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konštrukcie

Drevená konštrukcia tenisovej haly Belá

Prednosti drevených stavieb a konštrukcií využili v projekte a rea-
lizácii tenisovej haly v podhorskom prostredí Slovenska. Drevenú 
konštrukciu tenisovej haly Belá v okrese Žilina začali montovať na 
pripravené základy v septembri 2014. Montážne práce ukončili za 
tri mesiace v decembri 2014.
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Projektant Ing. arch. Roman Klenovič 
navrhol riešenie tak, že bolo možné 
staticky vytvoriť sústavu trojkĺbových 
rámov, s kĺbmi v pätách stĺpov a vo vr-
chole konštrukcie. Nosné páry pilierov 
majú rôznu dĺžku, aby umožnili vytvoriť 
strechu s vypočítaným sklonom, ktorá 
bezpečne prenesie zaťaženie. Lepené 
vrstvené hranoly BSH sú lepené z lamiel 
hrúbky 40 mm: štvorstranne hobľované 
so zrazenými hranami. Vylúčením priro-

dzených chýb dreva a spojením vo via-
cerých laminačných vrstvách dosahujú 
vyššiu odolnosť a pružnosť ako rastlé 
masívne stavebné drevo.
Zvislé nosníky sú upevnené na oce-
ľové konzoly v podlahe kĺbovým spo-
jom. Spoje nedovoľujú pohyb prvkov. 
Potrebné pootočenie umožňuje iba kĺb 
v tomto bode. 
Rámové stĺpy majú premenlivú dĺžku 
(základná 4520 mm) a šírku 200 mm. 

Z lepeného dreva sú aj krokvy. Ich hrúb-
ka je rovnaká ako hrúbka nosných sto-
jok. Lepené nosné krokvy majú dĺžku 
10 059 mm. Vyrezaná noha pre zasu-
nutie do nosného stĺpa je dlhá 1365 
mm. Kónický tvar krokvy na hrane má 
šírku 1521 mm, pri oceľovom čape 120 
mm. Všetko je presne zoskrutkované 
dvojicou skrutiek. Vzdialenosť medzi 
krokvami nie je rovnaká, rozpätie osci-
luje okolo 2500 mm. 
Statik Ing. Vladimír Butek charakterizu-
je základnú konštrukciu: „Rámové rohy 
stĺpov a krokiev sú tuhé. Spojenie medzi 
stĺpom a priečlou je pomocou kolíkové-
ho spoja. Materiál dosahuje pevnostnú 
triedu GL28h. Priečla je tvorená dvoma 
prvkami šírky 120 mm premenlivej výš-
ky, medzi ktorými sú dištančné hranoly 
200/120. Materiál priečlí má pevnost-
nú triedu GL32h.“
Stavbyvedúci Ing. Tomáš Horník uvádza: 
„Pozdĺžne je konštrukcia stužená v šty-
roch poliach systémom oceľových tia-
hel. Väznice 100/180 (C24) a 140/280 
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Pohľad na rozostavanú konštrukciu tenisovej haly v Belej
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(GL24c) sú v mieste pripojenia tiahel. 
V nosnej konštrukcii rámov a štítových 
stien sme použili cca 106 m3 lepeného 
dreva (GL24h, GL32h) a 12,5 m3 rastlé-
ho dreva (C24). Na väznice sme pou-
žili asi 13 m3 lepeného dreva (GL24c) 
a približne 10 m3 rastlého dreva (C24).“
Všetky drevené časti z lepeného dreva 
doviezli na stavbu priamo od zahranič-
ného výrobcu. Na stavbe piliere a krokvy 
ukotvili smrekovým a jedľovým rezivom. 
Všetky drevené časti sú ohobľované 
a napustené ochranným náterom.
Strecha tvorí jednoliatu plochu s účin-
nou izoláciou. Podhľad vytvára OSB 
doska s priznanou konštrukciou nosní-
kov. Štruktúru strechy dopĺňa izolácia 
(24 cm) a celá strecha ako celok má 
plechovú krytinu. Konštrukcia vytvára 
spád strechy na obe strany – priečne 
pod uhlom 14,7°; pozdĺžne – nosníky 
postupne vytvárajú sklon 7°.
Halu oplášťovali zvnútra OSB doskami 
so zakrytou tepelnou izoláciou (20 cm) 
a obkladom z vonkajšej strany. Vonkajší 
obklad má zvýraznený materiál drevo. 
Obklad na perodrážku je striedavo kla-
dený zvisle a vodorovne. Nosné dreve-

né piliere sú priznané z oboch strán. 
Stavbári firmy Kontrakting, s.r.o. Žilina 
sa ešte v tomto roku vrátili na stavbu, 
aby v areáli dobudovali saunu a prestre-
šenie tribúny. Celý stavebný proces z le-
peného dreva umožní dosiahnuť výbor-
né statické parametre konštrukcie a je 
výrazne kratší ako murovaná výstavba.
Hala s drevenou konštrukciou je pri-
spôsobená na celoročnú prevádzku. 
Na podlahové vykurovanie nadväzuje 
ďalší teplovzdušný okruh, ktorý vháňa 
horúci vzduch pod strechou. Ihrisko je 

z jednej strany doplnené nízkou tribú-
nou – s 3 radmi stoličiek pod oknami.   
Až po roku celkovej výstavby sa diváci 
posadili na tribúnu novej tenisovej haly 
v Belej. Prostredie najskôr overia pri 
bedmintone, postupne príde na rad aj 
tenis a volejbal. Hala patrí do komplexu 
Country Saloon a celý areál má charak-
ter drevenej zástavby. Belá (vzdialená 
od Žiliny 20 km) a ďalšie okolité obce 
nemajú veľa drevených objektov, aj keď 
priamo v susednej rázovitej Terchovej už 
vidno staré i nové drevenice.

Ukotvenie konštrukcie v podlahe V rámovej konštrukcii je použitý tretí kĺb v hrebeni strechy

Tenisová hala Belá po ukončení montáže
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