků normalizace pochází prv
ní poválečné úvahy o  rekultivaci de
vastované industriální krajiny severních 
Čech sportem a volnočasovými aktivi
tami (např. koupaliště Benedikt v Mos
tě, Václav Krejčí, 1970 až 1975). Po
dobnou roli měla sehrát i nerealizovaná 

výstavba olympijského areálu v  Praze 
(viz soutěže v letech 1961 a 1970). [10]

Postupně se prosazovalo také 
postmoderní pojetí, v  českém prostře
dí vlídně smířlivé nebo lehce technicist
ní a  oproti svým zahraničním frivolním, 
ironickým kořenům kladoucí důraz spí
še na lidské aspekty vnímání, sošnost 
a pestrou kolážovitost, bohatší materiá
lové a  barevné pojetí průčelí, typogra
fii, okolní parter (např. plavecký stadion 
v Liberci, Pavel Švancer, 1978 až 1984, 
obr. 20a, b; dostihové závodiště ve Slu
šovicích, Šebastián Zelina, 1980 až 1981; 
bazén v Ostravě, Antonín Buchta, 1981 
až 1987, obr. 21; sportovní hala v Cho
mutově, Martin Kubricht, 1981 až 1988, 
obr. 22). [11]

Stálé a nezpochybnitelné téma před
stavovalo i nadále umocnění konstrukce 
a skladebnosti. Dlužno dodat, že zpra
vidla ve formě smíšeného systému – 
železobeton zajistil stabilitu, trvanlivost 
a  v detailu mnohdy i  sošnost a  syrový 
výraz, ocel, od konce 60. let už dostup
nější, naopak nabídla potřebné prosvět
lení a  velké rozpony (např. harrachov
ské skokanské můstky, Jiří Špikla, Jan 
Suchánek, Miloslav Bělonožník, Hans
Heini Gasser, 1977 až 1983; geode
tická kopule pro plachtaře na Rané, Ji
ří Mojžíš, Josef Koucký, 1980; tenisový 
areál Štvanice v Praze, Josef Kales, Ja
na Novotná, Sportprojekt, 1982 až 1986, 
obr.  23a, b; nová tribuna dostihového 
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závodiště Velká Chuchle v  Praze, An
tonín Buchta, 1985 až 1988; zastřeše
ní a rozšíření haly Královka v Praze, Cy
ril Mandel, 1985 až 1990). [12]

Mimořádný důraz na konstrukci, ovliv
něný samozřejmě i  povědomím o  zá
padním technicistním modernismu, však 
v ostudných podmínkách pozdního so
cialistického stavebnictví dostal také 

poněkud ironický nádech. Trojice tvůrců 
Tomáš Kulík, Jan Louda a Zbyšek Stýblo 
svému konceptu Lotech („low“ analogic
ky k „high“tech) dali rysy pestrobarevné 
stavebnice, prodchnuté jemným humo
rem postmodernismu a  mobility (např. 
umělý veslařský kanál a plovoucí vyba
vení v Račicích, Tomáš Kulík, Jan Louda, 
Zbyšek Stýblo, 1986, obr. 24; skicentrum 
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18a

18c
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20b20a

2119

14 Sportovní hala Folimanka v Praze, Jiří Siegel, 
1972 až 1977 (zdroj: Architektura ČSR, 1978)  
15 Krytý bazén v Přerově, Chemoprojekt, 1972 
až 1978 (zdroj: Architektura ČSR, 1985)  
16 Sportovní hala, plavecký bazén a ubytování 
v Jičíně, Osvald Labaj, Václav Šlahař, Boris 
Vojkovský, 1969 až 1975 (zdroj: Architektura 
ČSR, 1978) 17 Víceúčelový Palác kultury 
a sportu v Ostravě, Vladimír Dedeček, 1974 až 
1986 (zdroj: soukromý archiv Vladimíra Dedečka) 
18 Koupaliště v Mostě, František Kameník, 
1969 až 1974 (zdroj: a, b – Architektura ČSR, 
1979; c – Miroslav Pavel, 2016) 19 Zimní stadion 
ve Strakonicích, Miloš Kopřiva, 1983 (zdroj: 
Architektura ČSR, 1986) 20 Plavecký stadion 
v Liberci, Pavel Švancer, 1978 až 1984 (zdroj:  
a – Architektura ČSR, 1987, b – Petr Vorlík, 2017 
21 Bazén v Ostravě, Antonín Buchta, 1981 až 
1987 (zdroj: Architektura ČSR, 1989) ❚  
14 Folimanka sports hall in Prague, Jiří Siegel, 
1972 to 1977 15 Swimming pool in Přerov, 
Chemoprojekt, 1972 to 1978 16 Sports hall 
and swimming pool in Jičín, Osvald Labaj, 
Václav Šlahař, Boris Vojkovský, 1969 to 1975 
17 Multifunctional palace of culture and sport 
in Ostrava, Vladimír Dedeček, 1974 to 1986 
18 Outdoor swimming pool in Most, František 
Kameník, 1969 to 1974 19 Ice rink roofing in 
Strakonice, Miloš Kopřiva, 1983 20 Swimming 
pool in Liberec, Pavel Švancer, 1978 to 1984  
21 Swimming pool in Ostrava, Antonín Buchta, 
1981 to 1987
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v Harrachově, Jan Louda, Tomáš Kulík, 
Zbyšek Stýblo, Ivo Loos, Václav Mudra, 
1989, obr. 25a, b). [13]

