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STADION  STADION  
NARODOWY     NARODOWY     
W  WARSZAWIEW  WARSZAWIE

Stadion powstał w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia. W paź-
dzierniku 2008 r. rozpoczął się I etap jego budowy. Generalny wy-
konawca: konsorcjum Alpine Bau GmbH, Alpine Bau Deutschland, 
Alpine Construction Polska, PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. Stadion 
został zaprojektowany przez konsorcjum JSK Architekci sp. z o.o., gmp 
International GmbH oraz Schlaich Bergermann und Partner. Elewacje 
są rozpięte na potężnej konstrukcji z rur, która jest całkowicie nieza-
leżna od żelbetowej konstrukcji trybun i unosi dach nad stadionem. 
Fasada z lakierowanej siatki kryje wewnętrzną aluminiowo-szklaną 
elewację. Specjalnie zaprojektowany rozsuwany dach sprawia, że 
imprezy odbywające się na tym stadionie nie będą zależne od wa-
runków pogodowych. Budowla ma osiem kondygnacji o zróżnicowa-
nej wysokości. Główna konstrukcja stalowa waży ponad 11 000 ton. 

Stadion Narodowy w Warszawie

BUDOKRUSZ 
Wyłączny dostawca betonu (220 tys. m3) na budowę 
stadionu.    str. 47

DELTA RUSZTOWANIA
Dostawca rusztowań dla szybów 
windowych, jako platform roboczych 
na koronie stadionu, oraz rusztowań 
przejezdnych przy wykończeniach 
wewnątrz budynku stadionu.  str. 44

GOLLWITZER POLSKA SP. Z O.O.   
Wykonanie ścianek szczelnych do dł. 21,5 mb.  str. 42

FLAKT BOVENT 
Producent oraz dostawca: nawiewników sufi to-
wych, instalacji wentylacji i oddymiania strumienio-
wego garaży – System Jet Thrust, belek chłodzących 
w studio nagrań.  str. 40

ALTRO PROJEKT
Projekt warsztatowy elewacji alumi-
niowo-szklanych, fasad od strony bo-
iska (loże), fasad wewnętrznych. str. 47

Krzysztof Brodaczewski
Altro Projekt 

Czy wykonanie projektu elewacji Stadionu Naro-
dowego było wielkim wyzwaniem?
Projekt elewacji stanowił dla naszego zespołu 
wyzwanie głównie ze względu na nietypowość 
obiektu. Rzadko bowiem projektuje się elewacje 
aluminiowo-szklane o tak dużych powierzchniach 
na stadionie sportowym. Większość stadionów to 
konstrukcje trybun wraz z dojściami, z minimalnym 
obszarem pomieszczeń „ciepłych”.
Łączna powierzchnia elewacji aluminiowo-
-szklanych zewnętrznych wynosi 17,5 tys. m2, ob-
wód elewacji – 810 mb, a wysokość w najwyższym 
punkcie – 31 m. Suma powierzchni fasad od strony 
płyty boiska to ok. 4 tys. m2.
Pozorna powtarzalność projektu okazała się myląca. 
Pomimo że znałem ten projekt z fazy Projektu Wyko-
nawczego (jako konsultant JSK-gmp-SBP w ramach 
fi rmy Intro Projekt), wykonując Projekt Warsztatowy 
napotkaliśmy na wiele miejsc, które wymagały spe-
cjalnych opracowań. 
Ilość różnych detali, wynikających m.in. z geome-
trii (układ osi promienistych i eliptycznych), prze-
nikania się stref „ciepłych” z „zimnymi”, rozwiązań 
konstrukcyjnych w obszarach dylatacji budynku 
(przemieszczenia w trzech kierunkach, nieliniowy 
przebieg dylatacji zmienny w pionie, położenie osi 
dylatacji w środku modułów fasadowych), sprawiły, 
iż wielkość opracowania projektowego przekroczy-
ła 3-krotnie przyjęte wstępnie założenia.
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Fot. © NCS/J. Kośnik

Stadion wyposażony jest w 4 ekrany LED o łącznej powierzchni 
powyżej 200 m2. 
Oddany do użytku 16 grudnia 2011 r.
Ofi cjalna inauguracja (koncert): 29 stycznia 2012 r.

