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17. januára 2019 bol prípravným zápasom medzi 

ŠK Slovan bratislava a SK Sigma olomouc pre 

verejnosť čiastočne otvorený nový futbalový 

štadión v bratislave. z hľadiska projektového 

riešenia nosných konštrukcií boli na stavbe 

použité najmodernejšie konštrukčné systémy, 

či už v oblasti monolitických alebo prefabriko-

vaných železobetónových konštrukcií. v článku 

je predstavená koncepcia nosného systému.  ❚   

on 17 January 2019 a new football stadium in 

bratislava was partly open for public with a pre-

paratory match between ŠK Slovan bratislava 

and SK Sigma olomouc. From the point of 

view of the project design of the load-bearing 

structures, the state-of-the-art construction 

systems were used in the construction, whe-

ther in the field of monolithic or precast concre-

te structures. the concept of the load-bearing 

system is presented in the paper.

Stavba národného futbalového štadió-
na je najväčšou a najvýznamnejšou in-
vestíciou v rámci modernizácie futbalo-
vých štadiónov na Slovensku. Štadión 
je postavený v lokalite bývalého štadió-
na (legendárneho Tehelného poľa), čím 
zachová kontinuitu prostredia. Štadión 
s kapacitou 22 500 divákov spĺňa naj-
vyššie kritériá štandardov UEFA pre ka-
tegóriu 4. K dispozícii sú viacposcho-
dové VIP zóny, SKY-boxy a kongresové 
sály. V podzemí štadióna je k dispozícii 
viac ako 1 000 parkovacích miest. Sú-
časťou celého projektu sú aj komerčné 
časti – administratívna budova a obyt-
ný komplex budov „Tehelné pole“.

Vzhľadom na  rozsiahly projekt je 
v  článku prioritne popísaný objekt SO 
003 NFŠ Štadión. V prvom rade treba 
zdôrazniť, že oproti projektu pre staveb-
né povolenie došlo v  realizačnom pro-
jekte k  niektorým výrazným zmenám. 
Tieto boli ovplyvnené jednak požiadav-

kami kladenými na konečný termín vý-
stavby a  jednak aj niektorými zmenami 
dispozičného riešenia objektu vzhľadom 
na nové smernice UEFA a FIFA. Zásad-
né zmeny sa udiali hlavne v  nosných 
konštrukciách tribún. Tu došlo ku kom-
pletnému preprojektovaniu monolitic-
kých tribún na prefabrikované, a to hlav-
ne z dôvodu požiadaviek na povrchovú 
úpravu, ale aj z dôvodu skrátenia termí-
nu výstavby, a  to aj napriek zvýšeným 
nákladom na výrobu a montáž.

Ďalším dôležitým rozhodnutím v prí-
pade riešenia vodorovných betónových 
konštrukcií bolo riešenie spriahnutých 
stropných dosiek použitím prvkov 
Cofra 220. Toto riešenie prinieslo efekt 
hlavne v  prípade skrátenia časového 
harmonogramu. Aj napriek náročnos-
ti riešenia stropov, hlavne v  miestach 
s nepravidelným pôdorysom, môžeme 
hodnotiť toto rozhodnutie ako správne 
aj z hľadiska pohľadovosti.

nároDný Futbalový ŠtaDIÓn v bratISlave – KoncePcIa
noSnéHo SYStému ❚ natIonal Football StaDIum  
In bratISlava – concePt oF tHe loaD-bearInG SYStem

2 8 B e t o n  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 1 / 2 0 1 9

1



s t a v e b n í  k o n s t r u k c e  ❚  s t r u c t u r e s

Ďalšou výzvou bol návrh nosnej oce-
ľovej konštrukcie prestrešenia tribún. Tu 
treba poznamenať, že sa jednalo o naj-
väčšiu membránovú konštrukciu na Slo-
vensku. Zo statického hľadiska sa jed-
nalo o komplikované pôsobenie zaťaže-
ní, hlavne v montážnom štádiu. Najzlo-
žitejšou fázou v tejto problematike bolo 
odladenie konštrukcií z hľadiska II. MS. 
V priebehu návrhu oceľovej konštrukcie 
bol 3D model neustále konfrontovaný 
s  dodávateľom membrány. Výsledkom 
spolupráce bol nakoniec bezproblémo-
vý a bezkolízny priebeh montáže a spo-
kojnosť architektov s ich predstavami. 

