
11. LA Aedas Fotbalový stadion, Los Angeles
ligy aj. Unikátní kopcovitý pozemek a mírné ka-
lifornské podnebí umožnily navrhnout nezvyklé 
řešení  - stadion postavený v kopci s venkovními 
nekrytými ochozy. Stavba má asymetrické uspo-
řádání, běžné sezení obklopuje hrací plochu ze tří 
stran, club seating a VIP lóže zabírají jednu stranu. 

Stadion je součástí územního plánu pro 2,5 mil. 
m2 velký stavební pozemek. Stadion je první 
fází projektu, ve druhé fázi bude následovat 
stavba obchodního a zábavního komplexu s roz-
lohou 500 000 m2. Závěrečnou fází bude vytvo-
ření 500 000 m2 velkého kancelářského parku.

Cílem návrhu stadionu proto bylo využít komplex 
co nejvíce dní v roce a oživit ho i mimo herní dny. 
Stadion je navržen pro dva profesionální týmy. 
Program zahrnuje hotel, zábavní centrum, muze-
um amerického fotbalu (Hall of Fame), obchodní 
centrum, sportoviště pro amatérské sportovce a

Los Angeles je po New Yorku druhým největším 
sportovním trhem v USA. Od roku 1994, kdy měs-
to opustil tým Raiders, mohou fanoušci sledovat 
NFL pouze v televizi. Fotbalové stadiony mají ko-
lem 75 000 sedadel a jsou finačně velmi náročné 
- výstavba stadionu stojí kolem 1 miliardy dolarů.
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13. LA Aedas Fotbalový stadion pro MS, Katar Muzeum tolerance II, Jeruzalém
Nová fáze projektu podle návrhu F. Gehryho, poté 
co hospodářská recese v roce 2008 ukončila ab-
miciózní plány. V té době to byl největší projekt ve 
firmě jak z hlediska velikosti, tak z hlediska staveb-
ních nákladů. Stavební program byl upraven  - pří-
kladem je nový amfiteátr pro 1 000 osob.

Projekt se skládá z výstavních ploch, konferenč-
ního a výukového centra, knihovny, víceúčelové 
Grand Hall, muzea určeného dětským návštěvní-
kům, restaurace a muzejního obchodu.
Celá budova je obložena vápencovými panely.

Mechanizované pohyblivé tribuny a posuvná hra-
cí plocha stadionu umožňují uspořádat fotbalové 
mistrovství světa, olympijské hry a mnoho dalších 
sportovních akcí. Stadion byl začleněn do super-
struktury tvořené obyvatelnými střechami, které 
jsou neseny čtyřmi masivními sloupy / věžemi.

AedasLA se zúčastnil vyzvané architektonické sou-
těže (Foster, Hadid, Speer, AedasLA) na návrh sta-
dionu s 45 000 sedadly. Vědomi si nezvyklé situa-
ce  - horkého podnebí, minimálního sportovního 
zázemí a velikosti Kataru  - rozhodli jsme se navrh-
nout zcela vybočující stadion  - stroj.
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14. LA Aedas Sídlo společnosti DTS Bluebox Studio
Dvoupatrový dům pro hosty, který sloužil nějaký 
čas jako architektonický ateliér s dílnou. Dřevo-
stavba o rozloze 300 m2 je inspirovaná víkendový-
mi bungalovy ve Venice Beach. Byl jsem vlastní-
kem i stavitelem domu, který jsem zrealizoval za 
velké podpory a pomoci svého otce a přátel.

Hlavními požadavky byly state-of-the-art zvuko-
vé laboratoře a kancelářské prostory podporující 
kreativní atmosféru a neformální komunikaci. Ae-
dasLA navrhl nábytek vyrobený na míru potřebám 
DTS a grafické potisky na stěny hal a chodeb inspi-
rované šířením a zaznamenáváním zvukových vln.

DTS je mezinárodní firma, která se specializuje na 
vývoj softwaru pro kanálový zvuk (5.1 a 7.1 digital 
surround sound). DTS se rozhodla koupit novou 
budovu a přestavět ji. Návrh se zaměřil na každo-
denní zkušenost zaměstnance „od parkoviště až 
po židli u pracovního stolu“.
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