Kubatura (bez dachu): 1 000 000 m3
Całkowita powierzchnia dachu: >5 ha 
Rozpiętość konstrukcji dachu: 240 x 270 m
Wysokość iglicy nad murawą: 100 m
Wymiary boiska: 68 x 105 m (7140 m2)
Powierzchnia całkowita pomieszczeń: 204 000 m2
Teren działki: 18 ha
Liczba miejsc na trybunach: 58 tys. 
Liczba lóż VIP: 69
Długość dolnej promenady: 924 m
Liczba miejsc parkingowych: 1765

MAPEI 
Montaż płytek i mozaiki ceramicznej na 8 pozio-
mach stadionu, m.in. w łazienkach, sanitariatach, 
szatniach zawodników i pomieszczeniach gastrono-
micznych.

SEGAR SP. Z O.O. 
Zabezpieczenie skarp pod platformy robocze 
dla wykonania trybun w technologii stalowej 
ścianki szczelnej.  str. 43

PILETEST SP. Z O.O. 
Wykonanie próbnych obciążeń sześciu wielkośred-
nicowych pali Ø 1000 mm, kolumny Jet Grouting 
Ø 1000 mm oraz grupy kolumn KSS/FSS.

SIKA 
Dostawca domieszek do betonów, posadzek i powłok 
żywicznych oraz materiałów hydroizolacyjnych.    str. 53

PBG S.A.
Generalny wykonawca. str. 46

RAMIRENT S.A. 
Dostawca sprzętu budowlanego.  str. 44

FORTIS – SYSTEMY FASADOWE SP. Z O.O.
Wykonanie elewacji wentylowanych z paneli z blachy 
aluminiowej i nierdzewnej oraz z aluminiowej siatki 
cięto-ciągnionej.

HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O.
Dostawca rozdzielnic niskiego napięcia dla loży VIP 
i kaplicy.

RESBEX SP. Z O.O.
Wykonanie konstrukcji żelbetowej sekcji 1 i 2 oraz 
fundamentowanie głównego tunelu.

MONTING SP. Z O.O.
Wykonanie konstrukcji żelbetowych: monolitycznej 
oraz z betonu architektonicznego; montaż elemen-
tów żelbetowych prefabrykowanych.

ALUGLASS-REALIZACJA PIOTR KALBARCZYK
Kompleksowa aranżacja powierzchni lóż VIP, kaplicy, 
Klubu Kibica, Klubu Biznes, centrum konferencyjne-
go, strefy wejścia.

c.d. str. 44 
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ZABEZPIECZANIE GŁĘBOKICH WYKOPÓW

 Ścianki szczelne

 Ścianki berlińskie

 Palisady z pali żelbetowych

 Kotwy gruntowe

FUNDAMENTOWANIE POŚREDNIE

 Pale wiercone CFA

 Pale wiercone w rurze obsadowej

 Pale wbijane

WWW.GOLLWITZER.PL
Gollwitzer Polska Sp. z o.o.

Cesarzowice 21A 
55-080 Kąty Wrocławskie

tel: 71 787 97 57, fax: 71 787 97 58
e-mail: biuro@gollwitzer.pl

ZAPEWNIAMY INNOWACYJNE, 
PROFESJONALNE I PRZYJAZNE 
DLA OTOCZENIA TECHNOLOGIE
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Firma Flakt Bovent Sp. z o.o. zaprojektowała i wykona-
ła kompletny system wentylacji strumieniowej garaży 
Jet Thrust na Stadionie Narodowym. Zespół składają-

cy się z polskich doświadczonych inżynierów, specjalistów 
w dziedzinie wentylacji garaży, zaprojektował system wen-
tylacji czterokondygnacyjnego garażu podziemnego na 
ok. 1770 miejsc postojowych, używając nowoczesnych 
technik projektowych z wykorzystaniem modelowania 

Dach składa się z membrany podtrzymywanej przez 
konstrukcję linową, rozpiętą pomiędzy szeregiem 72 
słupów otaczających stadion, a wewnętrzną część 

stanowi dach rozsuwany. Budowa dachu o tak dużej po-
wierzchni z podporami tylko na jego obwodzie wymagała 
nietypowych rozwiązań inżynierskich. Konstrukcja nośna 
wykonana została z elementów rurowych o wyjątkowo 

mgr inż. Włodzimierz Łącki

Jarosław Lorenc
z-ca kierownika działu 

przygotowania produkcji
HYDROBUDOWA POLSKA S.A. 

– Grupa PBG. 

