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a na nasypie ziemnym, z prefabrykowanymi betonowymi
podporami siedzisk wy onanych z listew PCV. Przej§cia pomicdzy sektorami
zwirowe, schody zewnct e - betonowe.
Stan istnieiacy - wyko

Ogolny stan techniczny
polepszenie widoczno§ci

Proiekt - zaklada c

owit4 przebudowc widowni,

(podwyiszenie nasypu

la uzyskania przewyiki od 11=15cm) wymianc ukladu i

rodzaju siedzisk (drewni ne, z oparciem (patrz detal rys. nr. A4)) oraz dostosowanie
iJ4cych norm ewakuacyjnych.
jej do aktualnych i obo
e jest zgodne z norm4 Nr . PN-EN1320-1:204 (U) z
Przedstawione rozwi
wrze§nia 2003 - Ane s „E" ,Przepustowo§c drog ewakuacyjnych z widowni
obiektow otwartych"
Dane ogolne:
Pow. widowni

- 1230m2

Ogolna ilo§c miejsc na w+idowni

- 2056

Miejsc siedz4cych

- 1848

Miejsc stojELcych

- 198

Miejsc dia osob niepeln sprawnych - 10
Szczeg6lowe rozliczeni miejsc w sektorach - patrz rys. nr Al
Zasady realizacyjne

- patrz rys. A2

Dotychczasowy uklad funkcjonalny the ulega zmianie - podzial na 3 sektory
siedzisk, 4 przej§cia omunikacyjne (dotychczas istnieJ4ce jako pochylnie) ze
schodami terenowymi o Idylatowanej konstrukcji ielbetowej.
Nowy nasyp widowni o zmiennym nachyleniu skarpy jest w czc§ci czolowej
wzmocniony geowlu

4 i obsadzeniem zieleni4 okresow4, w skrzydlach bocznych

a dolnych partiach bocznych nasypow skarpa wyloiona (dla
ewakuacji widzow) kostk4 granitowft na zaprawie
ulatwienia dodatkow
no nowy uklad glownych schodow ewakuacyjnych
cementowej. Wprowa

formowany lagodnie.

ielbetowych (patrz ry

konstrukcji) z barierami z profih stalowych (w/g. rys.

wykonawczych).
Zasady realizacyine do cz4ce lkcznia widowni zostaly przedstawione na rys. nr. A2.

przej§c naleiy przed

$eszczeniu nowego nasypu widowni, wytyczeniu sektorow i
konaniem ich nawierzchni (kostki granitowej , ielbetowych

schodow terenowych)

ealizowac kanal techniczny dla przewodow elektrycznych.

Po wyprofilowaniu i
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Uwaga:
Ze wzgl@du na mozliwo

wystgpowania roznic wysokogciowych istnieJ4cego terenu

w stosunku do fragme tarycznych pomiarow geodezyjnych, konieczne jest by
tyczenie i ksztaltowanie

karp (zwlaszcza w okolicach fundamentowania glownego

luku konstrukcji stalowej) prowadzic w obecno§ci projektanta.
SIEDZISKA WIDOWNI

Rys. A4

- Podporyzelb Lowe mocowane w nasypie widowni co - 150cm
- Siedziska i o arcie drewniane z desek sosnowych -- 150 x 9 x 3cm
mocowane

podpor systemem konstrukcji stalowej (profile

ocynkowane)

Uwaga - dl

wla§ciwego ukladu lukowego widowni przyj @to system

mocowan u ozliwiaJ4cy dostosowywanie wymiarow desek w trakcie
realizacji. Do cry to r6wnie2 regulacji k4t6w mocowania oparc.
PODEST OPERATORA
- Lekka kons

Rys. A5
kcja stalowa na fundamentach betonowych . Podloga i

boczne trzy g iany z desek modrzewiowych 9 x 4 x 3,2cm
W cz@§ci po logi przewidziano otwbr dla podl4czen instalacyjnych z
kanalu techni znego przeprowadzonego wzdlu2 schodow wewn@trznych
widowni.
RANY Zmiana geometrii wido ni (wysokogc, ksztalt bocznych skarp) wykorzystano do
zmiany rozwifzania odw dnienia istnieJ4cego zadaszenia.
Po zlikwidowaniu dotyc czasowych studni chlonnych przewidywano 2 studzienki
kanalizacji deszczowej

