
początku był kłopotliwy. Wiele spraw 
wymagało wyjaśnienia poczynając 
od kwestii własnościowych terenu. 
Stadion położony jest w granicach 
administracyjnych Chorzowa, 
na działkach różnych właścicieli 
i użytkowników. W początkowym etapie 
prac projektowych właściciele działek 
ustalali prawne zasady przekazania 
terenu Katowicom. Nie wszystkie 
uzyskały przewidziany status własności, 
co w późniejszym etapie miało okazać 
się poważnym problemem rozpoczęcia 
realizacji. Niezależnie od spraw 
własnościowych na terenie objętym 
inwestycją funkcjonuje prawo lokalne 
ustalane przez Chorzów. Przyczyniło 
się to do utrudnienia wielu kwestii 
formalnych dotyczących uzgadniania 
dokumentacji projektowej. Projektanci 
oprócz ustaleń z inwestorem musieli 
prowadzić mediacje i uzgodnienia z innymi 
podmiotami – Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Katowicach, Wojewódzkim 
Parkiem Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie. Podobnie kształtowała się 
kwestia dotycząca uzyskania warunków 
technicznych i uzgadniania projektu 
sieci uzbrojenia technicznego terenu, 
szczególnie wodno--kanalizacyjna.

Stadion właścicieli ma wielu
Zapadła decyzja gruntownej modernizacji 
i w 2008 roku wydział inwestycji Miasta 
Katowice rozpisał przetarg na wykonanie 
wielobranżowej dokumentacji projektowej 
stadionu miejskiego w Katowicach. 
Wygrała go firma Modern Construction 
Systems (MCS) z Poznania. Temat od 

Trzy koncepcje
Generalnym projektantem jest firma MCS 
z Poznania, która wraz z partnerem – spółką 
jawną DiG Sowińscy Architekci z Gliwic, 
wykonała wielobranżową dokumentację 
projektową. Na wstępie projektanci 
przedstawili trzy koncepcje, z których żadna 
nie spełniła oczekiwań inwestora. W trakcie 
dalszych prac i uzgodnień, wypracowano 
kolejną koncepcję, która została w pełni 
zaakceptowana przez zamawiającego. 
Początkowym założeniem projektowym 
miała być modernizacja obiektu. Zakładano 
remont dwóch trybun – północnej 
i wschodniej wraz z wykonaniem nowego 
zadaszenia. Dwie pozostałe trybuny miały 
powstać jako obiekty całkowicie nowe. 
Projektanci podczas swojej pracy wykonali 
ekspertyzy stanu technicznego istniejących 
trybun. Wynikła z nich bezwzględna 
konieczność ich zamknięcia i wyburzenia. 
Ta decyzja spotkała się z natychmiastowym 
i pozytywnym odzewem inwestora. 
Wprowadzono nowe założenia projektowe 
i opracowano koncepcję nowego stadionu. 
Ponadto, w ramach tak dalece posuniętych 
zmian w opracowaniu, wynegocjowano 
z projektantem etapizację całości inwestycji. 
W ten sposób z modernizacji stadionu zrodził 
się projekt całkowicie nowego obiektu.

A miało być      tak pięknie
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Projektanci wykonali wielobranżowy projekt budowlany, który uzyskał wszelkie 
uzgodnienia, a następnie został złożony w Urzędzie Miasta Chorzów, aby uzyskać 
pozwolenie na budowę. Niestety, niemożliwe było uzyskanie pozwolenia, ponieważ 
inwestor formalnie nie miał jeszcze prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane 
dla dwóch niewielkich działek, na których między innymi zlokalizowany jest stadion. 
Projektanci  zgodnie z umową wykonali dokumentację wykonawczą i złożyli ją u inwestora. 
Obecnie trwa procedura prawna porządkująca prawo do własności działek.