Jaki system wentylacji 
zastosowano w podziemnym 
garażu Stadionu Narodowego?

Konstrukcja stalowa dachu 
Stadionu Narodowego
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Głębokie fundamentowanie
Zabezpieczenia wykopów
Stabilizacja podłoża
Przesłony przeciwfi ltracyjne
Regulacja nabrzeży
Wynajem sprzętu

Segar Sp. z o.o. 
ul. A. Krzywoń 8/48,  01-391 Warszawa 

 tel. + 48 - 22 - 3538060 
fax: + 48 - 22 - 3538061 
e-mail: segar@segar.pl

www.segar.pl
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komputerowego przepływu powietrza i rozwoju pożaru CFD (computa-
tional fl uid dynamics).
Zastosowano nowatorski system wentylacji ogólnej i pożarowej w opar-
ciu o opatentowaną technologię symetrycznych wirników wentylatorów, 
dających możliwość otrzymania 100% ciągu w obu kierunkach pracy. 
W przypadku pożaru ta nowa technologia umożliwia kierowanie dymu 
do najbliższych krat wyciągowych, dzięki czemu system Jet Thrust jest 
obecnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem wentylacji pożarowej za-
mkniętych garaży.
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w czasie normalnego 
użytkowania garażu, zastosowano rozbudowany układ detekcji zanie-
czyszczeń powietrza wykorzystujący detektory tlenku węgla, gazu LPG 
oraz tlenków azotu. Efektywną i oszczędną pracę systemu zapewnia za-
stosowanie silników elektrycznych o wysokiej sprawności i płynna regula-
cja wydajności układu od lokalnej detekcji poziomu zanieczyszczeń. 
Do wszystkich pomieszczeń socjalnych oraz Centrum Konferencyjne-
go Flakt Bovent dostarczył również produkowane w Polsce wysokoin-
dukcyjne nawiewniki NWCA, NWPA, a także aktywne belki chłodzące 
IQCA do Studia Nagrań. Specyficzne właściwości hydrauliczne na-
wiewników pozwoliły także na ich zastosowanie nad charakterystycz-
nymi stropami rastrowymi zamontowanymi na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.

dużych wymiarach. Jej główną częścią jest ściskany pierścień łączący ele-
menty konstrukcji stadionu, oparty na 72 słupach. Zbiera on wszystkie 
siły występujące w linach dachu oraz większość sił z elewacji zewnętrz-
nej stadionu. Jego funkcja wymuszała bardzo wysoką jakość wykonania 
i montażu. 
„BIG LIFT” – podniesienie łącznie ponad 70 km stalowych lin o średnicy 
do 150 mm wraz z 70-metrową iglicą rozpoczęło się od zabezpieczenia 
lin w miejscach, gdzie opierały się one o trybuny, i połączenia z iglicą. 
Dolna część iglicy znajdowała się w parkingu podziemnym, gdzie po-
zostawiony był odpowiedni otwór. Kiedy iglica znalazła się na poziomie 
boiska, zostały do niej podłączone liny dolne i rozpoczął się proces ich 
naprężania oraz podnoszenia przy użyciu 72 siłowników hydraulicz-
nych. Na koniec liny zostały połączone z konstrukcją stalową na szczycie 
pylonów, a liny dolne przymocowano do pierścienia ściskanego. Iglica 
została podniesiona na wysokość ponad 30 m nad płytę boiska. To było 
pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę europejską.



DODATEK SPECJALNY IB

44
stadiony na EURO 2012

DELTA DELTA Rusztowania
Firma DELTA od kilkunastu lat umacnia swoją pozy-
cję na rynku rusztowań i doskonali oferowane produk-
ty. Jako „LIDER BRANŻY” zapewnia najwyższą jakość 
usług w konkurencyjnej cenie. Częstym miernikiem jako-
ści rusztowań, a przede wszystkim ich przydatności, są 
realizacje. Im bardziej są nietypowe i ciekawe, tym bar-
dziej można przypuszczać, że systemy rusztowaniowe 
z grupy DELTA spełnią oczekiwania każdego klienta.  
Jednym z takich systemów, często stosowanym na skom-
plikowanych obiektach, jest system fasadowy DELTA 
70. Stanowi on trzon oferty handlowej fi rmy DELTA. 
Rusztowanie fasadowe DELTA 70, dzięki Certyfi katowi 
Bezpieczeństwa „B” wydanemu przez Instytut Mechani-
zacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zostało przy-

stosowane do norm i przepi-
sów obowiązujących w Polsce 
oraz Unii Europejskiej. Duża 
ilość elementów powoduje, że 
rusztowanie może mieć naj-
różnorodniejsze zastosowanie 
i sprostać nawet najbardziej 
skomplikowanemu kształtowi. 
DELTA Rusztowania ma 
świetnie rozwiniętą sieć sprze-
daży. Oprócz biur handlo-a
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DELTA Rusztowania
ul. Kłobucka 10

