
Snahou èloveka bolo v�dy prestre�i� èo najväè�ie priesto-
ry na zlep�enie nev¾údnej klímy. Táto snaha sa premieta do
realizácie ve¾kých halových objektov. Dne�ný halový objekt
musí spåòa� nároèné po�iadavky investora i u�ívate¾a. Ob-
jekty tohto charakteru s pou�itím be�ných kon�trukèných
princípov a materiálov sú finanène nároèné. Toto viedlo ar-
chitektov a projektantov k h¾adaniu rie�ení, ako pri obme-
dzených podmienkach zrealizova� architektúru spåòajúcu
vysoké funkèné a estetické kritériá. Jednu z mo�ných ciest
smerovania v tomto h¾adaní naznaèili i textilné membráno-
vé �truktúry.

Aplikácie foriem

Formu textilných membránových �truktúr podobne ako pri
visutých lanových kon�trukciách na rozdiel od ostatných kon-
�trukcií ove¾a viac urèujú statické danosti. Pri h¾adaní tvarov
musí by� jednou z východiskových po�iadaviek èo najpriazni-
vej�ie statické namáhanie umo�òujúce preklenú� èo mo�no
najväè�í priestor. Èistota tvaru sa tvorí zo statických podmienok
� vonkaj�ia podoba a vnútorný tlak síl navzájom dokonale spo-
lupôsobia. Mo�ností na vo¾bu vhodnej formy sa ponúka hneï
viacero:
1. �truktúry vychádzajúce z organických tvarov � pri skúmaní

tiel �ivoèíchov v prírode mô�eme pozorova� prísne symetrie,
nedokonalé asymetrie èi rôzne zaujímavé súvislosti medzi
kruhom, gu¾ou, valcom a pod., resp. medzi aplikáciou prie-
storových kriviek ako hyperbola, parabola odskú�aných prí-
rodou. Z antropologického h¾adiska ide o prenesenie vo¾nej
organickej formy z formy pôdorysu do podoby kriviek spra-
vidla symetrického tvaru umo�òujúcich tvori� základný prin-
cíp navrhovaných stavieb (obr. 1).

2. �truktúry, ktorých forma je zalo�ená na pou�ití základných
geometrických tvarov ako kruh, elipsa, gu¾a, valec sú uplat-
òované predov�etkým pri objektoch, kde stojí v popredí
funkèná zlo�ka � sú to väè�inou oválne alebo eliptické rie�e-
nia vyvolané po�iadavkami dispozície. Uplatòujú sa hlavne
pri �portových a kultúrnych stavbách, kde sa èasto vyu�íva
oval èi elipsa, vyplývajúce z logiky funkèného konceptu a
kon�trukèného rie�enia. Priestor kon�trukcie zastre�enia mô-
�e kopírova� alebo presahova� dispozíciu (obr. 2).

3. �truktúry vznikajúce aplikáciou modifikovaných kombinácií
geometrických telies, resp. geometrických kriviek (obr. 3).

Pri hodnotení ponúkaných mo�ností vystupuje do popre-
diapredov�etkým kruh � predstavuje staticky uzavretý symbol
univerza. Kruhová, resp. polgulová forma, ktorá sa uplatòuje
vo valcovej podobe, alebo inak modifikovaná v exteriéri, posky-
tuje ideálnu mo�nos� uzavretia priestoru kupolami znaèných
rozmerov. Domy kruhového pôdorysu sú roz�írené od najstar-
�ích èias � vychádzajú z logiky ústredného priestoru a tie� z jed-
noduchosti kon�trukcie. Èistá forma elementárnych geometric-
kých telies sa èasto uplatòuje aj pri halových membránových
objektoch � pri väè�ej výpovednej  hodnote o unikátnosti ob-
jektu viac umo�òuje zjednodu�enie statiky nosnej kon�trukcie
ako neèisté geometrické formy.

Väè�inou je na suverenite tvorcu, èi sa poddá organickým
tvarom a geometrickým zákonom mnohokrát overených pra-
xou, alebo si zvolí nepreh¾adné ú�iny vlastného h¾adania.