(w indywidualnej

wykonawczych)

wanych

zlokali

obudowie

betonowej w/g rys.

bezpogrednio pod otworami

splywowymi

zadaszenia, uzupehiionyc lekkim lancuchem stalowym.
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PAWIL 0 N ZAPLECZA - Rys. A6 - A14
Dane o 61ne
Pow. zabudowy istnieJ4c j - 367,75m2
Pow. zabudowy - 648,48m2
Pow. uzytkowa - 368,43m2
Kubatura - 1060m3
Zgodnie z wytycznymi inwestora, przebudowa obu cz@sci istnieJ4cego zaplecza
zaldada mozliwie due zachowanie istnieJ4cego ukladu konstrukcyjnego,
dobudowanie nowych frent6w funkcjonalnych i zmian@ zadaszenia.
Projekt zaklada:
- Odkopanie i uzupehiienie izolacji istnieJ4cych fundament6w wraz z
wymian4 wa stw podlogowych.
- Budow@ no ch scian z Porothermu z ociepleniem i wykladzin4
elewacyjn4 z drewna modrzewia syberyjskiego.
- Wymiang daszenia - nowa konstrukcja na diwigarach stalowo
drewnianych (patrz rys. konstrukcji) z podsufitk4 drewnian4,
docieplenien styropianem i kryciem tasmami blachy cynkowo tytanowej
(na r4bek st '4cy) na podkladce drewnianej, wprowadzenia wentylator6w
grawitacyjn mechanicznych, swietlik6w dachowych, odwodnienia
(rynny PCV odw. lancuchowe).
- Wprowadz ie w istnieJ4cych scianach zewngtrznych nowych otwor6w
drzwiowych i okiennych.
- Wprowadze a nowego podziaiu pomieszczen (§cianki dzialowe,
przekucia nc wych otwor6w w istnieJ4cych scianach nosnych.
- Wprowadze ie nowej instalacji elektrycznej, telefonicznej i
o§wietlenio ej.
CRARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU (uzytkowanie okresowe)
- Podloga na runcie
- Plytki ce amiczne , terakota
- Masa sa opoziomuJ4ca
Wylewk betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
- Izolacja 1 rzeciwwilgociowa
Izolacja rmiczna - styropian
Oak Aus otherm XPS 50
Podsypk zwirowo- piaskowa 30cm
U = 0,298 w/m2k
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Sciana zewnetrzna muro ana -

19

- Wewn@trzna trona - tynk, plytko ceramiczne do h=2,0
- Sciana Porot erm - 25
Folie PCV

-

0,1

Styropian tw dy
jak Austrothe 12 EPS - 10
Sciana powie zna - 0,2
Listwy drewn ane modrzew syb ryjski 145 x 3 0,4
na kotach dre

ianych
U = 0,284 w/m2k

Stropodach -

- Blacha cynko o - tytanowa
- Podklad dr iany (ew. podklad OSB)
- Styropian tw dy typ PSE FS 20 15cm
- Folie PE

- Podsufitka dr^wniana
U = 0,241 w/m2k

U = 1,1 w/m2k
ROZWI4ZANIA FUNK JONALNE
Zachowano generalny po 'al funkcji obiektu
W cze§ci poludniowej - pok6j administratora z odr@bnym WC i sezonowa
gastronomia z nowymi suiitariatanii, zapleezem barn i powigkszon4 salk4 kawiarni
(cz@sc dobudowana).
W czesci p6lnocnej - ieniono uklady przebieralni i sanitariat6w dia aktor6w,
pokoju re2ysera, oraz ko unikacji
W cz@ki dobudow

ej zlokalizowano:

- punkt medyc y
- magazyn spr @tu wraz z warsztatem
- pomieszcze e przyl4czy elektrycznych.
Wyliczenie sanitariat6w:
- Ze wzglgdu na sp
rotacJ4 wyst@puJ4

g uzytkowania obiektu (imprezy 2-4 godzinne, z kr6tk4
h artyst6w)

Przyj@to zgodnie 2 wytycznymi inwestora, jednorazowe uzytkowanie ka2dej
garderoby na 12 - 4 os6b.
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os6b
jest I pisuar, 2
miska ust@powa m@zczyzn