02-699 Warszawa
tel./fax 22 847 36 47
INFO: 515 26 27 28

e-mail: delta@delta-bud.pl
www.delta-bud.pl

wych i magazy-
nów w centrum, 
na wschodzie 
i południu kra-
ju, ma również 
szeroko rozwi-
nięta sieć przed-
stawicieli handlowych, którzy są w stanie dotrzeć do 
każdego klienta w Polsce i poza granicami kraju. 

DELTA Rusztowania oferuje:
  SPRZEDAŻ: rusztowań (elewacyjnych, moduło-

wych, aluminiowych i jezdnych), szalunków stro-
powych i ściennych, sklejki szalunkowej, osprzętu 
do rusztowań i szalunków

  DZIERŻAWA (LEASING): rusztowań i szalunków
  USŁUGI: montaż i demontaż rusztowań
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NIZBUD SP. Z O.O.
Wykonanie trzech trzonów komunikacyj-
nych, dwóch poziomów garażu pod płytą 
boiska, dwóch sekcji stadionu oraz płyty 
boiska.

INSIDE S.J.
Wykonanie akustycznych okładzin.

INSTAL-IZO SP. Z O.O.
Wykonanie izolacji rurociągów chłodu.

MOSTMARPAL SP. Z O.O.
Wykonanie robót palowych (pale wiercone).

KELLER POLSKA SP. Z O.O.
Wzmocnienie podłoża gruntowego 
pod fundamentami za pomocą ko-
lumn żwirowych, żwirowo-betonowych 
oraz technologii iniekcji strumieniowej 
(Jet Grouting).

SOLID-BUD SP. Z O.O.
Budowa sieci wodociągowych oraz gazo-
ciągu od ul. Zielenieckiej do stacji reduk-
cyjno-pomiarowej na skarpie stadionu.

KONIOR SP. Z O.O.
Wykonanie ścianek i przedścianek gipsowo-
-kartonowych oraz sufi tów podwieszonych.

LINDNER POLSKA SP. Z O.O.
Montaż podłogi podniesionej monolitycz-
nej oraz podłogi rozbieralnej w pomiesz-
czeniach biurowych i technicznych.

M.D.R. DAWID RUDNICKI
Prace na wysokości technikami dostępu 
linowego i budowlanego. Montaż kon-
strukcji stalowej, antykorozja, malowanie 
powierzchniowe konstrukcji.

PHU ADAR DARIUSZ NIZIAŁEK
Wykonawstwo stanu surowego: ślizgi, płyta 
boisk, ściany oporowe, schody zewnętrzne 
wokół stadionu.

KAEFER SA
Izolacje termiczne i akustyczne.

 c.d. ze str. 39

MEGAN ROMAN LAMPARSKI
Wykonanie robót elektrycznych, w tym in-
stalacja oświetlenia i układanie kabli.

TREE POLSKA SP. Z O.O.
Wykonanie prac ziemnych, kruszenie mate-
riału, usługi transportowe.

P.B.O.I.H. „SÓW-POL” SP. Z O.O.
Dostarczenie żwirów i piasków z wydobycia 
z rzeki San.
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Obecnie budowane boiska muszą 
sprostać coraz to wyższym wyma-
ganiom użytkowym. Na ogół są to 
boiska wielofunkcyjne z trwałymi 
nawierzchniami. Zawsze jednak 
kolorowa, poliuretanowa, przepusz-
czalna nawierzchnia bądź sztuczna 
trawa powinna być ułożona na sta-
bilnym podłożu, które dobrze od-
biera wodę. 
Często zdarza się, że teren przezna-
czony pod bieżnię, kort lub boisko po-
sadowiony jest na gruntach o niejed-
nolitym uwarstwieniu, podmokłych 
czy też nieprzepuszczalnych. Wów-
czas konieczne staje się wykonanie 
drenażu powierzchniowego. Przede 
wszystkim musi on szybko odbierać 
i odprowadzać wody opadowe. 
W praktyce, aby spełnić wszystkie 
powyższe wymagania, wskazane 
jest wykonanie drenów liniowych 
składających się z obsypki i rury dre-
narskiej układanej w rowkach oraz 
powierzchniowego drenażu pod całą 
płytą. Oba układy drenujące można 
wykonać z Leca® KERAMZYTU frakcji 
10–20 mm, owiniętego w geowłókninę.  
W zależności od stopnia zawilgocenia, 