Stejně dramatický myšlenkový posun 
po desetiletích neomezeného optimismu 
a plýtvání představují i pokusy mladých 

architektů Lukáše Lieslera a  Eduarda 
Schlegera, kteří na půdě Sportprojek
tu začali v  roce 1982 experimentovat 
s  ekologicky i  energeticky zodpověd
ným řešením bazénů. Dynamické hmo
tové i dispoziční řešení jejich realizací vy
chází z orientace vůči světovým stranám 
– na severu obsahují kompaktní provoz
ní a  technické zázemí zakryté důklad
ně zatepleným pláštěm, na slunném jihu 
se otevírají velké prosklené haly bazénů 
a stejně orientované pultové střechy po
krývají první solární kolektory. Ačkoliv se 
jednalo spíše o skromné stavby realizo
vané do značné míry svépomocí místní
mi občany, architekti použili pokrokový, 
poučený výraz se směsí zemitých, vlíd
ných dřevěných obkladů a popínavé ze
leně, pečlivě vyváženou technicistními, 
lehce postmoderními barevnými akcenty 
(např. městský bazén v Tachově, Lukáš 
Liesler, Eduard Schleger, 1983 až 1992, 
obr. 26, analogicky dále v Břeclavi, 1983 
až 1991, Hustopečích u Brna, 1983 až 
1991, Varnsdorfu, 1989 až 1994 a Hlin
sku, 1994 až 1996). [14]

Humanizovaný, lidsky srozumitel
ný, postmoderní výraz a  ekologickou 

zodpovědnost v  architektuře sportov
ních staveb 80. let tak lze vnímat nejen 
jako přirozenou reakci na sociální inže
nýrství a nekritický optimismus moderny, 
ale zároveň i  jako vymezení se vůči ne
kontrolovanému plýtvání přírodními zdro
ji, jako vedlejší produkt tuzemského eko
logického hnutí a v neposlední řadě i jako 
vzdor vůči centralizovanému, technokra
ticky vnímanému pojetí výstavby.

SOUČASNOST,  R IZ IKA 
A   POUČENÍ
Sportovní stavby z poválečné éry če
lí v současnosti řadě výzev. Změny ži
votního stylu, společenskopolitických 
prio rit a  systému financování přináší 
dramatické zásahy měnící jejich bytost
nou podstatu. Na závěr je proto třeba 
vyjmenovat alespoň některé podstatné 
vlivy, kvůli nimž v posledních letech ak
celeruje zánik mimořádných architek
tonických hodnot sportovních staveb:
   komercializace sportu, tj. větší či 

menší pokrytí exteriéru i interiéru růz
norodými a jen zřídka graficky kulti
vovanými reklamami,

   rozmělňování přístavbami a úpravami, 
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23a

22a 22b

23b

22 Sportovní hala v Chomutově, Martin Kubricht, 
1981 až 1988 (zdroj: Architektura ČSR, 1990) 
23 Tenisový areál Štvanice v Praze, Josef 
Kales, Jana Novotná, Sportprojekt, 1982 až 
1986 (zdroj: Architektura ČSR, 1987) 24 Umělý 
veslařský kanál a plovoucí vybavení v Račicích, 
Tomáš Kulík, Jan Louda, Zbyšek Stýblo, 1986 
(zdroj: Architektura ČSR, 1989) 25 Skicentrum 
v Harrachově, Jan Louda, Tomáš Kulík, Zbyšek 
Stýblo, Ivo Loos, Václav Mudra, 1989 (zdroj:  
a – Architektura ČSR, 1990; b – Petr Vorlík, 2015)  
26 Městský bazén v Tachově, Lukáš Liesler, 
Eduard Schleger, 1983 až 1992 (zdroj: Petr Vorlík, 
2017)  ❚  22 Sports hall in Chomutov, Martin 
Kubricht, 1981 to 1988  23 Štvanice tennis 
courts in Prague, Josef Kales, Jana Novotná, 
Sportprojekt, 1982 to 1986 24 Manmade rowing 
canal and floating equipment in Račice, Tomáš 
Kulík, Jan Louda, Zbyšek Stýblo, 1986  
25 Harrachov ski centre, Jan Louda, Tomáš 
Kulík, Zbyšek Stýblo, Ivo Loos, Václav Mudra, 
1989 26 Swimming pool in Tachov, Lukáš Liesler, 
Eduard Schleger, 1983 to 1992
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zpravidla pouze užitnými, provizorní
mi doplňky bez smysluplné dlouho
dobé architektonické koncepce ne
bo ambicí,

   nové prostorové a provozní požadav
ky (srov. mediální kostka u  hokejo
vých stadionů, vyžadující kvůli značné 
hmotnosti zvýšení únosnosti střešní 
konstrukce; např. u haly Rondo v Brně 
výjimečně citlivě revitalizované ještě za 
účasti původního autora Ivana Rullera),

