
Kilka słów o obiekcie…
Stadion piłkarski znajdujący się 

w Krakowie przy ulicy Reymonta 

22 jest własnością Miasta Krako-

wa i użytkuje go drużyna piłkar-

ska klubu Wisła Kraków. Rekord 

frekwencji na stadionie padł 29 

października 1976 roku, gdy 

rozgrywany w ramach pucharu 

UEFA mecz Wisła Kraków - Cel-

tic Glasgow, wygrany przez go-

spodarzy 2:0, oglądało około 45 

tys. widzów. 

Stadion wybudowano w II po-

łowie XX wieku i od tego czasu 

podlegał on kilku moderniza-

cjom. Obecnie jest w trakcie 

kolejnej, gruntownej przebudo-

wy, która zakończyć się ma w 

IV kwartale 2010 r. osiągnięciem 

przez stadion m.in. wymogów 

klasyfi kacji stadionowej UEFA 

rangi Elite. Umożliwi to rozgrywa-

nie meczy w ramach mistrzostw 

Europy, gdyż Kraków jest mia-

stem rezerwowym EURO 2012. 

Od 23 stycznia 2008 uchwałą 

Rady Miasta Krakowa stadion 

Wisły Kraków nosi imię zasłużo-

nego piłkarza zespołu – Henryka 

Reymana.

Stadion został zaprojektowany 

przez krakowskiego architekta 

Wojciecha Obtułowicza. Głów-

nym założeniem było stworze-

nie piłkarskiego obiektu w tzw. 

„stylu angielskim”. Początkowo 

inwestycja miała sprowadzać 

się do wybudowania 3 nowych 

trybun oraz zadaszenia powsta-

łej w latach 90. żelbetowej try-

buny głównej, co łącznie dawało 

ok. 21  000 miejsc siedzących. 

Jednak już po rozpoczęciu 

prac budowlanych zdecydowa-

no o powiększeniu pojemności 

obiektu, co wymusiło diametral-

ną zmianę planów.  Ostatecznie 

realizowana jest czwarta wer-

sja projektu, w której ukośne 

elewacje zastąpione zostają 

ażurową konstrukcją słupową, 

dzięki czemu zwiększają się 

gabaryty obiektu. Dodatkowo 

trybuny boczne podzielone zo-

stają na 2 piętra o łącznej liczbie 

44 rzędów. W efekcie stadion 

będzie mógł pomieścić w kom-

fortowych warunkach 33  500 

kibiców, wchodząc do eksklu-

zywnego grona największych 

stadionów w Polsce. 

Referencje

22 października 2004 roku nastą-

piło uroczyste otwarcie budowy 

nowego stadionu. Uczestniczyli 

w niej między innymi prezydent 

miasta – Jacek Majchrowski i 

kapitan Wisły – Maciej Żurawski, 

którzy dokonali symbolicznego 

wbicia łopaty na placu budowy. 

W latach 2004-2007 wybudo-

wano nowe trybuny: południo-

wą i północną. W czerwcu 2007 

roku utwardzono nawierzchnię, 

wyznaczono tymczasowe drogi 

dojścia do trybun, zamontowa-

no nowe bramki wejściowe, a 

także monitoring. W styczniu 

2008 roku oddano nowo wy-

budowany pawilon medialny. 

W maju tego samego roku roz-

poczęła się rozbiórka starej try-

buny wschodniej. Trzy miesią-

ce później wykonano ściankę 

szczelinową, która miała na celu 

utwardzenie terenu pod przyszłą 

nową trybunę wschodnią, której 

budowa rozpoczęła się w lutym 

2009. W czerwcu zaś 2009 roku 

przystąpiono do rozbiórki trybu-

ny głównej pod budowę nowej 

trybuny zachodniej. 

9800 m2 MAPEPROOF H500 
pod stadionem Wisły Kraków
Hydroizolacja części podziemnych nowych trybun na krakowskim stadionie.
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Fot. 1. Widok ogólny 

miejsca budowy.
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…i wkład Mapei
Jednym z najpoważniejszych 

problemów wymagających roz-

wiązania w trakcie budowy była 

kwestia właściwej hydroizolacji 

części podziemnych nowo bu-

dowanych trybun. Dobra repu-

tacja fi rmy Mapei, jak również 

2

Fot. 2. Układanie 

mat bentonitowych 

MAPEPROOF H500.

osobisty dorobek zawodowy 

dr. inż. Krzysztofa Pogana i inż. 

Jerzego Siwka, dobrze znanych 

w krakowskim środowisku pro-

jektantów i fi rm wykonawczych, 

zaowocowało zaproszeniem 

Mapei do wspólnych prac już 

na etapie planowania doboru 

odpowiednich technologii i ma-

teriałów. 

Po przeanalizowaniu dostępnej 

dokumentacji Mapei zapropo-

nowało rozwiązanie obejmujące 

wykonanie hydroizolacji z mat 

bentonitowych MAPEPROOF 

H500. Ze względu na dużą po-
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Referencje

wierzchnię (9  800 m2) oraz wy-

magane tempo postępu prac, 

wybrano maty o największych 

dostępnych rozmiarach – rolki o 

szerokości 5 m i długości 40 mb 

każda. Ponieważ masa jednej rol-

ki to ponad 1100 kg, jej położe-

nie wymagało zapewnienia przez 

wykonawcę specjalnego sprzętu 

do rozładunku i operowania ma-

tami w miejscu budowy, z drugiej 

jednak strony – mata z jednej 

takiej rolki ma powierzchnię 200 

m2. Uzupełnieniem hydroizolacji 

przy wykorzystaniu mat bentoni-

towych Mapei, układanych pod 

fundamentową płytą konstruk-

cyjną, było uszczelnienie styków 

płyty fundamentowej i ścian za 

pomocą profi lu bentonitowego 

IDROSTOP B25. 