Drenaż pod boiskiem 

z Lecaz Leca®® KERAM KERAMZYTUZYTU
1 m³ tego kruszywa waży 300–500 kg, 
czyli jest co najmniej trzykrotnie lżej-
szy od obsypek drenażowych ze żwiru 
bądź pospółki. Ponadto współczynnik 
przewodzenia ciepła λ wynosi (zależ-
nie od wilgotności) 0,1–0,16 W/mK, 
czyli kruszywo to może być wykorzy-
stywane jako materiał zapobiegający 
przemarzaniu gruntu. 
Keramzyt to mrozoodporne, lekkie 
kruszywo ceramiczne. W wypeł-
nieniach z keramzytu nie gniazdu-
ją i nie budują korytarzy myszy, 
szczury, nornice ani krety. Ścier-
na struktura zewnętrzna granulek 
skutecznie odstrasza te zwierzęta 
od przebywania w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 
Ważną rolę w kwestii sprawnego, 
wieloletniego działania drenażu 
pełni geowłóknina. Materiał ten sta-
nowi warstwę separacyjną – filtruje 
wodę oraz zatrzymuje drobne części 
piaskowe i ilaste, aby nie zamuliły 
drenażu. Materac z lekkiego keram-
zytu ułożony pod całą płytą boiska 
równomiernie rozkłada obciążenia 
i zmniejsza ciężar warstw drena-
żowych. Jest to szczególnie ważne 

Pod płytą boiska i kortu ułożono warstwę drenażową 
z 1100 m3 Leca® KERAMZYTU, realizacja 2011 r.

1

2

3

4

6

mgr inż. Andrzej Dobrowolski
kierownik produktu ds. keramzytu, marka Weber Leca®

Saint-Gobain Construction 
Products Polska sp. z o.o. 

marka Weber Leca®
Zakład Produkcji Keramzytu

ul. Krasickiego 9 
83-140 Gniew

tel.: 58 535 25 95 
infolinia: 801 620 000

e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com 

Przykładowy przekrój przez boisko: 1 – nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej, 2 – war-
stwa z miału kamiennego, 3 – warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0–31,5 mm, 
4 – warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5–63 mm, 5 – warstwa odsączająca 
z pospółki lub piasku, 6 – drenaż z Leca® KERAMZYTU w geowłókninie

przy realizacji boiska na gruntach 
o zmiennym uwarstwieniu. Dodat-
kowo, stosując keramzyt przy grun-
tach o niskiej nośności można odcią-
żyć podłoże. 
Keramzytowe drenaże to wielokrot-
nie sprawdzone rozwiązania bo-
isk i hal sportowych w Polsce oraz 
w Europie. Lekki Leca® KERAMZYT 
dostarczany jest na terenie całego 
kraju w jednakowych cenach bez 
względu na odległość obiektu od fa-
bryki w Gniewie. 

Szczegółowych informacji na temat 
prezentowanego rozwiązania udzie-
li autor artykułu (tel. 505 172 082,
andrzej.dobrowolski@saint-gobain.com). 

Więcej na www.netweber.pl

a
r
t
y
k
u
ł 

s
p
o
n
s
o
r
o
w

a
n
y

5





DODATEK SPECJALNY IB

47
maj 2012

xx

W maju 2009 BUDOKRUSZ został wyłącznym 
dostawcą betonu na budowę Stadionu Naro-
dowego w Warszawie. Dla budowy Stadionu 
mieszanki betonowe produkował węzeł 
mobilny tej fi rmy o wydajności 160 m3/h 
posadowiony bezpośrednio na budowie. Do-
starczono 220 tysięcy metrów sześciennych  
betonu. Ciekawym zadaniem na budowie 
Stadionu którego realizacji podjęło się przed-
siębiorstwo BUDOKRUSZ były betonowania 
metodą ślizgową tj. produkcja ciągła przez 78 
dni bez możliwości przerwania betonowania. 
Firma BUDOKRUSZ została założona w 1990 roku 
i od tego czasu jest wiodącym producentem 

