
Športový a oddychovo-spoločenský
komplex Spaladium Centrum sa nachá-
dza v severnej časti chorvátskeho mesta
Split. Známe chorvátske mesto Split, na-
chádzajúce sa na východnom brehu ma-
lého poloostrova pri Jadranskom mori, je
známe najmä vďaka námornému prísta-
vu, vojenskej základni, medzinárodnému
letisku a cenným stavebným pamiatkam. 

Spaladium Centrum
Komplex s futbalovou plochou a ba-

zénom bol postavený ešte v roku 1979
kvôli športovým hrám. Odvtedy uplynu-
lo takmer 30 rokov a práve pri príleži-
tosti plánovaných majstrovstiev sveta
v hádzanej v roku 2009 pristúpili k mo-
dernizácií existujúcich športových za-
riadení a k dobudovaniu nových s cie-
ľom vybudovania multifunkčného špor-
tového a spoločensko-oddychového
centra. Po jeho dokončení bude Spa-
ladium Centrum zahŕňať hádzanársku

halu pre 12 000 divákov, wellness
centrum, bar a exkluzívnu reštauráciu
na najvyššom poschodí s výhľadom na
celé mesto Split. V areáli bude dostatok
miest na parkovanie (1 500). Samotná
multifunkčná hala, ktorá dostala názov
Lora, je súčasťou komplexu a je práve
vo výstavbe. Okrem hádzanej, sa v nej
bude môcť hrať aj basketbal, tenis, vo-
lejbal, box, motokros a budú sa tu môcť
konať aj obchodné veľtrhy, konferencie,
výstavy i koncerty.

Centrum sa stane miestom konania
športových, zábavných a kultúrnych
podujatí a rôznych iných aktivít, ktoré
sa už budú môcť, vďaka novej multi-
funkčnej hale Lora, premiestniť aj do
severnej časti mesta Split. 

Architektonicko-urbanistický
koncept komplexu

Koncepcia celého komplexu vychá-
dza z princípu harmónie medzi nižšou
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Majstrovstvá sveta v hádzanej sa na budúci rok budú konať v Chorvátsku. Preto je prirodzené, že
Chorvátsko žije prípravami na tento najväčší šampionát v hádzanej a prejavuje sa to aj intenzívnou
stavebnou činnosťou. V šiestich mestách v Chorvátsku budujú súčasne nové športové haly a areály,
alebo tie existujúce modernizujú a dobudovávajú. Druhý najväčší športový areál po Záhrebe, ktorý
v súčasnosti realizujú, je v Splite. Nová multifunkčná aréna Lora s 12 500 miestami na sedenie, sa po
svojom dokončení stane súčasťou športového a obchodného komplexu Spaladium Centrum,
situovaného priamo na stredozemnom pobreží. Tento ambiciózny projekt s rozpočtom 140 miliónov
EUR bude k dispozícii pre prvé športové a kultúrne udalosti už v decembri 2008. 

hmotou multifunkčnej haly a výškovou
dominantou komplexu, kde bude na
najvyššom poschodí umiestnení bar
s reštauráciou. 

Koncepcia predstavujúca súlad
medzi horizontálou a vertikálou je kom-
pozične vyvážená a autori pri jej tvorbe
veľmi citlivo zvažovali širšie urbanistic-
ké vzťahy a väzby, pričom zohľadňovali

nasledovné poradie dôležitosti význa-
mu - miesto, lokalita a celok. Autori
poňali architektonicko-urbanistický kon-
cept areálu symbolicky ako loď: na
palube lode sa nachádza pódium s rôz-
nou funkciou, s vertikálnym prvok slú-
žiacim ako orientačný bod, ako maják
hľadajúci znamenie. Rovnako ako
maják predstavuje vstup do nového

mesta, horizontála umiestnená v centre
komplexu predstavuje budúcnosť
a cestu do severného „prístavu“. Dôleži-
tou súčasťou návrhu dobudovania kom-
plexu bolo pospájať už existujúce
objekty komplexu s novonavrhovanými
do kompaktnej podoby a výrazovo zjed-
notiť všetky prvky komplexu tak, aby
vytvorili dojem jednotného celku.

PERI zefektívňuje výstavbu haly 
Takmer 80 m dlhé a 5,40 m vysoké

priehradové oceľové nosníky vytvárajú
základnú konštrukciu pre zastrešenie

novej multifunkčnej haly. Každý zo zá-
kladných stavebných prvkov váži masív-
nych 180 ton. Za účelom hospodárnej
montáže zastrešenia, pozostávajúceho

z ôsmych takýchto gigantických prvkov,
zhotoviteľ Dinarik v spolupráci s PERI
špecialistami na debnenie a lešenie
vytvorili ekonomický montážny koncept.
Základom konceptu je osadenie hlavných
nosníkov, ktoré boli už vopred zmontova-
né na zemi, na dočasné podperné leše-
nie PERI UP pomocou dvoch mobilných
žeriavov. Po ukončení montážneho proce-
su sa presunie do konečnej pozície, na
dlhé nosné steny do výšky 15 metrov.
Osemuholníkový tvar športoviska s roz-
mermi 80 x 120 m vyžaduje 16,75 m dlhú
a vysokoúnosnú konštrukciu z lešenia. 