W/g normy 1 pisu
miski
+ 3 miski ust@powe
+ 3 umywalki i nat
Zaprojektowany z

kobiet /25 os6b -jest 2 miski
sk
trzny zespol sanitariat6w mole slu2yc dla obslugi

wi@kszej ilo§ci wyst puJ4cych.
ROZWI4ZAMA WYKO
- Podlogi - plytki cer
- Sciany - sanitari*6w,

zaplecza gastronomii, magazynu i warsztatu -

wykladzina ceramic na do wys. 3,Om powyzej malowanie farb4 akrylow4.
- Pozostale Sciany -

alowane farb4 akrylow4 w/g wytycznych projektanta

Kabiny ustgpowe (I

erowane, wys. 210, na n62kach 15cm)

Pisuary, natryski (ja

,KOLO")

Urz*dzenia splukuj

e, armatura (jak GEBERIT)

- W garderobach akt r6w, wydzielenie podrgcznej szatni ubraniowej - §ciank4
przesuwn4 z lustra
- W Bali kawiarenki

(jak Comandor itp), w/g rys. wykonawczych.
wydzielenie aneksu konferencyjnego - kian4 przesuwn4

jw.
Oswietlenie - wypo^azenie w grzejniki elektryczne -jak w projekcie elektryki
ELEWACJE
- Gl6wnym wykonc niem elewacyjnym jest drewno modrzewia syberyjskiego
14,5 x 2, 5 mocow ego do kian zewngtrznych na kotach drewnianych.

- Sciany boczne z aszenia (p6lnocna i poludniowa) oparto na slupach
stalowych (z uzup

eniem drewna) wylozone llstwami azurowymi (modrzew

syberyjski 14,5 x 2
- Okna drewniane (z wkladk4 folii antywlamaniowej ). Podokienniki zewn@trzne
- PCV - kolor brkz Parapety wewnetrzne - PCV - kolor braz.
Przeszklenia kawi

uzupetniono o przesuwne i zewngtrzne okiennice (pelna

wysokok kondy

acji) w konstrukcji drewnianej, obtozone jednostronnie

Iistwami modrzewi syberyjskiego (jak elewacje).
- Fragmenty istniej4c J elewacji zachodniej (w sasiedztwie sceny, po ociepleniu,
otynkowaniu i po alowaniu farb4 akrylow4 bial4) uzupelnione pasami (1,0m
szerokosci) blachy perforowanej aluminiowej (gr. 1,5mm, oczka Qg = 5)
mocowanej do sci

z dystansem 1,5cm §rubami ze stall nierdzewnej.

Te elementy alumi owe sluz4 rozpinaniu r6znorodnych formatowo reklam i
element6w scenogr

k
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Projekt zaklada, zgodnie

wytycznymi Inwestora , zachowanie ksztaltu i konstrukcji

istniejkcej sceny (pow. 23

2, konstrukcja betonowa) oraz:

- Likwidacj@ sta wych podp6r dotychczasowego zadaszenia.
- Wymian@ sch dow zewnetrznych obsluguJ4cych scen@ i dotychczasowe
podlogi.
- Wymiang uklaiu scian tla scenicznego.
Nowe rozwi4zania:
- deski drewniane, modrzewiowe frezowane 9 x 2,5 na

- Podloga scen
legarach dre

anych (co 9cm).

- Wprowadzon wngk@ czolow4 sceny dia montazu rampy oswietleniowej.
- Nowy podest wraz ze schodami ( z desek modrzewiowych jw.) na
drewnianych

garach montowanych do kratowej konstrukcji stalowej

(w/g- rys. wy
- Wykonanie n

nawczych).
h ekranow tla scenicznego murowanych z cegly Ytong

(5cm).
Gl6wny e n - wzmocniony elementami protili stalowych,
mocowanych t o konstrukcji betonowej z mozliwosci4 wykorzystania ich
g6rnej czc§ci do mocowania dodatkowej rampy §wietlnej ( elementy to
malowane 2 x farb4 Tikkurila Rai 9003).
Wszystkie ekrany scenic a od strony sceny wylozone systemowymi panelami typu
Hunter Douglas „84" or uzupehiione siatk4 kotk6w rozporowych, z obrotowymi
( odwr6conych w swej koncowej cz$ci ) ze stali
elementami wspornik6
nierdzewnej , slu4cych dc zawieszania elementOw aranzacji sceny.
Fragmenty ekran6w ( oza istnieJ4c4 konstrukcj4 sceny ) posadowione na
fundamentach betonowyc .
Czolowa czg§ c sceny lozona biat4 kostk4 granit6w (5 x 5cm) na zaprawie
cementowej.
Tylna cz@sc ekran6w konczona tynkiem bialym mineralnym fakturowanym typu
Ceresit.
Schody sceniczne - (2 ypy) na Iekkiej konstrukcji stalowej (w/g. rys. projektu
wykonawczego) z legs "w ryzalitowanych (14,0 x 2, 5cm) z twardego drewna
Bungkrei . Ich niesymetryzne rozwi4zanie jest spowodowane r6znym uzytkowaniem
obu kulis.
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Dane ogolne
140,0mz