betonu, kostki brukowej, elementów kanaliza-
cyjnych, stropów i bloczków fundamentowych. 
Produkty fi rmy znalazły uznanie również w budo-
wie dróg, autostrad i obwodnic. BUDOKRUSZ jest 
w 100% polskim przedsiębiorstwem działającym 
w branży budowlanej, posiada kilka zakładów 
produkujących mieszanki betonowe w Warszawie 
tj. przy ul. Ordona, przy ul. Księżnej Anny, przy ul. 
Puławskiej i okolicach tj. Grodzisk Mazowiecki, 
Mszczonów, Wręcza k. Żyrardowa, Skierniewice 
oraz kopalnie kruszyw w Sokółce i we Wręczy k. 
Żyrardowa. Własne Laboratorium a także współ-
praca z Laboratoriami zewnętrznymi gwarantuje 
najwyższą jakość mieszanek i wyrobów fi rmy. 

REKLAMA

Siedziba: 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Osowiecka 47, tel. 518 518 518 

k kkk bb kkk lll óóó kkk ll

ALTRO PROJEKT jest technicznym biu-
rem doradztwa fasadowego specjalizują-
cym się w kompleksowej obsłudze prac 
elewacyjnych w zakresie projektowania, 
doradztwa i nadzoru. 
Szeroka oferta umożliwia elastyczne do-
pasowanie się do technicznych wymagań 
architektów, oczekiwań inwestorów i wy-

konawców. Wieloletnie doświadczenie pomaga nam 
sprostać nawet najbardziej wyszukanym zadaniom po-
stawionym przez naszych Klientów. Staramy się ułatwić 
wszystkim grupom biorącym udział w realizacji prac 
elewacyjnych sprawne, profesjonalne i kompleksowe 
zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Zarys oferty ALTRO PROJEKT:
  Doradztwo i konsultacje w zakresie stosowania najnow-

szych technologii elewacyjnych.
  Wykonywanie Projektów Przetargowych, Specyfi kacji 
świadczeń oraz defi niowanie warunków technicznych.

  Wykonywanie Projektów Bu-
dowlanych, Wykonawczych 
i Warsztatowych dla komplet-
nych prac elewacyjnych.
  Nadzory, odbiory, rozruchy 

oraz pomoc w rozwiązywaniu 
problemów technologicznych.
  Sprawdzanie poprawności 

projektów pod względem 
fi zyki budowli, wymagań 
akustycznych i przeciwpoża-
rowych.

  Optymalizacja rozwiązań pod 
względem funkcjonalnym, wy-
konawczym i ekonomicznym.

  Organizacja procesu przetargo-
wego oraz pomoc w wyborze 
podwykonawcy.

Firma ALTRO PROJEKT uczestniczyła m.in. w projektach 
technicznych elewacji Stadionu Narodowego, Stadionu 
Olimpijskiego w Kijowie, nowych terminali lotniczych 
w Gdańsku i Wrocławiu.
Doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu presti-
żowych inwestycji w kraju i zagranicą jest gwarancją 
spełnienia oczekiwań Klientów fi rmy, a budowanie 
partnerskich relacji z naszymi Klientami jest jednym 
z kluczowych celów naszej fi rmy.
www.altro-projekt.pl
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e Nowy terminal lotniczy w Gdańsku 

– montaż elewacji

Nowy terminal lotniczy we Wrocławiu
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STADIONSTADION
PGE ARENA  PGE ARENA  
W GDAŃSKUW GDAŃSKU

Budowę gdańskiego stadionu, zlokalizowanego w dzielnicy Letnica, 
rozpoczęto w 2008 r. Obiekt zaprojektowało biuro Rhode-Kellermann-
-Wawrowsky. Generalni wykonawcy: konsorcjum Hydrobudowa 
i Alpine Bau, potem – Max Boegl. Oddanie do użytku nastąpiło 
18 lipca 2011 r. Fasada stadionu pokryta jest 17 tys. poliwęglanowych 
płytek o łącznej powierzchni 4,5 ha, w różnych odcieniach brązu, przy-
pominającymi bursztyn, który stał się inspiracją dla architektów stadio-
nu. Konstrukcja zewnętrzna wsparta jest na 82 stalowych, zakrzywio-
nych wspornikach, każdy wspornik waży ok. 66 ton. Lekkie, półprze-
zroczyste ściany w swoich szczytowych partiach stają się coraz bardziej 
transparentne. W trakcie realizacji wprowadzono kilka istotnych zmian, 
m.in. zaprojektowano w obiekcie obszar komercyjny o powierzch-
ni 9000 m2. Wykonano tor wrotkarski biegnący wokół zewnętrznego 