objektovÁ skladba
Samotné členenie stavby na  jednotlivé 
objekty korešponduje s  pôvodným roz-
delením projektu pre stavebné povolenie:
•  SO 002 NFŠ Suterén – základové 

konštrukcie 1. PP,
•  SO 003 NFŠ Štadión – rozdelený 

na dilatačné úseky A až N,
•  SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa 

na  funkciu – administratívna budova 
(dilatačný úsek Z),

•  SO 005 NFŠ Nákupná pasáž – ma-
loobchodné zariadenia viažuce sa 
na  funkciu, služobné byty a  malé 
ubytovacie zariadenia cestovného ru-
chu (časť maloobchodné zariadenia), 
rozptylové plochy za štadiónom, tzv. 
plató (dilatačné úseky O až T), a byto-
vý dom (dilatačné úseky U až Y).
Každý objekt bol následne rozde-

lený na  dilatačné úseky (obr. 2). Toto 

rozdelenie bolo veľmi dôležite jednak 
z  hľadiska samotného projektu, ale aj 
z  hľadiska samotnej výstavby, pretože 
na  stavbe súčasne pracovalo niekoľ-
ko poddodávateľských firiem. Aby sa 
predišlo nezrovnalostiam v  koordinácii 
počas realizácie, boli aj projekty nos-
ných konštrukcií objektov realizované 
po dilatačných úsekoch. 

Zložitosť projektu bola umocnená 
tým, že sa s výstavbou všetkých objek-
tov prakticky začalo v rovnakom čase. 
To znamenalo nasadenie enormného 
úsilia a  hlavne zabezpečenia dosta-
točných profesionálnych kapacít v ob-
lasti statiky betónových a  oceľových 
konštrukcií. Súčasne bolo potrebné 
po dobu celej výstavby zabezpečiť kva-
lifikovaný a  skúsený tím pracovníkov 
v rámci statického autorského dozoru. 

zÁkladovÉ konŠtrukcie
Základové konštrukcie pozostávajú z hla-
víc pilót, základových pásov, priehlbní výťa-
hových šácht a základovej dosky. Hlavice 
pilót zabezpečujú prenos účinkov stĺpov 
do pilót. Sú navrhnuté pre jednotlivé pilóty 
s  pôdorysným rozmerom 1,2 x 1,2   m, 
alebo pre dvojicu pilót s rozmerom 3,4 x 
1,08  m. Základové pásy sú pod vnútor-
nými stenami a pod obvodovými stenami, 

v prípade podopretia pilótami pôsobia ako 
základové trámy. Základové dosky objek-
tu boli navrhované 200 mm. Pod základo-
vé konštrukcie bol navrhnutý podkladný 
betón hrúbky minimálne 50  mm.

Základové dosky výškových budov 
majú hrúbku 1 a 2,4 m pre objekt SO 
004 a 1 a 2 m pre objekt SO 005. Tieto 
dosky zabezpečujú prenos zaťaženia 
z hornej stavby na  lamely MIP. Static-
kým výpočtom bolo preukázané, že 
v  styku medzi lamelami a  základovou 
doskou nedochádza k  ťahovým účin-
kom, takže nie je potrebné vystuženie 
podperných prvkov, ktoré budú namá-
hané len prostým tlakom. Hydroizolač-
ná funkcia je zabezpečená samotnou 
železobetónovou konštrukciou. 

nosnÉ konŠtrukcie Hornej 
stavby –  monolit ickÉ

zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie tvoria žele-
zobetónové monolitické stĺpy v  kom-
binácii so železobetónovými stenami. 
Osový raster je prispôsobený dispozícii 
objektu a  základná osová vzdialenosť 
stĺpov je 8 150 a 7 500 mm.

Rozmery stĺpov boli prispôsobené 
polohe stĺpov v priečnych rámoch a účin-
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ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Základové konštrukcie pozostávajú z hlavíc pilót, základových pásov, priehlbní výťahových šácht 
a základovej dosky. Hlavice pilót zabezpečujú prenos účinkov stĺpov do pilót. Sú navrhnuté pre 
jednotlivé pilóty s pôdorysným rozmerom 1,2 x 1,2 m, alebo pre dvojicu pilót s rozmerom 3,4 x 
1,08 m. Základové pásy sú pod vnútornými stenami a pod obvodovými stenami, v prípade 

1 Národný futbalový štadión a komplex komerčných 
budov - vizualizácia 2 Rozdelenie stavby na dilatačné 
úseky 3 Priečny rez severnou tribúnou  
4 Priečny rez západnou tribúnou  ❚  1 National 
Football Stadium and a complex of commercial 
buildings - visualization 2 Division of the construction 
into dilatation parts 3 Cross-section of the north 
tribune 4 Cross-section of the west tribune
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kom zaťaženia, ktoré prenášajú. Hlav-
né stĺpy majú rozmer 600 x  1  000 mm 
a  boli na  ne ukladané horné tribúnové 
nosníky a  oceľová konštrukcia pre-
strešenia. Menej zaťažené stĺpy majú  
rozmer 600 x 800 mm, 600 x 600 mm 
a 500 x 500 mm, stĺpy na dilatáciu majú 
šírku 500 mm.