Metódy navrhovania

Forma membránových �truktúr sa musí vzh¾adom na �peci-
fické vlastnosti materiálu navrhova� nekonvenènou cestou. Elas-
ticita materiálu membrány predov�etkým pri mnohostranne
predpínaných membránach spôsobuje vplyvom prirodzeného
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Obr. 1  �Diadema� pavilón Expo 92 Sevila, SP
dodávate¾: CENO-TEC (membránová strecha pavilónu � aplikácia organickej
formy) � poh¾ad

Obr. 2  Nemecký pavilón Expo 92 Sevila, SP
dodávate¾: CENO-TEC (membránový baldachýn vstupnej haly � geometrická
kompozícia) � poh¾ad
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napätia zmenu rozmerov oproti návrhu, èo má vplyv na roz-
mery vonkaj�ieho obvodu, ale aj na stanovenie polohy vysokých
bodov, resp. na rozmiestnenie panelových �truktúr a materiálu.
Návrh potrebuje zoh¾adni� skutoènos�, �e materiál mô�e by�
vplyvom �ahového napätia nie celkom stály. Sústredené napä-
tie prená�ané predov�etkým do záhybov alebo do prelo�enia
materiálu má za následok skrátenie �ivotnosti materiálu mem-
brány. Tento kon�tantný zdroj napätia treba udr�iava� v rozum-
ných limitoch. V opaènom prípade mô�e by� �ivotnos� technic-
kých prefabrikátov znaène redukovaná.

Pri navrhovaní je ve¾mi dôle�ité stanovenie minimálneho po-
vrchu priestoru s urèením obvodovej línie. Membrána re�pek-
tujúca tento princíp bude v�dy namáhaná silami napätia, ak sa
zmení jej forma. Pri membránach, ktoré nie sú navrhnuté týmto
spôsobom, mô�e prípadná zmena za�a�enia spôsobi� zmen�e-
nie povrchovej plochy, èo spôsobuje vznik záhybov alebo zvlne-
nie. Dôvodom toho je izotropná povaha materiálu, t. j. �e je vy-
stavený rovnakým silovým vplyvom v�etkými smermi ako myd-
lová bublina.

Pri navrhovaní formy membránových �truktúr rozli�ujeme
experimentálnu a analytickú metódu. V minulosti èasto pou�íva-
ná experimentálna metóda bola zalo�ená na kon�truovaní mo-
delov. V súèasnosti pou�ívané poèítaèové metódy vychádzajú
z komplexnosti zalo�enej na neoddelite¾nom spôsobe vývoja
návrhu formy lanovej sie�ovej, resp. kon�trukènej �truktúry
(obr. 4). I keï pou�ívané matematicko-numerické metódy do-
ká�u v podstate nahradi� model stavby, aj tak je model potreb-
ný v zaèiatoènej fáze návrhu najmä pri objektoch a halách vyu-
�ívajúcich princíp mnohostranne predpínaných membrán. Pre
malú mierku modelu a ve¾kú plasticitu materiálu, treba estetic-
ké a �trukturálne vz�ahy navrhovaného objektu odhadnú� skôr.

Analytická metóda návrhu membránových �truktúr, ktoré
sú dostupné na tento úèel, je podobná v mnohých progra-
moch. V princípe je zalo�ená na poèiatoènom urèení geomet-
rie obvodu, do ktorého rámca sa potom generuje sie� s urèu-
júcimi pevnými bodmi membrány.

Fenomén haly

Stretávame sa s ním v najrôznej�ích kreatívnych podobách na
najrôznej�ích miestach v podobe zrealizovaných membránových
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Obr. 3 Eden projekt, Cornwall, GB
architekt Nicolas Grimshaw and Partners (membránová �truktúra � aplikácia
modifikovaných foriem, forma vyplývajúca z prírodných funkcií s uplatnením
vonkaj�ej hexagonálnej �truktúry) � a) plán zastre�enia, b) poh¾ad do interiéru

Obr. 4 Príklady poèítaèovej podpory, overovaco-formovací proces
a) Definícia obvodu, topologická sie� a fixovanie bodov, b) Definovanie formy pred-
pätej membrány, c) Rozdelenie membrány na segmenty, obrázková geometria

a)

a)

b)

b)

c)

Obr. 5 Expo Mníchov � expozícia BMV, GBR
architekti ABB Architekten Frankfurt (interiérová membránová �truktúra) �
poh¾ady
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�truktúr � zvnútra i zvonka, v interiéri alebo exteriéri. Èi ako bal-
dachýny vytvárajúce otvorené vstupné haly výstavných paviló-
nov, vlo�ené membránové �truktúry v tele domov pevných kon-
�trukcií � zastre�enie dvorán administratívnych budov, obchod-
ných domov, hotelov alebo ako objekt kultúrnych, �portových
arén, leteckých hangárov alebo iných druhov stavieb vlo�ených
do membrán od zeme po strechu (obr. 5, 6, 7, 8).
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Obr. 6 Hotel Burj Al Arab Dubai, FA
architekti W.S. Atkins,Associates (uzavretie hotelovej haly vý�kovej stavby
membránou PTFE) � poh¾ad, poh¾ad z interiéru na uzatvárajúcu membránu