Stadion PGE Arena w Gdańsku 
(Stadion Lechii Gdańsk)

MAPEI 
Reprofi lacja, naprawa i zabezpieczenie betonowych 
prefabrykatów trybun; uszczelnienia przeciwwil-
gociowe i przeciwwodne; powłoki dekoracyjno-
-ochronne; montaż płytek ceramicznych.

PILETEST SP. Z O.O. 
Wykonanie dwóch próbnych obciążeń na wyciąga-
nie tymczasowych kotew gruntowych stanowiących 
zakotwienie odciągów podporowych.

MARTIFER POLSKA SP. Z. O.O. 
Produkcja dźwigarów głównych zadaszenia stadio-
nu, projekt montażu, montaż konstrukcji wsporczej 
dla dźwigarów oraz samych dźwigarów.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
POLSKA SP. Z O.O. MARKA WEBER 
Wykończenie pomieszczeń wewnętrznych stadionu 
(także mokrych) lekkim tynkiem cementowo-wa-
piennym; prace zostały wykonane maszynowo. 
 str. 45

SEGAR SP. Z O.O. 
Zabezpieczenie skarpy i wykopu pod budowę ko-
lektora kanalizacji deszczowej w technologii stalo-
wej ścianki szczelnej.  str. 43

FLAKT BOVENT 
Producent oraz dostawca wentylatorów oddymiają-
cych w całym obiekcie.  str. 40

RAMIRENT S.A. 
Dostawca sprzętu budowlanego.  str. 44

SIKA 
Dostawca domieszek do betonów 
oraz uszczelnień spoin.   str. 53

PBG S.A.
Generalny wykonawca. str. 46
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Fot. Andrzej Jamiołkowski

pierścienia promenady, a połączony z trasami rowerowymi ciągnącymi 
się wzdłuż pasa nadmorskiego. 
Oddany do użytku 19 lipca 2011 r.

Wymiary: 236 x 203 x 45 m
Powierzchnia działki: ok. 25,5 ha
Powierzchnia zadaszenia: 44 000 m2
Ilość dźwigarów konstrukcji dachu: 82
Wymiary boiska: 105 x 68 m (7140m2)
Powierzchnia użytkowa: 36 000 m2
Liczba miejsc na trybunach: 42 tys. (na EURO 2012 – 40 tys.)
Liczba lóż VIP: 40 
Tor wrotkarski: 1715 m
Liczba miejsc parkingowych: samochody – 2171, autokary – 74 

EUROINWEST CDI SP. Z O.O.
Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestor-
skich oraz specyfi kacji technicznych w zakresie robót 
budowlanych.

AGROMEL P.R.A. I H. SP. Z O.O.
Roboty ziemne.

INSIDE S.J.
Wykonanie akustycznych okładzin.

BUPRO SP. Z O.O. SOLIDNEDACHY.PL
Wyklejanie folią PCV elementów rynien, wykonanie 
obróbek folią PCV łączących elementy rynien pro-
mienistych z konstrukcją elewacji aluminiowej.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY 
DACH-BUD JERZY BOROWIEC
Wykonanie dźwigarów konstrukcji zadaszenia 
stadionu.

LINDNER POLSKA SP. Z O.O.
Dostawa podłogi podniesionej monolitycznej oraz roz-
bieralnej do powierzchni biurowych i technicznych.