Pow. zabudowy
Pow. uzytkowa

- 87,0m2

Kubatura

- 238,7m3

Wymiary zewn@trzne

- 18,97 x 7,80 h=3,00m

WYLICZENIE URZ4D2EN SANITARNYCH
- 2056
Liczba widzow amfiteat
(miejsca stoj4ce i siedzq,
Przyje,to udzial 50% m@z zyn i 50 % kobiet ( po 1028 osob).
W/g. obowiazujkcej no ny dla otwartych obiektow widowiskowych prz)j@to 150
osob / 1 miskc ustcpow4.
Zaprojektowano:
- S kabin

Dla kobiet

-

norma 6,8

5 umywalek
+ I we dla osob niepetnosprawnych
- 7 kabin - norma 6,8

Dla mczczyzn

5 pisuarow
4 umywalki
+ I we dla osob niepetnosprawnych
Rozwiazanie zostato za

ierdzone przez Rzeczoznawc @ Sanepidu.

Zgodnie z wytycznymi nwestora , obiekt jest zlokalizowany w obr@bie ogrodzenia
amfiteatru.
Zostal rozwi4zany w s osob umozliwiajicy jego okresowe uzytkowanie tylko przez
uczestnikow widowisk, i w sezonie letnim mogq z niego korzystac ( odrebne wejscie)
spacerowicze i uczestni y parkowych festynow.
Budynek posiada WC a osob niepetnosprawnych, powierzchnie obstugi (w ktorych
ulokowano urzkdzenie terujkce urzgdzeniami technicznymi zbiornika retencyjnego i
fontann4) oraz pomiesz zenie na sprzgt czyszczkcy.
- Obiekt parterowy, o konstrukcji mieszanej:
- Fundamenty z betowe - w/g. cz@sci konstrukcyjnej
- Podluzne sci ny none wykonane z kamienia naturalnego gr. 25cm,
s zaprawie cementowej , wzmocnione wewn@trznymi
ukladanego
pionowymi e ementami zelbetowymi ( pr@ty zbrojeniowe kotwione w
fundamentach)
Od wewnktrz

ocieplenic styropianem (10cm) z pustk, powietrzn4 i folio

paroprzepuszc

Ink.
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Pozostala cz@sc onstrukcji - drewniana - (slupy, § ciany szczytowe, dach) w/g. opisu na rys
Sciany zewn@trz

(przedsionka i szczytowe) w konstrukcji drewnianej

Cz@sc zewn@trz a - Iistwy modrzewiowe na kotwach drewnianych z
ociepleniem.
Cz@sc wewn@trzna - plyty gipsowo-kartonowe z wykladzin4 z plytek
ceramicznych d

wys. 2,0m, powyzej malowanie farb4 akrylow4 (w/g.

wytycznych proj ktowych).
- Stolarka drzwio a i okienna - drewniana
- W §cianach szc owych zaprojektowano przeszklenia - okno (ze szklem
matowym, zbroj nym siatk4).
Kabiny sanitame systemowe (jak Kolo) na n6zkach wys. 15cm.
Wyposazenie

ski, umywalki) jak Koto

Armatura - jak

eberit.

Wentylacja nawi was - szczelinowa.
Wentylacja

was - grawitacyjno-mechaniczna.