Obr. 7  Autobusová stanica, Strasbourg, FR
dodávate¾: FERRARI (pou�itie princípu vypuklej membrány)

Obr. 8  Národné vesmírne centrum Leicester, GBR
architekti: Nicolas Grimshaw ass. (oplá�tenie 140 m vysokej �Raketovej haly�
dvojplá��ovou vankú�ovou membránou) � poh¾ad
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Rozdelenie textilných membránových �truktúr

Pod¾a spôsobu pou�itých princípov napnutia membrány roz-
de¾ujeme textilné membránové �truktúry do nieko¾kých skupín.
Z najèastej�ie uplatòovaných princípov sú to: mnohostranne
predpínané membrány, membrány predpínané metódou okra-
jového napätia, membrány napínané metódou rozdielneho tla-
ku a rotaèné membrány. Prvé tri nachádzajú èasto uplatnenie aj
pri realizácii halových textilných membránových �truktúr.

Mnohostranne predpínané membrány � tento princíp vyu�í-
va na napínanie membrány viaceré metódy, prièom vzniká be�-
né mechanické napätie spôsobené vplyvom napínania �ko�e
membrány� medzi vysokými a nízkymi bodmi definujúcimi ob-
vodovú líniu. Toto namáhanie mô�e by� �ahovo tlakovým alebo
�ahovým. Èím väè�ie bude zakrivenie membrány, tým men�í

bude tlak v membráne a najmen�ie reakèné sily v ukotvení ok-
rajov. Ako nosné prvky sa uplatòujú predov�etkým sto�iar a
nosné lano. Kon�trukène najjednoduch�ie rie�enie je priame za-
kotvenie do zeme, prípadne odvedenie obvodových síl cez pod-
pery, ktoré sú lanami prichytené do zeme (obr. 9). Toto rie�enie
má v�ak zvý�ené nároky na priestor. Tuhos� a stabilitu týchto
�truktúr mo�no docieli� vytvorením plôch dvojitej krivosti. Úèi-
nok sania, ktorý sa prejavuje ako kolísavé za�a�enie od úèinku
vetra a mô�e spôsobova� èiastoèné deformácie formy, sa od-
straòuje pou�itím doplòujúcich vystu�ujúcich prvkov. Urèitou
nevýhodou princípu je, �e podporné prvky kon�trukcie, sto�ia-
re, mô�u zasahova� do priestoru dispozície.

Jednoduchos� kon�trukcie, prakticky �iadne nároky na spod-
nú stavbu, jednoduchá montá� a demontá� a z toho vyplýva-
júca mobilita majú za následok, �e tieto stavby sa èasto uplat-
òujú ako objekty prechodného vyu�itia. �e to nemusí v�dy by�
pravidlom, ukazujú i mnohé príklady spojenia tradiènej stavby
so vzletnou textilnou architektúrou.

Halové objekty

56 Stavebnícka roèenka 2002

Obr. 9  Events centrum Edinburg, GB
architekti Michael Hopkins & Partner, Londýn (aplikácia mnohostranne predpínanej mem-
brány s doplòujúcimi stu�ujúcimi prvkami) � poh¾ad

Obr. 11  Japonský pavilón Expo 2000, Hanover, GBR
architekti : Shigeru Ban, Tokio (membrána napínaná metódou okrajového na-
pnutia � nosná kon�trukcia mre�ová �truktúra z recyklovate¾ného papiera) �
ulo�enie jednotlivých vrstiev nosnej kon�trukcie a membrány � poh¾ad na mre-
�ovú �truktúru nosnej kon�trukcie

Obr. 10  Hala Milénia Londýn, GB
architekti: Richard Rogers, Partnership (membrána napínaná metódou okrajo-
vého napnutia � uplatnenie lanovej skru�e) celkový poh¾ad, pôdorys strechy
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Predpínanie spôsobom okrajového napnutia je jednou z ïal�ích
známych metód uplatòovaných pri realizovaní membránových
�truktúr. Týmto spôsobom, t. j. ich vlastnou váhou alebo postup-
ným za�a�ovaním mô�u by� napínané alebo stabilizované mem-
brány, ktoré majú rovnaké zakrivenie. Ako nosnú kon�trukciu

vyu�ívajú ¾anové (obr. 10), drevené, (obr. 12) resp. oce¾ové
mre�ové �truktúry (obr. 13), uzatvoreného statického princípu.

