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„Pivo točíme ze 68 výčepů. U každého 
je pokladna,“ říká Jindřich Rázl ze spo-
lečnosti Nopanera, jež kalorickou první 
pomoc v sídle Slavie a Bohemians 1905 
řídí. Namísto běžného půllitru dostanou 
lidé jen 0,4 litru zlatavého moku. Prý 
z ryze praktických důvodů: menší obsah 
se rychleji natočí a poločasová fronta 
ubývá svižněji. „Takový je trend všude 
ve světě. Třeba v Mnichově,“ zmiňuje 
domov Bayernu.

Pivo za 35 a klobása za 55 korun však 
vede nejednoho pamětníka k ponurému 
zamyšlení nad prohnilou zkažeností to-
hoto světa... 

Tady se nám (ne)líbí
Stejně jako se všeobecně uznává, že 

fotbal není hra pro baletky nebo útlocit-
né duše, nikdo neočekává, že na stadi-
onu budou k dispozici kožené pohovky. 
Doba nicméně vyspěla a ignorovat výdo-
bytky jako zastřešení, sedadla či dětské 
koutky, připomíná náboženskou sektu 

NA STÍNADLECH

FK Teplice

Stavba byla před 40 lety uspě-
chaná, z politických důvodů se 
musela otevřít v den výročí 
osvobození sovětskou armádou. 
Slavnosti se zúčastnil i tehdej-
ší prezident FIFA, anglický sir 
Stanley Rous. Zrekonstruován 
v roce 1998. Z letadla vypadá 
jako podkova.

V provozu od: 1973

GENERALI ARENA

AC Sparta Praha

Jako předloha posloužil Astrid 
Park belgického Anderlechtu 
Brusel. Rekonstrukce v 90. 
letech proběhla za velmi neob-
vyklých podmínek (například 
bez stavebního povolení), mlu-
vilo se o „černé stavbě“.

V provozu od: 1917

ADIDAS ARÉNA

1. FK Příbram

Prochází nekonečnou renovací, 
stále něco potřebuje: sedačky, 
umělé osvětlení. Spletité vlast-
nické vztahy způsobily, že má 
tribuny jen ze tří stran. Je po-
jmenován po říčce Litavce pro-
tékající za západní tribunou. 
Několikrát už zavinila problé-
my, když se vylila z břehů. 

V provozu od: 1928

SRBSKÁ

1. FC Brno

Legendární stadion za Lužán-
kami byl v tragickém stavu, 
šel by tam odehrát maximálně 
Hamlet, nikoli fotbal. Klub se 
málem ocitl na dlažbě. Měs-
to koupilo a opravilo stadion 
Srbská, kde hodlal soukromý 
vlastník zbudovat baseballový 
areál. Náklady vystřelily do 110 
milionů korun.
V provozu od: 1926

tí. Žádný zbytečný luxus, zato dokonale 
provedené zázemí. Kontakt mezi hřiš-
těm a diváky je velice úzký.“

Eden je vyprojektován zhruba na 75 
let. „Stadiony se nestaví na jedno deseti-
letí. Neobávám se, že tenhle objekt bude 
v budoucnu nemoderní, spíš kapacitně 
nedostačující. Dá se samozřejmě roz-
šířit, ovšem ne donekonečna. Hlavně 
jsem ale přesvědčený, že po celou dobu 
umožní hrát špičkový fotbal.

Úžasný je i stadion v Hradci Králové. 
Avšak výhradně pro fi lmaře, kteří by hle-
dali lokality k historickému bijáku nebo 
postkatastrofi cké sci-fi . V jiném případě 

podněcuje zchátralý areál silné nutkání 
k demolici. Letní úpravy, díky nimž ligo-
vý nováček splnil parametry a nemusel 
hledat azyl za humny, si vyžádaly okolo 
7 milionů korun.

Do tří let by mělo vyrůst fungl nové 
fotbalové šapitó. Německá fi rma ECE 
Projektmanagement slíbila, že za tu 
dobu na městských pozemcích v Malšo-
vicích vybuduje obří centrum volného 
času, jež bude kromě obchodů zahrno-
vat stadion pro 12 tisíc diváků.

„Po téhle spartakiádní obludě se nám 
stýskat nebude,“ říká Richard Jukl, ředi-
tel hradeckého klubu. „Ačkoli na druhou 

V nejlepších evropských soutěžích je běžné, 
že se kluby zaměřují na rodiny s dětmi. Tím si 

vychovávají novou generaci fanoušků.
 HORST SIEGL, bývalý útočník Sparty

Amenitů, kteří tvrdošíjně odmítají elek-
třinu, telefony nebo auta.

„Podmínky na českých stadionech se 
zlepšují,“ myslí si Jaromír Bosák. Známý 
televizní komentátor má v malíku větši-
nu fotbalových adres v zemi. „Výjimečný 
komfort nabízí Eden. Pěkně to vypadá 
na Letné, v Teplicích, v Liberci. A mně 
osobně se líbí v Olomouci. Ale to je nej-
spíš i tím, že tam jsou pokaždé příjemní 
lidé. Holt pohostinní Moravané.“

Lidé, kteří Eden projektovali a postavi-
li, vyrazili za inspirací do zahraničí. „Byli 
jsme se podívat na stadionech v Evropě 
– v Portugalsku, Anglii a taky v Němec-
ku,“ vyjmenovává architekt Martin Ko-
tík z ateliéru Omicron-K. „Nešlo o řešení 
detailů, kde a jak je uchycená sedačka, 
spíš o to poznat vnitřní prostředí.“

Zalíbení našli zejména v zemi, kte-
rá dala lidstvu Shakespeara, Beatles... 
a impozantní fotbalové svatostánky. 
„Anglické stavby nás nadchly sevřenos-
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