Nie obeszło się bez kłopotów
Dość istotnym problemem okazało się skomunikowanie stadionu, który przylega do ulicy 
publicznej tylko wzdłuż południowej, krótszej trybuny. Wyjątkiem jest dojazd parkową  
ulicą dla kibiców drużyny przyjezdnej, która prowadzi do obiektu od północnego zachodu. 
Reszta powiązań komunikacyjnych odbywa się na krótkim, południowym odcinku. 
Dostajemy się w ten rejon z kierunku południowego ulicą Złotą oraz wschodniego od 
ulicy Bukowej. Dodatkowo, jedynie w tym rejonie, możliwe było zlokalizowanie wjazdów 
dla pojazdów mediów, policji, ochrony, obsługi oraz kibiców uprzywilejowanych, dla 
których wykształcono parkingi na terenie stadionu. Takie skumulowanie problemów 
komunikacyjnych w jednym miejscu wymogło wytworzenie w tym rejonie wygodnego placu 
wejściowego. Jego centrum to przestrzeń dla kibiców, gdzie bezpiecznie mogą oczekiwać  
na wejście do obiektu, albo w grupie porozmawiać po zakończonym meczu. Na obrzeżach 
placu została poprowadzona komunikacja kołowa. Taki schemat (mimo ograniczeń 
przestrzennych) pozwolił zminimalizować kolizję pomiędzy ruchem kołowym a pieszym, 
nieuniknioną podczas odbywania się imprez masowych.

Przy samym obiekcie zlokalizowano niewiele bo tylko 345 miejsc postojowych  
dla samochodów osobowych oraz 16 dla busów. Na taki krok zdecydowano się mając 
na uwadze bliskość parkingów obsługujących Stadion Śląski, park i wesołe miasteczko. 
Kibice udający się na Stadion Miejski w Katowicach samochodami – mogą z powodzeniem 
skorzystać z tych parkingów. Wymaga to tylko prawidłowej koordynacji organizowania 
imprez i wzajemnego korzystania z parkingów.

Połóżenie obiektu
Stadion leży w przepięknej, parkowej 
okolicy. Zatopiony w zieleni  
Wojewódzkiego Parku Kultury 
i Wypoczynku jest subtelnie usytuowany 
na uboczu stolicy Śląska. Lokalizacja 
między Katowicami i Chorzowem 
oraz jednocześnie między parkiem 
i katowickimi dzielnicami Dąb 
i Wełnowiec-Józefowiec wywołuje 
poczucie odizolowania i kameralności. 
Może to właśnie ta cecha wpływa na 
szczególne, emocjonalne przywiązanie 
kibiców drużyny GKS-u do tego obiektu. 
Teren jest wyjątkowy również dlatego, 
że pomimo wyizolowania, leży stosunkowo 
blisko zurbanizowanego centrum, 
co korzystnie wpływa na dostępność 
komunikacyjną obiektu. Niestety stadion 
został zaniedbany. Wostatnich latach 
dokonano remontu płyty boiska głównego, 
boisk treningowych oraz wymiany 
oświetlenia. Prace te, przeprowadzone 
przez obecnego zarządcę obiektu – MOSiR 
Katowice, umożliwiły jedynie doraźne 
funkcjonowanie, jednak konieczne były 
działania bardziej radykalne, pociągające 
za sobą zdecydowaną modernizację 
stadionu wraz z infrastrukturą.

Obiekt w liczbach:
∷ 68 x 105 m – wymiary płyty boiska  
∷  68 x 105 m i 57 x 97 m –  

wymiary płyty boisk treningowych 
∷ 17 800 – pojemność stadionu  
∷ 8,2 ha  – powierzchnia inwestycji  
∷ 27 m – Wysokość do korony obiektu 
∷ Ilość miejsc postojowych:
 ∷  345 – samochody osobowe , 
 ∷ 16 – busy 

Zastosowane konstrukcje: 
∷ Konstrukcja obiektu – żelbetowa
∷  Konstrukcja zadaszenia – stalowa  

z przekryciem membranowym

A miało być      tak pięknie



Inwestor Miasto Katowice

Generalny projeKtant Modern Construction systems sp. z o.o.

współpraCa  DiG sowińscy architekci sp.j.