Výhodou sú ni��ie alebo �iadne nároky na priestor v okolí
stavby. Dostatoèná tuhos� kon�trukcie zaruèuje ich odolnos�
voèi nepriaznivým dôsledkom mo�ného sania vplyvom úèinku
vetra, poèasia a umo�òuje realizova� stavby s väè�ím rozpätím
bez dodatoèných podpôr vstupujúcich do dispozície.

Klenuté kopuly uzatvárajúce výstavné pavilóny, haly a han-
gáre dosahujú s ich pomocou rozpony i nieko¾ko 100 m.

Prínosom sú nielen ich invenèné formy, podnetné kon�truk-
èné rie�enia, ale èasto i pou�itie novovyvinutých experimentál-
nych materiálov.

Charakteristické sú nielen monofunkèné sólo objekty, ale aj
membrány � haly, tvoriace súèas� pevných stavieb.

Metóda rozdielneho tlaku je ïal�ia známa metóda napína-
nia membrán, príkladom sú pneumatické �truktúry s najbe�-
nej�ím druhom s nafukovacou halou s vnútorným pretlakom.
Nosný kon�trukèný faktor pneumatických �truktúr � rozdielny
tlak mo�no okrem vzduchu dosiahnu� tie� pomocou vody ale-
bo inej náplne. Zaujímavej�ia povrchová rozmanitos� sa mô�e
docieli� tým, �e sa �truktúra rozdelí na väè�ie mno�stvo samo-
statných komôr.

Medzi pneumatické kon�trukcie èasto uplatòované pri halo-
vých objektoch patria tieto druhy stavieb: stavby nesené vzdu-
chom � pretlakové, skeletové èi�e rebrové, vankú�ové a kombi-
nované.

Pretlakové a skeletové pneumatické �truktúry � tvoria
najroz�írenej�iu skupinu stavieb tohto druhu (obr. 14, 15). Po
statickej stránke vykazujú tieto kon�trukcie odli�nosti oproti
be�ným objektom. Zvyèajný tlak kon�trukcie na podklad je na-
hradený �ahom a kon�trukciu treba po obvode kotvi� alebo do-
datoène za�a�i� proti dvíhaniu. Vnútorný pretlak v objekte mu-
sí by� väè�í ako tlak vyvodený za�a�ením, t. j. vlastnou váhou
plá��a, snehom, vetrom. Pôsobením vetra dochádza k za�a�e-
niu a následne k deformácii tvaru. Jeho vplyvom sa zvy�uje vnú-
torný tlak, ktorý vracia povrchový plá�� do pôvodnej polohy. 

Pri objektoch s men�ími nárokmi na priestor a s mo�nos�ou
èastého premiestòovania sa uplatòujú hlavne rebrové pneuma-
tické kon�trukcie. Demontá�ou pri ich sezónnom vyu�ívaní je v�ak
mo�né po�kodenie plá��a a naru�enie jeho nepriedu�nosti, èím
sa skracuje jeho �ivotnos�.

Architektúra pneumatických kon�trukcií nie je obmedzená
iba na základné geometrické tvary. Realizáciu rozmanitých tva-
rov umo�òujú kon�trukcie s kostrou nahustených nosných prvkov
rôzne kombinovaných s pretlakovými a vankú�ovými kon�truk-
ciami alebo kombinácie kon�trukèných prvkov nafukovacích a
tuhých na báze dreva, ocele alebo betónu. Tvarovú nepravidel-
nos� a geometrickú neurèitos� týchto objektov treba v�ak za-
bezpeèi� pri ich výrobe úpravou plôch jednotlivých dielov.

Na princípe pneumatických kon�trukcií alebo v spomenu-
tých kombináciách mo�no teoreticky zhotovi� priestorovo ne-
obmedzené objekty.

