
N OVÁ  O D B AVOVAC I A  H A L A
L E T I S K O  K A R L O V E  V A R Y  

Súčasný areál letiska sa nachádza
mimo zastavaného územia na náhornej
plošine nad Karlovými Varmi, vo výške
600 metrov nad morom. Poeticky ho
môžeme vnímať aj ako štartovaciu
rampu do voľného priestoru. Autorom
architektonického návrhu novej odbavo-
vacej haly je brnenský architekt Petr
Parolek, ktorý je tiež autorom Odbavo-
vacej haly na letisku Brno-Tuřany
(odprezentovanej v prílohe ES 3/07). 

Architektonické riešenie 
Nová hala Letiska v Karlových Varoch

pripomína kovové vajíčko, projektil či
raketu. Jej futuristický tvar je v priamom
kontraste s hmotou pôvodného starého
„nádražia“, avšak s ohľadom na zvolenú
mierku a proporcie s ním vytvára jeden

Vo výnimočnom prírodnom prostredí kúpeľného mesta Karlove Vary je situované malé
medzinárodné letisko. Aby sa vylepšilo jeho poslanie priviesť hostí a turistov do blízkosti
svetoznámych kúpeľov, bolo nutné pristúpiť k jeho rekonštrukcii a modernizácii. Na začiatku
to bolo zlepšenie technických parametrov dráhového systému, ďalej úpravy existujúcej
budovy a stavba novej odbavovacej haly.

kompozičný celok pôdorysu H so 4 kríd-
lami, alebo 2 bočnými nádvoriami. A to
je zámer tvorcu, k pôvodnému priečeliu
s bočnými krídlami vlastne iba dostavať
krídlo nové a súbor sa tak uzatvára. 

Doteraz funkčná odbavovacia budo-
va je typickým železničným objektom
z obdobia prvej republiky a jej autorom
bol Arch. Prof. K. Winter z Liberca (pro-

jektová dokumentácia z roku 1930).
Objekt bol klasický murovaný (dispo-
zičný trojtrakt, obvodové múry boli
typické so systémom vertikálnych oken-
ných otvorov s nosnými medzipiliermi,
systémom horizontálneho členenia
hmotovej kompozície s previslými nie-
koľkoúrovňovými rímsami), nie je prí-
kladom funkcionalistickej architektúry
typickej pre toto obdobie, no vyznačuje
sa pevnými líniami a symetriou, pôvod-
nou kompozíciou a drobnou mierkou. 

Nová hala je s pôvodným objektom
prepojená krčkom, ktorý vytvára medzi
objektami potrebnú priestorovú vzdiale-
nosť. Atypickým tvarom nie je v prostre-
dí ojedinelá, kompozičnú vertikálu
dopĺňajúca, technická veža riadenia
letovej prevádzky. 

Nová hala svojim dynamickým tva-
rom vyjadruje rýchlosť a svojou rafino-
vanosťou eleganciu presnej krivky. Na
začiatku návrhu bola idea autora vytvo-
riť z prstencových kónických a konkáv-
ne zakrivených plôch, pomocou súčas-
ných technológií, eliptický vajíčkový
tvar haly. Jeho formy mali byť dobre
geometricky aj výrobne definované,
aby vytvorili kompaktný a presný tvar,
na aký sme zvyknutí z dnešného auto-
mobilového či spotrebného priemyslu
ale 10-krát väčších rozmerov. Zámerom
bolo využitie nielen technicky, ale aj
ekonomicky dostupných technológií –
napr. hliníkových plášťov so stojatou
drážkou. 

Po dlhotrvajúcom hľadaní výsledného
tvaru haly vznikol dizajn kompozície
troch zrezaných prstencových plôch,
definovaných rotáciou oblúkového profi-
lu okolo stredu. Celý objekt pôsobí
dojmom eliptickej – natiahnutej gule či
rugbyovej lopty. 

Ďalším zámerom autora architektúry
je možno až scénickým tvarovým formo-
vaním dvoch objektov vyjadriť dojem
dvoch svetov. Pri pristávaní na letisku je
to historizujúci svet, spojený s fenomé-
nom kúpeľov a druhý futuristický vníma-
ný pri vzlietnutí stroja v ústrety moder-
nému svetu. Takže zo severnej strany je
výraznejšia historická časť a z južnej tá
nová – to je dôsledok optického klamu
perspektívneho videnia. Celá kompozí-
cia je viditeľná iba z veže riadenia leto-
vej prevádzky alebo z lietadla. Z výšky
si môžeme všimnúť aj vzduchotechnic-
ké zariadenie na streche, ktoré vyjadru-
je akési spojenie medzi dvoma krídla-
mi z dvoch storočí. 