Główny arChIteKt mgr inż. arch. wojciech ryżyński

81

Katowice



Trafne rozwiązania
Kształtowanie najbliższego otoczenia 
obiektu wynikało bezpośrednio 
ze skomplikowanych wymogów 
funkcjonalnych jakie musi spełniać stadion 
III kategorii i obecnego zagospodarowania. 
Względy komunikacyjne zdecydowały 
o wytworzeniu w części południowej 
wygodnego, zewnętrznego placu 
wejściowego, z którego dostępny jest  
parter trybuny południowej. Na obu 
jego końcach wykształcono przyczółki 
mieszczące zestawy bram wejściowych/
wyjściowych zintegrowanych w system 
wejścia/wyjścia całego obiektu. Stadion 
i plac od południa odgrodzony jest aleją 
drzew, wytworzoną przez dwa równoległe 
szpalery pięknych dębów. Znakomicie 
odcinają one optycznie część komunikacji 
pieszej od ruchu kołowego – parkingu dla 
kibiców. Projektanci zachowali i uzupełnili 
istniejący układ zieleni nawiązując 
jednocześnie do założenia parkowego 
w najbliższym otoczeniu.

Każdy z przyczółków wejściowych jest 
pewnym systemem. Składa się z modułów 
zawierających kołowrotki wejściowe, 
szeroką bramę wyjściową/ewakuacyjną 
oraz niewielką kubaturę kasy/depozytu. 
Takie założenie pozwala na rozwiązywanie 
problemów komunikacyjnych na 
poziomie lokalnym. Zakłada się, że służby 
informacyjne są w stanie zapanować nad 
niesfornym zachowaniem kibiców w ramach 
jednego modułu, nie dopuszczając do 
rozprzestrzenienia się zdarzenia na całej 
linii ogrodzenia. Taki sekwencyjny schemat 
przyświecał projektantom podczas 
projektowania kolejnych elementów  
wejścia kibiców do obiektu.

Na terenie stadionu zaprojektowano 
parkingi dla gości VIP na 167 miejsc 
postojowych. Są to dwa ogrodzone 
i nadzorowane place. Pierwszy jest 
zlokalizowany wzdłuż trybuny wschodniej, 
drugi – bezpośrednio pod boiskami 
treningowymi. Przy drugiej lokalizacji 
umieszczono miejsca postojowe dla 
autobusów zawodników wraz z placem 

dla mediów o normatywnych wymiarach. 
Boiska treningowe mogą być użytkowane 
bez potrzeby dostępu na cały stadion, 
co wynikało z ustaleń z użytkownikiem. 
Gwarantują to usytuowane w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
postojowe oraz swobodny dostęp do bazy 
szatniowej i sanitarnej zlokalizowanej 
w trybunie północnej.

Wykształcone przyczółki przy 
południowym placu wejściowym komunikują 
odpowiednio: zachodni – trybunę zachodnią 
i południową, wschodni – trybunę 
wschodnią i północną. Takie założenie 
przestrzenne w narożu trybun zachodniej 
i południowej zakłada bezpośredni dostęp 
do schodów, bez konieczności projektowania 
dodatkowych przejść wzdłuż obiektu. Inaczej 
jest w przypadku przyczółka wschodniego. 
Przyjęte rozwiązanie wymagało wydzielenia 
dojścia pieszego wzdłuż trybuny wschodniej 
na północną. Za trybuną północną, która 
jest dzielona między kibiców drużyny 
gości i kibiców-gospodarzy został 
wytworzony ogrodzony plac, będący 
buforem przestrzennym oddzielającym 
obie grupy. Konieczne było wykształcenie 
wydzielonej komunikacji dla kibiców-gości. 
Osobne, bezkolizyjne wejście dla tej grupy 
zlokalizowano w zachodnim narożniku 
trybuny północnej. Właśnie w tym rejonie 
znajduje się moduł wejścia/wyjścia, tożsamy 
z tym umieszczonym na placu głównym, 
przeznaczony dla tej grupy kibiców. 
Zaprojektowano dla niej również rozległy 
plac, który poprawia komfort oczekiwania 
przed wejściem na stadion.