PERI riešenie funguje ako podopretie
i montážna plošina a umožňuje tak pra-
covníkom pracovať veľmi efektívne.
Dvojice nosníkov, dodané na stavbu
v segmentoch a vopred zmontované na
zemi, sú zdvihnuté a umiestnené na
miesto. Potom sú spojené vo vzdialenos-
ti 7 m tak, aby vytvorili plochú strešnú
konštrukciu. Podobne ako pri technoló-
gii vysúvania mostov sa postupne tlačia
v pozdĺžnom smere – tak ako na koľajni-
ciach – do konečnej polohy. Týmto spô-
sobom je montáž bezpečná, hospodárna
a vyžaduje minimálny čas. 

Súčasťou Spaladium Cetra v Splite je aj vyššie spomínaná multifunkčná
hala Lora, ktorej autori navrhli osemuholníkový tvar s rozmermi 80 x 120 m.
Hala je práve vo výstavbe a vzhľadom na osemuhoľníkový tvar
športoviska si jej výstavba vyžiadala vysokoúnosnú konštrukciu z lešenia,
ktorú dodávala firma PERI. 

Š P O R T O V Á  A R É N A  L O R A

Podperný systém 
Modulové lešenie PERI UP poskytuje

ideálne podmienky so svojou koncen-
tráciou vysokého zaťaženia pri veľkých
výškach:
• Modulová konštrukcia umožňuje

maximálne prispôsobenie sa zada-
ným nosným plochám v 25 cm rastri
nosných stĺpikov.

• Typová skúška umožňuje preniesť
zaťaženie 40 kN do výšky 21,89 met-
rov na stĺpik a úžasne zjednodušuje
skúšku stability. 
Zaťaženie 900 kN na každom konci

strešných nosníkov je prenášané jed-
ným oceľovým nosníkom HEB 300 polo-
ženom na prenajímateľných oceľových
závorách PERI SRU 120. Tieto sú strie-
davo umiestnené v priečnom smere vo
vzdialenosti 75 cm na podpernej konšt-
rukcii PERI UP. Hydraulickým ťahaním

sa priehradové nosníky kĺžu po teflóno-
vých doskách v smere 1,50 m hrubých
nosných stien. 

Montážna plošina
Nosný systém spolu s diagonálami

tiež slúži ako montážna plošina pre
konečnú montáž strešnej konštrukcie.
Kombinácia PERI UP vo vnútri a zavese-
ných oporných rámov zvonku rozširuje
15 m vysokú pracovnú plošinu na plo-
chu dosahujúcu 22 x 80 m. Vodorovne
umiestnené a spojené oporné rámy
PERI SB, ktoré sa normálne používajú
pre jednostranne betónované steny
vysoké do 8,75 m, slúžia v tomto prípa-
de ako nosná podperná konštrukcia –
58 m dlhá a 7 m široká. Prostredníc-
tvom modulového lešenárskeho systé-
mu PERI UP na vnútornej ploche, môže
byť asi 11 m úzka montážna plocha roz-

šírená pomocou integrovaných konzol
na takmer 14 m. 

V spolupráci 
s 3LHD architects 

a spoločnosťou PERI, spol. s r. o. 
pripravila Martina Trnkusová 
Vizualizácie: 3LHD architects 

Foto: PERI GmbH, Dinarik
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Obr. 1 PERI riešenie slúži ako podopretie aj ako montážna plošina, na ktorú sú položené, zmontované a premiestnené na miesto obrovské oceľové
nosníky strešnej konštrukcie; Obr. 2 Modulová montáž a metrický rastrový dizajn modulového lešenia PERI UP umožňuje optimálne prispôsobiť
podpernú konštrukciu silám. Pri bodovo koncentrovanom zaťažení môže byť niekoľko zvislých stĺpikov spojených spolu použitím 25 cm závor; 
Obr. 3 Sedem metrov široká a 58 metrov dlhá pracovná plošina nesená vodorovne osadenými opornými rámami; Obr. 4 Pre záverečnú montáž
takmer 80 metrov dlhej strešnej konštrukcie bola montážna plošina PERI UP na vnútornej ploche rozšírená do šírky 14 metrov.
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