CHARAKTERYSTYKA NERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt uzytkowany bcd a okresowo - wiosna - jesien. Normy wykonawcze tego
typu obiekt6w the kazuJ4 scislych wymog6w energetycznych przegr6d
zewn@trznych . W prof cie przyj @to rozwiazanie docieplaJ4ce przegrody, dla
umozliwienia okazjonaln o wykorzystania obiektu w sezonie zimowym.
Podloga na gruncie:
posadzka w/g. opis
masa samopoziomu. 4ca 0,3
wylewka betonowa
ze zbrojeniem rozpi oszonym 10cm
izolacja przeciwwil ociowa
izolacja termiczna ( tyropian) 5cm
podsypka zwirowo piaskowa 30cm
k = 0,289 w/m2k
Sciana zewnctrzna - mur wana
sciana kamienna 25 cm
pustka powietrzna cm
styropian 12cm
folia pp.
PGK 3cm
k = 0,244 w/m2k

1n
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Sciany zewn@trzne - w kon trukcji drewniane:
wykladzina elewacyj drewniana
pustka powietrzna
styropian 12cm
izolacja paroprzepus zalna PE
PGK 3cm
k = 0,210 w/msk
Dach:
blacha cynkowo owa
podklad z plyt OSD odoodpornych
wetna mineralna 12c
paroizolacje
deskowanie podsufit
k = 0,241 w/m2k
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objcto§c 21013, o zmiennej

glcboko§ci I,0=1,4 m2.
Pehti funkcjc zbiomika w d deszczowych zbieranych z terenu amfiteatru, zbiornika
ppoz. (stala il( §c wod

- 100m3), oraz elementu dekoracyjnego (wraz z

obsadzeniem).
Woda deszczowa jest p mpowana do rzeczki Mlynowki za pomoc4 2 pomp
ch w studni pompowni.

zanurzeniowych zainstalo

Ze wzglcdu na koniecz o§c utrzymywania w okresie wiosny,

lata i jesieni

okre§lonego poziomu w dy (ppoz. ro§linno§c) konieczne uzupelnienie wody
zapewni rura PCV 0 200 z zasuwa, regulowan4 doprowadzaJ4ck okresowo wod@ z
Mlynbwki.
Zbiornik zostanie wyposaz ny w nastcpuJ4ce elementy:
• awaryjny przelew oraz spust wody do kanalizacji
• Sondy konduktomet czne poziomu wody umieszczone w zbiomiku d1a
sygnalizacji poziomu

ody -

poziom maksyma y
poziom minimaln zabezpieczaJ4cy pompy przed prac4 such4
siatka zabezpiec

&ca przed przedostaniem sic zanieczyszczen do pomp

W komorze be zie zamontowana dla zabezpieczenia zbiornika przed
glonami i bio

znymi zanieczyszczeniami elektronicznie sterowana

stacja dozuJ4ca

emikalie „DOZOMAT" z pomP4 dozuJ4c4 ED.CN lub

„Olimpia" (jak fi

y BWT Polska sp. Zoo.)

Sterowanie u

eniami przewidziano z pomieszczenia technicznego

obslugi w budy

sanitariatow.
(po uksztaltowaniu wykopu i przygotowaniu podloza

konstrukcja zbio
warstw4 piasku 5 m)

wylozenie geow kniny podkladowej (jak typ OASE Fik 200) na zakladkc
3cm i pokryta dw ma warstwami folii:
- filia kauczuko a (jak OASE Fol. gr. Imm.) szer. 8m klejona na zakladkc
5cm
- Folia dekoracyjna z kamyczkami (jak typ Steinfolie gr. 1.0mm)

Brzegi obtozo

plytami granitowymi na elastycznej zaprawie

wodoszczelnej.
Dno zbiornika

pelniono trzema wickszymi kamieniami naturalnymi (w/g

szczegolnych ust en z gl. projektantem).

t
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Zostala zaprojektowana jako rzezbiarski element przestrzeni (urzeibiony blok wodospad ) Parku.
Pelni r6wniez funkcj@ nap wietrzania zbiornika retencyjnego.
Konstrukcja - na wyl wanym fundamencie

(beton wodoszczelny z warstw4

bentomatu) tworz4cym 6wniez form @ malego zbiornika, zostanie umieszczona
sztuczna ,sciang" (na wla nej konstrukcji stalowej mocowanej do fundamentu - 2 x I
80 i ozebrowaniu profili s owych)
Sztuczna sciana wykonan z zywicy epoksydowej , wylozonej kamieniem naturalnym
z rozmieszczonym na szc cie system tryskaczy tworz4cych efekt wodospadu:
- G6rny stalowy rozdzi Icze wielopunktowy wody;
- Przew6d doprowad nia wody do g6rnej o rozdzialcz4;
-

Stalowy rozdzielacz czelinowy.