Realizácia membránovej �truktúry

Postavenie membránovej �truktúry vzh¾adom na rovinný
charakter jednotlivých panelov si vy�aduje postupný proces.
Napnutý povrch membrány vytvára v skutoènosti trojrozmerné
zakrivenie pozostávajúce z narezaných rovinných plátov priesto-
rovo nenapnutých panelov pospájaných spoloène spôsobom,
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Obr. 12  �portová hala, Odate, JPN
architekti: Toio-Ito & Ass. Tokio a Takenaka Corporation, Tokio (membrána na-
pínaná metódou okrajového napnutia � nosná kon�trukcia mre�ová �truktúra
z drevených lepených nosníkov) rozpon 142 m � poh¾ad, poh¾ad do interiéru
haly

Obr. 13  Hangár pre vzducholode fi CARGOLIFTER, GBR
(membrána napínaná metódou okrajového napnutia � nosná kon�trukcia oce¾ová �truktú-
ra) rozpon 210 m � poh¾ad na montá� haly
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ktorý bude predvída� formu po napnutí. So zväè�ujúcim sa roz-
merom vyús�uje stvárnenie trojrozmernej formy do zakrivenia,
najmä smerom ku krajom jednotlivých pásov. Membrány väè-
�ích plôch sa musia rozdeli� na men�ie segmentové èasti �
membránové prefabrikáty, ktoré sa strihajú, keï nie sú napäté.
Po vztýèení kon�trukcie je strecha vystavená napínaniu, ktoré
prebieha postupným procesom vyva�ovania (obr. 16).

Z poh¾adu hrúbky materiálu sú membránové �truktúry ve¾mi
citlivé v bodoch za�a�enia. V�etky spájacie techniky by preto
mali zabezpeèi�, aby rozdelenie za�a�enia bolo vyrovnané. Tu
vystupuje základný rozdiel medzi spojmi zhotovenými vo výro-
be a pripravenými a zhotovenými na mieste. Pri kompletá�i sú
jednotlivé segmenty membrány spájané dohromady vo väè�ích
priestoroch alebo na väè�ích priestranstvách. Pou�íva sa zo�íva-
nie a zváranie �víkov alebo ich kombinácia. Preto�e je zo�ívanie
�vov relatívne drahé, pou�íva sa iba v odôvodnených prípadoch,
t. j. hlavne na miestach väè�ieho za�a�enia. Urèitou nevýhodou
procesu zo�ívania membrány je jej perforácia, èo mô�e vyvola�

problémy s vodonepriepustnos�ou membrány alebo sklolami-
nátových prefabrikátov. Zo�ité miesta sa preto prekrývajú poist-
nými pásmi. Polyesterové prefabrikáty z PVC sa zvyèajne spája-
jú spôsobom vysokofrekvenèného spájania �vov. Zváranie alebo
zo�ívanie na mieste je pomerne nákladné a pou�íva sa zvyèaj-
ne poèas aditívneho postupného zapeèatenia polohy (obr. 17).
Spoje membrán sú zvyèajne umiestnené z vonkaj�ej strany
membrán spolu s uzatváracími pásmi. Okraje membrán sú za-
kotvené pripojením panelov � prefabrikátov k pevnému obvodu
membrány tak, �e lano (hadica) je umiestnené v priebe�nom
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Obr. 16  Hala Milénium, Londýn
(proces vyva�ovania kon�trukcie a napínania membrány)

Obr. 17  Hala Milénium, Londýn
(proces uzatvárania membránových prefabrikátov)

Obr. 14  US Pavilon, Svetová výstava Osaka 1970
architekti : Davis Brody, Geiger Berger Ass (membrána napínaná metódou vnútorného pre-
tlaku) rozpon 142 m � poh¾ad na strechu

Obr. 15  Tokio � Dome, Tokio 1988
architekti : Nikken-Sekkei/Takenaka (kombinácia membrány napínanej vnútorným pretla-
kom so sie�ovou �truktúrou) rozpon 201 m � rez, poh¾ad do interiéru
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púzdre (vo vreci) prebiehajúcom po obvode prefabrikátu.
Tento detail je znaène namáhaný trením a vplyvom kolísania
teploty dochádza i k jeho navåhaniu. Preto by mali by� laná
a pevné spojenia membrán z nehrdzavejúcej ocele alebo v gal-
fonovom oplá�tení. Pri väè�ích za�a�eniach sa pou�ívajú na
spájanie v �voch spojovacie remene, ktoré bývajú namáhané
tangenciálnymi silami. Do urèitej miery za�a�enia mô�e by� za-
konèenie pomocou spojovacích remeòov dostaèujúce. Pri ve¾-
kom za�a�ení sa pou�ívajú na spájanie ukonèenia membrán �
prítlaèné platne. Spojovacie prítlaèné platne zvierajú membrá-
nu obojstranne a nechávajú tak membránu intaktnú èím sa
ohranièuje ve¾kos� napätia. Miestom, kde sa sústreïuje naj-
väè�ie napätie, sú najvy��ie a najni��ie body uchytenia. V naj-
vy��ích bodoch zakonèenia býva membrána spravidla podopre-
tá lanovou skru�ou, ktorá prená�a za�a�enie z prefabrikátov do
závesných èastí. Jej celkový stabilizaèný systém dopåòajú podo-
pretia klenutými priehradovými nosníkmi. Systém je tak stabili-
zovaný interakciou � stlaèením medzi membránou a stlaèenou
klenbou.