Interiér novej odbavovacej haly je
tiež veľmi zaujímavý. Môže pripomínať
pohľad na holú konštrukciu trupu lieta-
dla alebo plavidla so všetkými jeho
rebrami, stužidlami a vzperami. Dôle-
žitým prvkom kompozície sa tak stáva
hlavný nosný dvojoblúk, roztvárajúci sa
pod klenutým priestorom. Atypický je
svojim pozdĺžnym usporiadaním, vďaka
ktorému vytvára symbolický prechod
z pozemského sveta do toho nadpozem-
ského. 
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Konštrukčné riešenie 
Na prvý pohľad priestorovo zložitá

geometria konštrukcie je presne
a pomerne jednoducho definovaná
pomocou priamok, kružníc a ich rotácie
okolo bodu. Odbavovacia hala je situo-
vaná na pôdoryse 70 x 28 m, najvyššie
miesto – hrebeň je vo výške 11,2 m. 

Oblúková oceľová konštrukcia, má
pozdĺžny nosný systém – vďaka svojmu
roztvoreniu minimalizuje počet podpier
uprostred haly. Usporiadaním schodísk
sa stáva asymetrickou v pozdĺžnom
smere a odlišnými čelnými stenami
v priečnom smere. 

Strecha je tvorená oblúkovými väz-
níkmi TRUHL, uloženými na pozdĺžne
prievlaky. Všetky väzníky sú, z dôvodu
jednoduchšieho detailu rámového rohu,
realizované zvislo, vyrovnanie do roviny
opláštenia je privarením oceľovej lišty.
Posledný štítový strešný väzník nie je
oblúkový, má tvar kuželosečky rešpek-
tujúcej tvar opláštenia. 

Stenové prvky TRUHL, sú tvorené
vodorovným úsekom (horná časť) a ob-
lúkovou časťou. 

Tvar všetkých stenových prvkov je
rovnaký. V pôdoryse sa tieto prvky
paprskovito rozbiehajú zo stredu otáča-
nia. Na konci vodorovného úseku je
urobené pôdorysné zalomenie steno-
vých prvkov. 

Vstupná elipsa pôsobí ako priestoro-
vá krivka, ktorá vznikla prienikom ste-
nového plášťa haly a eliptického pohľa-
du. Eliptický pohľad je definovaný 3
elipsami, všetky majú stred v ose haly
a rovnakú vedľajšiu (priečnu) os. 

Hlavnými nosnými prvkami konštruk-
cie sú dva v pätke spojené a vo vrcho-
loch odklonené oblúky z rúrok, ktoré sú
vzájomne spevnené tiahlami systému
McCalloy. Tieto hlavné nosné oblúky
zvierajú uhol 76° a tak tvoria v prieč-
nom reze písmeno V. Vzpery, vztýčené
z oblúkov na podopretie pozdĺžnych
prievlakov strechy, sú v strednej časti
vodorovné a na koncoch haly sa stáčajú
v rádiuse strešného plášťa k zemi. 

Strešný aj stenový plášť podopiera
sústava rebier oblúkových rámov. Vzá-
jomné výškové posunutie a natočenie,
podľa tvaru strešného a stenového pláš-
ťa, umožňuje kladenie nosných trapézo-
vých plechov obvodového plášťa. 

Obe štítové zakončenia haly tvoria
tiež zvárané „truhlíky“ TRUHL, ale už
v bočnom pohľade priame, reálne v tva-
re kuželosečiek. Štítové steny dopĺňajú
kruhové okná, chránené špeciálnymi
zváranými tubusmi. V južnej fasáde je
eliptický vstup do celej budovy. Kon-
štrukcia vstupu je zdvihnutá pomocou 2
stĺpov so vzperami a prievlakmi. Galéria
(2. NP) je vytvorená pravouhlou sústavou

oceľových rámov a stropníc, ktoré sú po
obvode podopreté zakrivenými stenový-
mi zváranými profilmi. Na galériu vedú
4 schodiská. Dve sú vretenové oceľové
a dve betónové. Pevnosť haly v pozdĺž-
nom smere je zabezpečená pozdĺžnym
rámovým vstavaním a hlavnými oblúkmi.
Do tejto vstavby sa prenášajú vodorovné
zaťaženia z haly pomocou šikmej prie-
hradovej konštrukcie. Ukotvenie všet-
kých nosných stĺpov, okrem obvodo-
vých, je realizované votknutím, obvodo-
vé ukotvenia sú kĺbové. 

Stavba bola realizovaná v dvoch eta-
pách. V prvej boli urobené nutné úpra-
vy pôvodnej budovy a realizácia spojo-
vacieho krčku a v druhej etape sa zrea-
lizovala nová hala. Nová brnenská
odbavovacia hala reaguje na priľahlé
Slavkovské bojisko, tradíciu brnenskej
architektúry a svojou mierkou na sused-
ný objekt. Má ojedinelú fasádu. Autor
projektu sa zameral skôr na techniku
a precízny tvar, stavbou reaguje na
miesto aj na celý región – nad ktorým
sa vznáša, vzhľadom na svoje situova-
nie. 
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