Fontanna jest zasilana w d4 ze zbiornika retencyjnego, poprzez kanal zasypania z 2
koszy ss4cych umieszczo r ych na jego dnie.
Zasilanie urz4dzeii font a

y oraz sterowanie prac4 urz4dzen i efekt6w wodnych

bgdzie sic odbywalo po rzez szafk@ AKP zlokalizowan4 w budynku sanitariat6w,
oraz system pomp umi szczonych w komorze technicznej 120 x 120 x 160
zawieraJ4cej:
1. przyl4cze prkdowe 5 W
2. system zabezpieczaJ4 y przed zalaniem wod4 - awaryjna kratka sciekowa
3. kanal napowietrzenia komory technicznej
4. 2x przejscia DN120 przez scianc komory (przejscia doprowadzenia wody dla
pomp)
5. 2x przejscia DN80 p ez sciang komory (doprowadzenia wody dla pomp)
6. lx przejscie DN60 p ez sciang komory (przejscia sterowania i elektrycznosci)
7. Pompa pracuJ4ca na ucho typ OASE KRP 40 . 160/4kw/1. l
8. Pompa pracuJ4ca na ucho typ OASE KRP 60.180/4kw/2.2
9. 2x zawory odcinaj4 DN80
10. 2x zawory odcinaJ4c DN120
11. szafka podlkczen ele rycznych i zabezpieczen
12. transformator bezpi zenstwa zasilaJ4cy reflektory Typ OASE TRAFO 600V
lub OASE TRAFO 900V
13. szafka ze sterowni
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O4RODZENIA - Rys. nr. 19
Zaprojektowano in ywidualne ogrodzenie stalowe, montowane z wczesniej
przygotowanych se entow, na punktowych fundamentach betonowych.
Bramy wejsciowe,
rozsuwane elektryc

indywidualne,

uczytelniajgce ukiad architektoniczny,

i e, z mozliwosciq szybkiego r@cznego ich otwarcia.

Konstrukcja po pias owaniu malowana 2 x farbit Tikurilla Rai nr 9003.
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a obiekty zlokalizowane przy glownych wejgciach widzow
mfiteatru. Nalezy wykonac w wersji prawo i lewostronnej.
Dane ogolne:
- Pow. zabudowy
- Pow. uzytkowa
- Kubatura
- Wysokogc
Konstrukcja dre

ana oparta poprzez stalowe uchwyty na betonowych,

punktowych fundanoentach.
Ze wzgledu na

ezonowe i krotkotrwale uiytkowanie obiekt the jest

docieplony.
Zewn@trzne wyko czenie gcian

to plyty wodoodporne i klejone do

przybijanych lat d ewnianych, (co 6cm) plyty laminatu elewacyjnego (typ
FORMICA E

OR) jasno szarych przycinanych i szlifowanych do

wlagciwych wymiar w na placu budowy.
Wewn@trzne wy

nczenie

-

arkuszami sklejki malowanej lakierem

bezbarwnym.
Dach - blacha cynic wo - tytanowa na plycie OSD wodoszczelnej.
Wejgcie do kasy po rzez zwijan4 roletg aluminiowa, ze szpar4 wentylacAna,.
Okno kasowe -

szyb przesuwnych , zamykane elementem laminatu w

intensywnym kolo e (zbhy, pomaranczowy).
Czolowa, boczna
dogwietlona lamph

ciana elewacyjna przeznaczona do prezentacji informacji,
iowh zamontowanh na posadzce - patrz detal.

i6
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nowego zagospodarowania terenu parkowego jest

wprowadzenie w je o przestrzen zabytkowych maszyn i urz4dzen hutniczych
dotychczas zlokalizo anych przy obiekcie uzdrowiskowego Muzeum.

Ich nowa lokali cja z odpowiednim podswietleniem (reflektory na
istniej,cych slupach oswietlenia) stanowi now, jakosc ekspozycji, nie traccc
ich powi4zania z fu

cJ4 terenu.