Zmyślna funkcja
Obiekt, według starych wytycznych UEFA 
z 2006 roku, miał spełniać wymagania 
stawiane stadionom III kategorii. Dodatkowo, 
zgodnie z warunkami administratora 
obiektu, miało się na nim znajdować 
dziesięć niezależnych węzłów szatniowych 
dla juniorów i innych katowickich drużyn 
piłkarskich. Podstawowym założeniem SIWZ 
było zachowanie niedawno wymienionych 
masztów oświetleniowych i murawy  

boiska głównego oraz dwóch treningowych. 
Wpłynęło to bezpośrednio na główne 
założenia projektowe: stadion złożony 
z czterech niezależnych trybun o ściśle 
określonym trakcie trybuny. Szerokość 
obiektu w rzucie wykształcono wynikowo 
z przestrzeni pomiędzy płytą główną 
a boiskami treningowymi (trybuna główna/
zachodnia). Droga pożarowa przebiega 
wokół zaprojektowanych obiektów. Możliwy 
jest także wygodny dojazd na płytę boiska 
również dla samochodów ciężarowych. 
Pomimo tych utrudnień i uwarunkowań 
udało się zapewnić prawidłowy układ 
przestrzenny zagospodarowania  
na terenie działki.

Aby sprostać skomplikowanym 
założeniom projektowym, dla 
poszczególnych trybun wykształcono 
klarowny podział kondygnacji: parter – 
funkcja dodatkowa, poziom +4,42 – kładka 
kibiców, poziom +8,50 – funkcje techniczne. 
Taki schemat obejmuje wszystkie trybuny 
poza zachodnią – główną. Z racji licznych 
funkcji, które musiały znaleźć swoje 
miejsce w kubaturze, zdecydowano się 
wykształcić dodatkowo poziom +13,08, 
który wraz z poziomem +8,50 został w 
całości zagospodarowany przez wymagane 
funkcje. Szerokie schody zaprojektowane 
w formie łuku w narożach obiektu prowadzą 
na kładkę, która została rozwiązana jako 
obszerny balkon. Można z niego wejść na 
widownię lub podziwiać zielone otoczenie 
stadionu. Na kładce zlokalizowano funkcje 
niezbędne dla kibiców: sanitariaty, punkty 
gastronomiczne, punkty medyczne oraz 
womitoria prowadzące na widownię. Kibic 
nie musi opuszczać trybuny, na której się 
znajduje, aby skorzystać z tych udogodnień. 
Parter w czasie trwania imprezy jest 
niedostępny dla szerokiej publiczności. 
Wyjątkiem jest trybuna zachodnia, do 
której dostęp mają piłkarze, dziennikarze, 
kibice VIP oraz obsługa. Podobnie podczas 
widowiska, dostępny dla pewnej grupy 
jest parter trybuny wschodniej, gdzie 
zlokalizowano służby informacyjne oraz 
pomieszczenia policji.
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Aby zapewnić prawidłowy odbiór widowiska sportowego 
dla uprzywilejowanej części widowni, czyli gości VIP oraz 
dziennikarzy przeniesiono trybunę główną z obecnej – 
wschodniej na nowo projektowaną – zachodnią, co jest 
prawidłowością na wielu obiektach stadionowych. Na tak 
radykalne posunięcie zdecydowano się biorąc pod uwagę 
usytuowanie obiektu względem stron świata. Na parterze 
trybuny głównej zaprojektowano dwa węzły szatniowe: jeden 
dla drużyny gospodarzy, drugi dla drużyny gości wraz z dwoma 
niezależnymi węzłami odnowy biologicznej. W ich najbliższym 
sąsiedztwie znajdziemy salę konferencyjną, pomieszczenia 
pracy mediów, szatnie dla pracowników gastronomii oraz szereg 
pomieszczeń związanych z szatniami dla zawodników i obsługą 
rozgrywek piłkarskich. Program spełnia wszelkie wymagania 
stawiane obiektom przez UEFA i FIFA. Trybuna północna 
jest przeznaczona w części dla kibiców drużyny gości. Parter 
został wyposażony w pralnie oraz węzeł odnowy biologicznej 
dostępny dla zaprojektowanych tam ośmiu węzłów szatniowych. 
Jeden z nich (najlepiej wyposażony) będzie pełnił rolę szatni 
treningowej drużyny głównej. Trybuna południowa ma możliwość 
zlokalizowania biur MOSiR-u i dodatkowych funkcji takich jak 
sklepik kibica, pomieszczenia fanklubu i innych. Wschodnia, na 
parterze, zawiera funkcje techniczne niezbędne do utrzymania 
terenu stadionu w dobrej kondycji technicznej – biura klubu, 
pomieszczenia policji, służb informacyjnych oraz pomieszczenia 
obsługi technicznej płyty głównej stadionu.