Stužujúcu funkciu zabezpeču-
jú stužujúce jadrá a  samostatné stu-
žujúce steny. Tieto majú hrúbku  
200 a  250 mm. Suterénne obvodové 
steny boli betónované po úsekoch ma-
ximálne 12 m s  prestávkou minimálne 
sedem dní na  prebehnutie prvotného 
zmrašťovania, príp. s vynechaním zmra-
šťovacieho pásu šírky 1 m s prerušenou 
a prestykovanou vodorovnou výstužou.

vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie objektu tvoria 
železobetónové monolitické prievlaky 
a  stropné dosky. Stropné konštrukcie 
boli navrhnuté ako spriahnuté plechobe-
tónové dosky z  plechu Cofraplus 220 
s nadbetonávkou 80 mm celkovej hrúbky 
stropnej konštrukcie 300 mm a s nadbe-
tonávkou 120 mm celkovej hrúbky strop-
nej konštrukcie 340 mm. Vystuženie bolo 
prútovou výstužou vkladanou do  rebier, 
zváranými sieťami celoplošne a  prídav-
nou prútovou výstužou nad podperami.

V miestach, kde nebolo možné vy-
tvoriť jednosmerne nosnú plechobetó-
novú dosku je stropná konštrukcia tvo-
rená monolitickými železobetónovými 
doskami hrúbky 200 a 250 mm.

použité materiály
Všetky monolitické konštrukcie nad-
zemných podlaží sú železobetónové 
spracované v  debnení vibrovaním. 
Uvažovaná trieda betónu pre sute-
rénne konštrukcie bol betón STN-EN 
206-1-C30/37-XC3, XD1 (SK)-CI 0,4-
Dmax 16-S3, pre exteriérové konštruk-
cie STN-EN 206-1-C30/37-XC3, XF1 
(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 a pre ostatné 
bežné interiérové konštrukcie bol be-
tón STN-EN 206-1-C30/37-XC1 (SK)-
CI 0,4-Dmax 16-S3. Betonárska oceľ 
bola navrhovaná značky B500B, zvá-
rané siete B500A.

nosnÉ konŠtrukcie Hornej 
stavby -  preFabrikovanÉ

tribúnové nosníky 
Nosné prvky dolného a horného hľadis-
ka boli navrhnuté ako prefabrikované. 
Boli ukladané na  nosné monolitické 
rámové konštrukcie v  hlavách stĺpov, 
resp. na konzoly na stĺpoch. Šírka tribú-
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architektonický návrh Ing. arch. Karol Kállay

zhotoviteľ Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.

statika Stavokov projekt, s. r. o.

začiatok výstavby 1. septembra 2016

termín dokončenia marec 2019

statika Ing. Paris Chalivopulos

výstavba leden 2017 až leden 2018

predpokladané náklady na stavebné práce/
celkové náklady

49, 8 miliónov/75,2 miliónov eur bez DPH

5 Z výstavby: a) podzemné garáže,  

b), c) výstavba tribún, d) montáž oceľovej 

konštrukcie zastrešenia 6 a) až c) Stav  

z januára 2019 ❚ 5 During the construction:  

a) underground garages, b), c) construction  

of the terrace units, d) constructing the steel 

structure of the roof 6 a) to c) Position as per 

January 2019
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nových nosníkov je 500 mm a statická 
výška 900 mm. Osádzali sa prostred-
níctvom koncových ozubov s  otvormi 
tvorenými HWR ø 80 mm na  elasto-
merové ložiská hrúbky 10 mm s pred-
písanou únosnosťou – na  trny konzol 
stĺpov. Otvory, resp. HWR boli zalievané 
betónom minimálne C30/37 jemnejšej 
frakcie, alebo Emcekretom.

tribúnové lavice a schodiská
Na  tribúnové nosníky boli montované 
tribúnové lavice. Svetlá šírka je 800 mm 
a výška stupňa 360 mm pre dolné tribú-
ny po úroveň +6,00 a 550 mm pre horné 
tribúny nad úrovňou +6,00. Na krajoch 
a  pri schodiskách sa nachádzajú aty-

pické prvky vyplývajúce z  technického 
riešenia. Základným tvarovým typom 
hľadiska je obrátené a dvakrát zalomené 
L, tzv. „dvojhlavica“, z dôvodu maximál-
neho obmedzenia vzájomných horizon-
tálnych stykov. Tam, kde zo skladob-
ných a konštrukčných dôvodov nebolo 
možné tento princíp zachovať, je prie-
rez jednoduché otočené L. Prístup na 
jednotlivé podlažia a  ich prepojenie bol 
zabezpečený prefabrikovanými scho-
diskami rôznych rozmerov osadených 
do monolitických jadier.

zÁver
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava 17. januára 
neoficiálne pokrstili trávnik nového šta-

dióna na Tehelnom poli. Testovací zápas 
sledovalo 2183 divákov, pre ktorých klub 
sprístupnil sektory A  na  spodnom po-
schodí hlavnej tribúny. Oficiálne otvorenie 
nového štadióna sa uskutoční na súboji 
21. kola najvyššej slovenskej súťaže proti 
FC Spartak Trnava 3. marca.

Vizualizácie a fotografie: 1 – Ing. arch. Karol Kállay, 

5a – TASR, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c – Grafobal

Ing. Jaroslav Repa, PhD.

Stavokov projekt, s. r. o.

repa@stavokovprojekt.sk
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