UWAGA - ich szc egolowa lokalizacja potwierdzona przez projektanta musi
byc, ze wzgledu na uzycie ciezkiego sprzetu, zrealizowana w I etapie przed
pracami wynuany na ierzchni sciezek.
Uzupelnieniem zago podarowania s, mniejsze ementy architektoniczne- Lawki - (jak

N.o4.oe . Pgyonlsfn)

- Stalowe par

gi rowerowe (jak fi y Puszynski) - sztuk 4

- sztuk 25

- Stoliki do gry w szachy, warcaby Oak firmy NOVUM) - sztuk 2
z siedziskami
- Stolik pingpo gowy staly Oak firmy NOVUM) - sztuk 1

- Altana na ko

rukcji stalowej

na fundament ;h betonowych Oak firmy Puszynski) - sztuk I

- Male okazjo

ne siedziska

slupki betono e Oak firmy Puszynski) - sztuk 15
- Kosze na smi

- beton fakturowany

z wkladk, st ow4Oak firmy Puszynski) - sztuk 20
UWAGA - Lokalizacje

ch elementow nalezy uzgodnic z projektantem w trakcie

realizacji.

s4

STAROSTwo
w

po,,v

43 - 400 Cl ESZYN

KONST KCJA ZADASZENIA SCENY
W YCZNE PRZETARGOWE

SPIS TRESCI

OPIS T CHNICZNY
KOPIE TESTOW
CzgsC RYSUNKOWA
Rysune warsztatowy {uku scenicznego
(przewi ywane uzupehuenia)
Rysune warsztatowy slupa SP 1, SP I
(przewi ywane uzupehrienia)

-?'R
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KONST UKCJA ZADASZENIA SCENY
Niniejszy projekt jest tualn4 kontynuacJ4 zatwierdzonego do realizacji projektu
budowlanego przekryci membranowego amfiteatru w Ustroniu ( kwiecieri 2003egzemplarz projektu do tcpny w Urz@dzie Starostwa w Cieszynie i Urzgdzie Miasta
w Ustroniu).
Projekt zaklada konty uacje, przekrycia membranowego rozpi@tego na istnieJ4cej
konstrukcji luku scenic ego i dw6ch masztach odciqgowych.
Material membrany jest identyczny z przekryciem widowni amfiteatru
- tkanina poliestrow , obustronne poszycie PCV posiadaJ4ca aktualne atesty
ITB-Warszawa.
Obliczenia statyczne i trzymaloseiowe wykonane przez Pracowni@ In2yniersk4 ,,
PROJEKT" zrealizo ej konstrukcji zakdadaly przekrycie sceny poprzez
zastqpienia membran4 istnieJ4cych odci4S6w stalowych, kt6re obecnie przejmuj4
shy wyra2one ci@zarem 'niegu i parciem wiatru na istnieJ4ce przekrycie amfiteatru.
Zakladane uzupelnienia istnieJ4cej konstrukcji (po likwidacji odciag6w)
- g6rna belka luku scenicznego zostanie uzupelniona o systemowy, stalowy
element mocowani membrany, (w/g. rys. warsztatowych wykonawcy), a dolna
belka zostanie korzystana do rozmieszczenia reflektor6w 9wiatla
scenicznego.
- na masztach odc agowych zostanie wymieniony element mocowania lin
odciggowych, na d starczony przez producenta system naciggaJ4cy membran@,
wraz z elementami dwodnienia.
UWAGA!
1. Rozwiazanie

przekrycia bcdzie

przedmiotem odrebnej

procedury

przetargowej d1a

wyspecjalizowanych firm rekomenduJ4cych sic przynajmniej I reafvacJ4 podobnego typo)
obejmuJ4cej, opr6cz wy onania, dostarczenia i zamontowania membrany, przedstawienie
niezbcdnych szczeg6lowyc wyliczed statycznych, dopasowujfcych j4 do wymog6w istnie14cego
ukladu konstrukcyjnego.
2. Podstaw4 w/w oblicze6 jest okumentacja budowlano-wykonawcza istnieJ4cej konstrukcji zadaszenia
amfiteatu z kwietnia 2003r dostcpna w archiwum Pracowni In2ynierskiej „Projekt" mgr. int. M.
Krczel, 43 - 100 Tychy, ul. rzeszkowej 11/52.
3. Ewentualne zmiany lub u pelnienie istnieJ4cej konstrukcji , wynikaJ4ce z otrzymanych danych
obliczeniowych, i ksztalto anie detalu (np. odwodnienia zadaszenia) wymagaJ4 opracowania i
ponownego zatwierdzenia o rcbnego aneksu projektu budowlano-wykonawczego , kt6ry wykonawca
musi konsultowac z gl. proj ktantami architektury i konstrukcji.
4. Wszystkie nowe elementy mocowan po odpiaskowaniu istniej4cych fragment6w konstrukcji i
malowac 2 x farb4 Tikurilla Ral 9003 (jak calo96 konstrukcji).
5. Pay demonta±u istnieJ4ce o zadaszenia nale2y zwr6ci6 szczeg6ln4 uwagc na zabezpieczenie
istnieJ4cych czasowo odciag w linowych.
6. Montaz membrany, spos6b i kolejnosc likwidacji odci4g6w musi byd wykonany w/g. odrebnej
specyfikacji technicznej fi y wykonawczej membrany oraz pod jej §cislym nadzorem.
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WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE
DO WYKONAWCZEGO PROJEKTU
PRZETARGOWEGO
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WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE D
DO WYKONAWCZEGO PROJEKtN
O
PRZETARGOWEGO
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INSTY UT TECHNIKI BUD, ;3tL14NEJ
00-61 1^ Warszawa ul. FiitYo4 $9alE-YYN
Radaii Ogniowych , ol. Ks^wcrdw 21 02-656 Warszawa, Tel. 248.23-07, Fax 847-23-11.