Innym produktem stosowanym 

na dużą skalę na tej budowie 

był MAPEFLEX PU45 - mate-

riał odpowiadający wykonawcy 

pod względem właściwości ro-

boczych, a jednocześnie speł-

niający wszystkie oczekiwane 

wymagania dla materiału prze-

znaczonego do uszczelnienia 

połączeń między prefabrykowa-

nymi elementami żelbetowymi 

wznoszonej konstrukcji trybuny 

wschodniej i zachodniej.

Obsługa inwestycji ze strony 

Mapei nie ograniczała się do za-

proponowania rozwiązania i do-

starczenia towaru. Wykonawca 

wprawdzie znał ogólne założenia 

dotyczące technologii wykona-

nia hydroizolacji z mat bentoni-

towych, ale chętnie korzystał z 

oferowanego przez Zespół Linii 

Budowlanej Mapei szkolenia in-

struktażowego oraz wsparcia 

technicznego na poszczególnych 

etapach prac. Tym bardziej, że 

niespodzianek przy prowadze-

niu inwestycji o podobnej skali 

zdarza się wiele -  jak choćby 

przypadek jednej z prefabryko-

wanych płyt żelbetowych, która  

dotarła na budowę uszkodzona i 

wskutek szybkiej interwencji Ma-

pei została wzmocniona matami 

z włókien węglowych MAPE-

WRAP. 

Zaangażowanie i częsta obec-

ność Mapei na placu budowy 

owocuje stałym rozszerzaniem 

współpracy. Na przełomie lat 

2009/2010  na budowie stadionu 

zastosowanie znalazł MAPELA-

STIC (do wykonania hydroizo-

lacji ponad 20 łazienek obiektu 

oraz tarasu widokowego o po-

wierzchni ponad 500 m2 na try-

bunie wschodniej, jak również 

do interwencyjnego zabezpie-

czenia stropów żelbetowych na 

trzeciej kondygnacji, ulegających 

niszczącemu działaniu wody do 

czasu wybudowania zadaszenia) 

oraz PLANITOP 430 (do naprawy 

ścian szczelinowych u podsta-

wy konstrukcji fosy na trybunie 

wschodniej i zachodniej). Póki 

budowa się nie zakończy – nie 

powiedzieliśmy ostatniego sło-

wa.                                           

3

Fot. 3 i 4. Układanie 

mat bentonitowych 

MAPEPROOF H500.

Fot. 5. Uszczelnienia 

wykonane za pomocą 

MAPEFLEX PU45.
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Produkty Mapei opisane w tym artykule należą do linii „Specjalistyczne produkty 
linii budowlanej”. 
Niemal wszystkie produkty Mapei do montażu okładzin na podłogach i ścianach 
posiadają oznakowanie EMICODE EC1 przyznane przez GEV – niemieckie stowa-
rzyszenie kontrolujące poziom emisji lotnych substancji organicznych (VOC) z pro-
duktów stosowanych w budownictwie. 
Uszczelniacze Mapei spełniają standardy ISO 11600.
Zaprawy naprawcze Mapei spełniają wymagania normy EN 1504 oraz posiadają 
oznakowanie CE zgodnie z załącznikiem ZA do normy EN 1504-3 lub oznakowanie 
CE EN 998-1.
Karty techniczne są dostępne na stronie internetowej www.mapei.pl.
Idrostop B25: Bentonitowy profi l uszczelniający. 
Mapefl ex PU45 (EC1R, F-20-HM wg ISO 11600): Jednokomponentowa, poliure-
tanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o odkształcalności do 7,5 %. 
Mapelastic (CE EN 1504-2 nałożenie powłoki (C) zasady PI, MC i IR): Elastycz-
na, dwukomponentowa zaprawa hydroizolacyjna. 
Mapeproof H500: Mata bentonitowa do wykonywania hydroizolacji powierzchni 
pionowych i poziomych części podziemnych budynków i obietków budowlanych. 
Planitop 430 (CE EN 1504-3, R3): Normalnie wiążąca, tiksotropowa zaprawa 
naprawcza o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 30 N/mm2, z dodatkiem 
włókien syntetycznych.

P R O D U K T Y  M A P E I

Stadion Wisły Kraków 
Architekt: Wojciech Obtułowicz 
Czas budowy: 2004-2010 
Czas interwencji Mapei: 2009/2010 
Prace z wykorzystaniem rozwiązań Mapei: hydroizolacja podziemnych części 
konstrukcji nowych trybun
Klient: DIJA-TECH Sp. z o.o. 
Kierownik budowy: Piotr Tabiszewski 
Generalny wykonawca: POLIMEX MOSTOSTAL Polska 
Firma wykonawcza: POLIMEX MOSTOSTAL Polska 
Doradztwo techniczne Mapei: Jerzy Siwek, Krzysztof Pogan
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