konštrukcie

Unikátna drevená konštrukcia
žilinskej športovej haly
Pred štyrmi desaťročiami začali stavbári v Žiline s výstavbou kopulovitého zastrešenia unikátnej
drevenej konštrukcie z lepených vrstvených lamelových nosníkov. Na tú dobu ojedinelý a odvážny
projekt pokračoval bez oficiálnych povolení, iba na dodatočné schvaľovanie čiastkových riešení.
Bola to združená investícia, zastrešená ako výskumno-vývojová úloha zo štátnych prostriedkov
určených pre výskum.
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Drevostavba športovej haly na Bôriku
mala slúžiť aj na významné kultúrne
podujatia v Žiline. Vhodná bola ako za
strešený priestor pre stavebnú výstavu.
Takmer dve desaťročia bola pýchou
mesta, stavbárov a výrobcov drevenej
konštrukcie strechy. Rozpätie kopuly má
105 metrov, vzopätie 18,5 m, zastavaná
plocha 8700 m2. Hlavná hracia plocha
má rozlohu 4500 m2, z toho plocha pre
ihriská 40x80 m. Obstavaný priestor
komplexu je 133 000 m3. Hľadisko
s tribúnami ponúkalo 3200 miest na
sedenie, pričom kapacitu bolo možné
rozšíriť sedadlami na hracej ploche až na
6000 miest. Zázemie umožňovalo kom
plexnú tréningovú starostlivosť a relax až
pre 300 športovcov.

Orientácia na montované
stavby z dreva

sa objavila veľká objednávka „Športová
hala Žilina“.

Žilina s vtedajšími projekčnými, staveb
nými a výrobnými kapacitami garantovala
reálnosť projektu. Odvetvie spracovania
dreva si mohlo dovoliť prijať takúto ná
ročnú úlohu. V tom období rekonštruo
vali závod Drevoindustrie 07 v Rajeckých
Tepliciach. Koncepčne ho pripravovali
na výrobu drevostavieb, o ktoré sa začali
na Slovensku zaujímať. Vybudovali nevy
hnutné technológie sušenia, hobľovania
a ohýbania dreva, jeho lepenia a lisova
nie veľkých nosníkov. Inovačný program
závodu zamerali na „Výrobu drevostavieb
pre športové účely z n.p. Drevoindustria
Žilina“. Vyrobili konštrukcie niekoľkých
menších objektov z dreva ako sklady
a prevádzkové budovy vo výrobných
areáloch. Ešte nestihli získať veľa skúse
ností, keď

Drevo porazilo oceľ
aj železobetón
Športová hala na Bôriku dostala územné
povolenie v roku 1973 v rámci plánova
ného areálu výstaviska Sympomech.
Mala umožniť viacúčelové využitie –
na šport, výstavy i kultúrne podujatia.
Projekt vypracoval Ing. arch. Ľudovít
Kupkovič zo Stavoprojektu Žilina. Bol
hlavným projektantom a vedúcim kolektí
vu, ktorý dlhodobo pripravoval realizáciu
stavebných diel.
Žilinský Ateliér 22 Športprojekty Brati
slava nechal pred začatím projektu špor
tovej haly vypracovať tri porovnávacie
štúdie návrhu zastrešenia haly: s oce
ľovou nosnou konštrukciou strechy, so
železobetónovými nosníkmi alebo s nos
nou konštrukciou z drevených
lepených prvkov.

Bokorys a bočný rez celou konštrukciou
športovej haly v Žiline podľa
pôvodných projektov
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Z výstavby haly v rokoch 1980–1986
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Pohľad z interiéru na unikátnu konštrukciu zastrešenia športovej haly z drevených
lepených prvkov

Vizualizácia rekonštrukcie žilinskej športovej haly

lepených lamelových nosníkov oblúko
vého tvaru s profilom: šírka 230 mm,
premenná výška od 800 do 1800 mm
s polomerom 85 m. Na vrchole sú všetky
spojené oceľovým prstencom a radiálne
zviazané štyrmi sústavami výstuh priere
zu 230x800 mm.
V strede kupoly vztýčili montážnu vežu
s oceľovým nosným prstencom ako
vrchol zastrešenia. Nosníky postupne
osádzali vejárovite v dvojiciach. Lepené
drevené krokvy radiálne osadzovali po
1200 mm a zakrývali sendvičovými
panelmi hrúbky 250 mm. Nosníky na
základ upevňovali systémom skrutiek.
Osadené krokvy spojili podporným sys
témom, zvrchu spevnili strešným pláš
ťom a plechovou krytinou.
Drevené prvky vyrábali z najkvalitnejšie
ho SM/JD reziva dosušeného na vlhkosť
10 %. Do nosníka ich zlepili špeciálnym
lepidlom rakúskeho výrobcu, na každý
nosník spotrebovali 350 kg lepidla. Za
účelom zjednodušenia realizácie nos
níkov a celého komplexu športovej haly
postavili v tesnej blízkosti montážnu halu
PUMS s rozmermi 120x20 m. V hale vy
rábali a skúšali kvalitu nosníkov z lepe
ného dreva. Každý nosník prešiel záťa
žovou skúškou. Z vyrobených nosníkov
8 nevyhovovalo a vyrobili nové. Keďže
to bolo zaradené ako výskumná úloha,
mali drevárski výrobcovia možnosť overiť
si neoverené technológie. Aplikácia ná
ročného riešenia drevenej konštrukcie
strechy v takýchto rozmeroch sa však
už nezopakovala.