KLAS IKACJA OGNIOWA
w zakresic sto nia palnaci wyrobbw elastycznych

odawca:

WG8 Fi a Ustugowo -Handlowa

Gawet W jciech
ui. Obro 6w W9gierskiej Gorki 20A
34350 gierska G6rka

nwy:

NP-902/P 03/ES

lot klasyfikacji : Tkanina o symbolu .,Typ IV B 1618 2A" produkcji firmy VerseidagIndutex bH.
Jest to t anina poliestrowa obustronnie pokryta PVC; gramatura
tkaniny pc liestrowej wynosi 490 g/m2; gramatura ca&owita 1050 g/m2.

cja ogniowa : Wyreb, kt rego pr8bki badano, kiasyikuje sic jako niezapalny
ma kiasyfikacji: PN-EN I S D 6940:1998 Plaskie wyroby w#6kiennicze. Zachowanie sic
podczas alenia . Wyznaczanie zapalnosci pionowo umleszczonych
pr6bek. stalenia Aprobacyjne GS VII. 1612002
Raport z adania nr LP-90217-17/03
waino§ci : 17.06.20Q6

17.06.2003
cowanie : mgr Maria Ewa Strzembicka
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Uwaga: wszystkie materialy (wyroby) budowlane, zastosowane do w/w prac
budowlan ch, musz4 spelniac wymogi Ustawy o Wyrobach
Budowlan ch, odpowiadac wymaganiom Dyrektywy 89/106/EWG
stan na d en 15.10.2004.
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CZISC RYSUNKOWA
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CZ1 SC „A" PRO KT BUDOWLANY
ARC TEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Rys. Al

Widownial amfiteatru
Rzut

Widowni amfiteatru
Plansza wymiarowa
- Widowni amfiteatru
Rys. A3
Przekroje A-A; B-B
Rys. A4
- Widowni amfiteatru
sk
Detale su
- Widowni amfiteatru
Rys. AS
Detale re serki
Rys. A6
- Scena + plecze
Rzut pr iemia
- Scena + plecze
Rys. A7
Rzut dac ow
Scena
+ plecze
Rys. A8
Przekr6j -A
- Scena + plecze
Rys. A9
Przekroj -B
Rys. A10 - Scena + plecze
Przekroj '-B'
Rys. Al I - Scena + plecze
Elewacja schodnia
Rys. A12 - Scena + plecze
Elewacja polnocna
Budynek zaplecza sceny
Rys. A13
Elewacja zachodnia
Rys. A14 - Scena - etale konstrukcyjne
Rys. A15 - Budynek sanitariatow
Rzuty, p ekroje, elewacje
Place Nr 1; P2; P3; P6
Rys. Nr16
Detale n wierzchni
Plac N 5
Rys. Nr17
Detale wierzchni
Fontann + Plac nr 7
Rys. Nr18
Rys. Nr19 - Ogrodze is i brainy
Rys. Nr20 - Kasy bit [owe
Rzut, pr ekroj , elewacje
Rys. Nr21 - Elemen malej architektury
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Rys. A2

1:100
1100
120
1:20
1:100
1:100
1:100
1:100
1100
1:100
1:100
1:100
1:50; 1:20
1:100
1:250
1:250
1:25
1:20
1:20