Lekka forma
Piękną, architektoniczną formę stadion zawdzięcza Wojciechowi 
Ryżyńskiemu – generalnemu projektantowi i architektowi (również 
stadionu drużyny Lecha, chluby Poznania). Kształt obiektu 
został opracowany przy udziale zespołu młodych architektów 
poznańskiego Modern Construction Systems. Doskonale zadziałała 
tu współpraca pomiędzy projektantami MCS a projektantami 
z Gliwic, odpowiedzialnymi za projekt zagospodarowania wraz 
z uzgodnieniami i projekt trybun północnej i wschodniej.

Wyzwaniem projektowym było wpisanie obiektu w otaczającą 
zieleń parkową przy trudnych uwarunkowaniach przestrzennych. 
Założenie to zostało zrealizowane poprzez umiejętne 
kształtowanie elementów architektonicznych i konstrukcyjnych. 
Nie korzystano tu z wszelkiego rodzaju tzw. „skórek elewacyjnych”. 
Wszystkie zastosowane elementy mają znaczenie konstrukcyjne, 
praktyczne i estetyczne. Zaprojektowano żelbetową podstawę 
o podziałach ortogonalnych. Przykryto ją konstrukcją stalową 
zadaszenia w rzucie oraz elewacji swobodnie wykraczającą poza 
obrys minimalistycznego cokołu. Zaproponowane kształtowanie 
formy zadaszenia ma na celu optyczne domknięcie stadionu 
w narożnikach. Membranowy dach zaprojektowano posługując 
się miękkimi formami wynikającymi bezpośrednio z wymagań 
konstrukcyjnych. Aby uzyskać możliwie najlepsze proporcje 
obiektu zastosowano pionowe podziały elewacji zarówno 
w żelbetowym cokole, jak i górującej nad nim lekkiej konstrukcji 
stalowej. Membrana nadaje lekkości i zmiękcza optycznie 
zadaszenie poprzez zgaszenie mocnych, ortogonalnych kierunków 
konstrukcji. Ukształtowanie dachu i materiał, z którego został 
wykonany korzystnie wpłynie na akustykę. Obiekt utrzymany 
jest w delikatnej kolorystyce szarej konstrukcji trybun i białej 
płóciennego zadaszenia. Taka kolorystyka ma na celu osiągnięcie 
harmonii z otaczającą go zielenią. To subtelne powiązanie 
podkreślono również we wnętrzu poprzez zaprojektowanie 
zielonych siedzisk na widowni.