   odlišný étos současné architektu
ry založený na víceúčelovosti a  fle
xibilitě, na užití přemístitelných tribun 
a volné ústřední plochy, univerzálního 

osvětlení, ozvučení, médií i provozní
ho a diváckého zázemí,

   změny pravidel a mezinárodní kritéria 
(např. dnes už nevyhovující stadion 
Dukly Praha Na Julisce, kde se však 
dříve běžně konaly prestižní meziná
rodní fotbalové zápasy),

   změny životního stylu a  požadavků 
ze strany návštěvníků (např. úpravy 
plaveckého bazénu v Mostě na zá
bavní vodní svět nebo uzavření měst
ských lázní v Chomutově po otevření 
nového Aquasvěta),

   důraz na udržitelnost a  energetic
kou efektivitu, tj. v  posledních letech 

především zateplování, výměny pláš
tě a  technologií, v  mnoha případech 
však i  v  důsledku velmi náročného 
provozu, vyžadujícího cyklické obmě
ny a rozsáhlé architektonickostavební 
úpravy (srov. vzdušná vlhkost, extrém
ní teploty, chemikálie, mechanické po
škození povrchů, zranitelné velké pro
sklené plochy, nevyhovující provozní 
zázemí atd., např. nedávné úpravy ba
zénu Čapkárna v Ostravě nebo zimní
ho stadionu v Pardubicích),

   rychle se měnící mediální a politická 
podpora sportovních odvětví, s pří
mými důsledky ve využití sportovišť 
a  v požadavcích na jejich kapacitu, 
ale i ve výstavbě nových sportovišť, 
která se však mohou (ale nemusí) 
s následnými módními vlnami rychle 
„přežít“ (srov. ještě nedávno oblíbené 
posilovny versus rostoucí současný 
zájem o sport ve veřejném prostoru, 
např. parkour a streetwork),

   klesající návštěvnost v důsledku te
levizních přenosů, tj. pouze nárazo
vá využitelnost tribun při mimořád
ných utkáních,

   atraktivní poloha a rozloha sportovišť 
v organismu měst, tj. potenciál pozem
ků pod vytrvalým tlakem developerů 
a jiných komerčně orientovaných sta
vebníků (přičemž mnohdy jde o stavby 
tvarem a velikostí vskutku výjimečné, 
ve svém kontextu ale bohužel cizo
rodé, městotvorné spíše podílem na 
místní identitě, což příliš usnadňuje ar
gumentaci pro demolici, např. fotbalo
vý stadion Ďolíček v PrazeVršovicích, 
který prozatím před demolicí a výstav
bou bytových domů uchránila přede
vším podpora fanoušků, místní komu
nity a v důsledku i politiků),

   náchylnost velkorozponových kon
strukcí sportovních staveb na ne
dostatek údržby, drobné havárie 
a obecně špatné zacházení.

 Sportovní stavby představují zcela oso
bitý segment stavebnictví, v  němž vy
soké technické a  společenské nároky 
často přináší mimořádné architektonické 
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výkony a  hodnoty, významné nejenom 
pro národní nebo lokální identitu, ale 
i obecně pro dějiny architektury. Zaslouží 
si proto naši soustavnou pozornost a pé
či. Realita posledních let však vypovídá 
spíše o odtažitém nebo možná jen bez
radném postoji (např. legendární, památ
kově chráněný meziválečný stadion Štva
nice v Praze zbořený v roce 2011; proslulý 
zimní stadion v BrněLužánkách od Bo
humila Fialy, Václava Roštlapila a  Fer
dinanda Lederera z  let 1949 a 1961 až 
1964 zbořený v  roce 2008 nebo pozo
ruhodná víceúčelová sportovní hala ve 
Frýdku Místku od Oskara Chmiela z  let 

1971 až 1985 zbořená v roce 2013 na
vzdory mohutným protestům laické i od
borné veřejnosti). Pozornosti by rovněž 
neměly ujít ani často drastické zásahy 
a nepříznivé změny, které jaksi mimocho
dem a bez povšimnutí rozmělňují unikát
ní sportovní architekturu v rámci „údržby“ 
a jejího běžného provozu.

Nevratné ztráty se stávají mementem, 
ale i  poučením pro budoucnost, jemuž 
bychom se měli naučit naslouchat. Kte
ré stavby uchovat a jak přistupovat k je
jich opravám či úpravám? Jak navrhovat 
nové sportovní stavby, aby je nepotkal 
stejný osud?

Text vznikl na FA ČVUT v Praze jako výstup 

projektu „Architektura osmdesátých let v České 

republice  Osobitost, identita a paralelní úvahy 

na pozadí normalizace“ (DG18P02OVV013) 

v programu aplikovaného výzkumu a vývoje  

Ministerstva kultury České republiky Národní 

a kulturní identita – NAKI II (hl. řeš. Petr Vorlík).

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Fakulta architektury ČVUT v Praze

vorlik@fa.cvut.cz
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