v termínoch, povoľovacích konaniach.
Prvé podujatia sa konali v ešte neskolau
dovaných priestoroch. Hasiči mali obavy
z požiaru, organizátorov prenasledoval
nepokoj z bezpečnosti celej konštruk
cie. Lepené nosníky aj po rokoch vy
držali a celá kupola strechy potvrdzuje,
že drevo je vhodným materiálom aj pre
konštrukcie extrémnych rozmerov.
Po štyroch desaťročiach je však unikát
na športová hala vo veľmi zlom stave.
Už takmer 10 rokov nebolo v nej žiadne
podujatie a vzhľadovo chátra. Ako by
bola na smetisku, drevo nezakonzer
vované, všade burina. Nevysporiadaný
majetok haly a pozemku pod ňou plo
dí dohady o jej budúcnosti. Dokonca
zazneli hlasy, že „korytnačku“ treba
zbúrať.
Na pôvodný projekt sa snaží nadviazať
Ing. arch. Michal Diviš. Usiluje sa oživiť
pôvodný vzhľad a predĺžiť životnosť je
dinečnej „drevenej škrupiny“. Jedným
z možných námetov je spraviť novú stav
bu pod kupolou nosníkov z lepeného
dreva. Potrebné je však spracovať pod
robnú diagnostiku nosnej drevenej kon
štrukcie a ostatných statických prvkov,
posúdiť stav hydroizolácií, fundovane
a reálne odhadnúť náklady na odstrá
nenie porúch, spracovať posudok po
žiarnej odolnosti celého objektu.
Na diskusiu Žilinčanom predložili foto
grafie „ako hala vyzerala v minulosti“
počas výstavy „Mesiac architektúry
v Považskej galérii umenia“ (2. 2. – 5. 3.
2017). Zároveň ukázali makety a vizu
alizácie „haly zajtrajška“. K realizácii
zachovania a záchrany symbolu Žiliny
– Športovej haly s použitím drevených
lepených nosníkov v konštrukcii strechy
– ako architektonického skvostu, je však
ešte ďaleko.

Do popredia v práci architektov sa do
stávalo využitie dreva v stavbe. Moderni
zovaný drevársky závod to mal dokázať
vyrobiť. Producent drevených staveb
ných prvkov – Drevoindustria bola od
hodlaná to zvládnuť. Projektant vyzval
na spoluprácu špičkového odborníka na
statiku drevených stavieb Ing. Andreja
Bašistu, CSc. z Drevárskej fakulty VŠLD
vo Zvolene.
Spolu vypracovali projektovú úlohu
v roku 1977. Stavebné povolenie získali
23. augusta 1979. Realizáciou investor
poveril Závod špeciálnych prác – súčasť
n. p. Pozemné stavby Žilina. Stavbu
mali dokončiť do konca roku 1982.
Nakoniec získali stavebné povolenie
pre priestory technického vybavenia
až v roku 1985, hoci podzemnú časť
dokončili v roku 1984 v náklade 2 mil.
Kčs. Skolaudovaná bola dodatočne 13.
apríla 1989.
Projekt ocenil Zväz slovenských architek
tov. Obom autorom Ing. arch. Ľudovítovi
Kupkovičovi a Ing. Andrejovi Bašistovi,
CSc. patrí Cena ZSA Dušana Jurkoviča
za rok 1986, ktorú im odovzdali pred tro
mi desaťročiami – v roku 1987 s odôvod
nením: projekt vysoko účelnej športovej
haly za neobvyklé, efektné a efektívne
zastrešenie.

Paralelný výrobný postup
stavbárov a drevárov
Základ stavby tvorilo zastrešenie stave
niska. Stavbári pripravili 44 betónových
pätiek, každú založenú na trojiciach že
lezobetónových pilót. Celkom prepojili
132 nosných základov 6 m pod úroveň
terénu.
Súbežne prebiehala výroba prvkov ku
poly zastrešenia. Tvorilo ju 44 drevených
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Zachovať jedinečnosť haly
Náročnú výstavbu Športovej haly v Žiline
sprevádzali samé komplikácie. Keďže to
bola výskumná úloha, tolerovali chaos
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