Wyposażenie
Stadion jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnoprawnych. Pierwszy stopień trybuny wschodniej został 
zaprojektowany dla tej grupy osób. Dostępny jest z poziomu terenu, 
za pomocą systemu ramp żelbetowych, w okolicy których znajdują 
się pomieszczenia cateringu i sanitariatów.

Wyjątkowe dla tego obiektu jest wyposażenie go w dziesięć 
węzłów szatniowych. Osiem z nich zlokalizowanych jest na 
trybunie północnej. Usytuowanie takich elementów wraz z dwoma 
boiskami treningowymi, z czego jednym oświetlonym, ma na celu 
wytworzenie centrum treningowego dla młodzieży. MOSiR Katowice 
ma pomysł, aby w ten sposób realizować program dydaktyczny  
dla zdolnej młodzieży piłkarskiej o znaczeniu ponadregionalnym  
a nawet europejskim.

Rzetelna konstrukcja
Trybuny wykonane są w konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowano 
dziewięciometrową siatkę słupów, z których dwa ostatnie rzędy 
wspierają membranowy dach zawieszony na siatce z rur stalowych 
o przekroju okrągłym. Schemat konstrukcyjny jest autorską ideą 
architekta Wojciecha Ryżyńskiego. Nadał on kierunek, który 
został zrealizowany w dokumentacji przez zespół projektantów-
konstruktorów. Stadion w Katowicach to rozwinięcie oryginalnego 
pomysłu zapoczątkowanego w konkursowych projektach 
architektów z Poznania. Założenia są proste – zamiast wspornika 
wytworzyć równoważnie. Zewnętrzny rząd słupów pełni rolę 
odciągów, które wraz z łukowo kształtowaną rurą na tyłach elewacji 
pozwoliły uzyskać ich wiotkość oraz ciekawy detal architektoniczny. 
Cała reszta konstrukcji została rozwiązana prosto i rzetelnie. 
Na etapie koncepcji projektant przewidywał, że w przyszłości 
(po wyburzeniu masztów oświetlenia) zaistnieje przestrzenna 
i techniczna możliwość zabudowy narożników i tym samym 
powiększenia pojemności widowni.

Co dalej z budową?
Efektem ponad rocznej pracy zespołu projektantów jest 
pełnowartościowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa 
obiektu. Urząd Miasta Katowice przeznaczył odpowiednie 
fundusze. Możliwość realizacji została jednak zablokowana przez 
skomplikowane sprawy własnościowe terenu. Ruchy ukierunkowane 
na kompleksową realizację obiektu zamarły. Gdy inwestor zaczął 
rozważać realizację inwestycji od etapu IV tj. trybuny północnej 
z postulatami zgłosili się kibice klubu. Zaproponowali spotkanie 
w Urzędzie Miasta Katowice, podczas którego przedstawili 
inwestorowi i projektantom swoje uwagi i spostrzeżenia. Ambitni 
oraz szczerze oddani swojemu klubowi sympatycy „Gieksy” za 
podstawową kwestię uznali konieczność powiększenia pojemności 
trybun obiektu. W związku z tym, najistotniejszym założeniem 
stała się konieczność zabudowy narożników zaprojektowanych 
trybun. Zmiana ta pozwoli osiągnąć około 22 000 miejsc siedzących 
a obiekt zyska około 20% miejsc siedzących więcej w stosunku do 
wersji bez zabudowanych narożników. Możliwości techniczne już 
zaprojektowanej struktury budowlanej pozwalają, aby wykonać 
takie założenie. Projektanci czekają teraz na formalne sprecyzowanie 
założeń przez inwestora. Proces przeprojektowania może zająć około 
pół roku, ale z pewnością uczyni obiekt bardziej atrakcyjnym. ●

Autorzy są architektami, członkami 
zespołu projektowego Stadionu  
Miejskiego w Katowicach
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