Montá� a demontá� pneumatických membrán je pomerne
jednoduchá. Povrchový plá�� sa spojí do jednotného celku a
objekt sa starostlivo zakotví. Po skonèení týchto prác a napoje-
ní dúchadiel sa mô�e celá kon�trukcia vztýèi�. Ve¾ké rozmery
pretlakových hál zvyèajne spôsobujú, �e celková váha objektu je
dos� ve¾ká. Preto sa z kon�trukèných dôvodov postavenia ob-
jektu, ako aj manipulácie s ním plá�� delí zvyèajne na nieko¾ko
dielov, ktoré umo�òujú ruènú manipuláciu. 

Na spájanie jednotlivých èastí sa pou�íva viacero spôsobov.
Spoje v�ak nie v�dy zaruèujú vzduchotesnos�. 

Druhy a vlastnosti materiálov

Textilné membrány dnes vyu�ívajú na oplá�tenie �irokú �kálu
materiálov, ako sú zlep�ené bavlnené tkaniny, textilné membrá-
ny zo syntetických a prírodných vlákien (PVC, polyester, sklolami-
nát, sklo), ale i metalické po�ahy skladané z tenkých oce¾ových
alebo hliníkových plachiet, fóliové povlaky, resp. sendvièové viac-
vrstvové panely. Zo spomenutých materiálov sa asi najèastej�ie
pou�ívajú materiály na báze polyesteru. Ve¾kou výhodou je ich
svetelná priepustnos�, ktorá sa mô�e pri rôznej skladbe mate-
riálu pohybova� v rozmedzí 15 � 65 %. Mimoriadne vhodné sú

flontexové sklené sie�ové membrány z tkaniny PTFE. �peciálnou
vlo�kou nadobúdajú tieto tkaniny vy��í tepelnoizolaèný �tan-
dard. Sklená tkanina z PTFE nie je hor¾avá, odpudzuje neèisto-
tu a má dlhú �ivotnos� a odolnos� proti agresívnym vplyvom �i-
votného prostredia a ultrafialovému �iareniu. Materiál sa musí
voli� so zrete¾om na za�a�enie vetrom a snehom a musí posky-
tova� dostatoènú statickú istotu.

Doteraz nedorie�eným problémom membránových textílií je
ich obmedzená �ivotnos�, ktorá pri sklolaminátových tkaninách
PTFE dosahuje vo vonkaj�om prostredí minimálne 20 rokov.

Záver

Membránové �truktúry patria k naj¾ah�ím stavebným dru-
hom. ¼ahkos� a subtílnos� zrealizovaných kon�trukcií, pri ce-
nách, ktoré sú asi o 30 � 70 % ni��ie oproti stavbám postave-
ným be�ným spôsobom na báze tradièných materiálov a pri
pneumatických �truktúrach pribli�ne len 20 � 30 % nákladov na
porovnate¾né jednotky obyèajných objektov, utvára pre tento
charakter stavieb znaèný priestor. Tento spôsob stavania sa
dnes uplatòuje v �irokej �kále architektonických a stavebných
typov, umo�òuje architektom realizova� s relatívne malou ma-
teriálovou bázou ve¾koplo�né tvary a objekty s dostatoènou
bezpeènos�ou. Rozsiahle uplatnenie nachádza pri objektoch
halového typu amfiteátroch, výstavných pavilónoch, �portovis-
kách, ale i pri zastre�eniach hangárov.

Krátky èas realizácie, materiálová a cenová dostupnos�, kre-
ativita foriem vzná�ajúcich sa nad zemou, ale i neobvyklé roz-
pätia gigantických hál pripútaných k zemi, postavených na bá-
ze recyklovate¾ných materiálov sú jednou z mo�ných ciest k vy-
rie�eniu problémov naznaèených v úvode tohto èlánku.

Foto: archív autora
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