KELLER POLSKA SP. Z O.O.
Wzmocnienie podłoża za pomocą technologii zagęsz-
czania dynamicznego i wibrofl otacji.
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STADION  STADION  
MIEJSKIMIEJSKI
W  POZNANIUW  POZNANIU

Modernizację stadionu w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, funkcjo-
nującego już od 30 lat, rozpoczęto w 2002 r. Stadion zmoderni-
zowany został wg projektu fi rmy Modern Construction Systems. 
Dwie trybuny oraz cała konstrukcja zadaszenia zostały posta-
wione od nowa. Wielki dach stadionu unoszą kratownice opar-
te w narożnikach obiektu. Łączna waga czterech głównych ele-
mentów i mniejszych, wspierających dach wynosi  7000 ton. 
Na nich rozpięta jest membrana w kolorze naturalnego jedwa-
biu, z modularnym podziałem co kilka metrów. Membrana z da-
chu przedłuża się na fasady stadionu, gdzie może być podświe-
tlana na różne kolory przez 195 refl ektorów LED. Wokół trybun 
I, II i III biegnie na wysokości ponad 6 m promenada o długości 
450 m, zadaszona stalową siatką i stanowiąca bezpośrednie 

PILETEST SP. Z O.O.
Wykonanie dwóch próbnych obciążeń baret wy-
konanych jako elementy posadowienia konstrukcji 
żelbetowej.

SD PROJEKT 
MIKOŁAJCZYK CYRKIEL JASIUKIEWICZ S.C.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
drogowymi i zagospodarowaniem terenu.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ 
W. PIOTROWSKI
Instalacja wentylacji na trybunie III.

FORTIS – SYSTEMY FASADOWE SP. Z O.O.
Elewacja wentylowana z paneli z płyty kompozyto-
wej – obudowa balustrad tarasu zewnętrznego.

KELLER POLSKA SP. Z O.O.
Wzmocnienie podłoża za pomocą pali typu bareta 
oraz Soilcrete (Jet Grouting).

EUROINWEST CDI SP. Z O.O.
Nadzór autorski nad robotami nadbudowy trybun 
i budowy zadaszenia oraz nadzór nad pracami ada-
ptacyjnymi i wykończeniowymi powierzchni komer-
cyjnych na stadionie.

KONSORCJUM PIM-PROJEKT I NEOKOM
Opracowanie projektu stalowego dachu.

Stadion Miejski w Poznaniu 
(Stadion Lecha Poznań)

FLAKT BOVENT 
Producent oraz dostawca systemu napowietrzania 
i oddymiania klatek schodowych SMPA.  str. 40

RAMIRENT S.A. 
Dostawca sprzętu budowlanego.  str. 44

SIKA 
Dostawca domieszek do betonów, podlewek, 
uszczelnień spoin, posadzek i powłok żywicznych 
oraz powłok antykorozyjnych.    str. 53

PBG S.A.
Generalny wykonawca. str. 46
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Tomasz Gutowski
dyrektor ds. technicznych

Przygotowanie infrastruktury 
na stadionie w Poznaniu
Sika była mocno zaangażowana w przygotowa-
nie infrastruktury Stadionu Lecha w Poznaniu 
na EURO 2012. Prefabrykowane elementy konstruk-
cji trybun oraz inne konstrukcje betonowe zostały 
wykonane z betonu modyfi kowanego domieszka-
mi Sika® ViscoCrete®, Plastiment® oraz Sikament®. 
Do montażu i prac wykończeniowych użyto dużej 
ilości podlewek mineralnych SikaGrout®. Kilometry 
szczelin dylatacyjnych i innych połączeń różnych 
materiałów zabezpieczono i uszczelniono trwale 
elastycznymi kitami Sikafl ex®.
W porozumieniu z projektantami, zgodnie z wy-
maganiami inwestora, zabezpieczenie kilkunastu 
tysięcy metrów kwadratowych posadzek w po-
mieszczeniach audytoryjnych oraz ciągach komuni-
kacyjnych wykonano przy użyciu kombinacji barw-
nych systemów posadzek żywicznych Sikafl oor®. 
Stalowe konstrukcje wsporcze oraz łukowe rury 
mocowane do kratownic nośnych dachu o ogólnej 
powierzchni ponad 120 000 m2 zostały zabezpie-
czone kombinacją systemów antykorozyjnych epok-
sydowych i poliuretanowych (SikaCor® EG System, 
SikaCor® EG System RAPID i SikaCor® PUR System). 

Fot. EURO Poznań 2012 Sp. z o.o 

wejście na stadion. Stadion charakteryzuje najwyższy standard 
przygotowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
Oddany do użytku 20 września 2010 r. 

Długość: 213,30 m 
Szerokość: 220,27 m 
Wysokość: 56,16 m 
Szerokość zadaszenia: 205 m
Długość zadaszenia:187 m
Wymiary boiska: 68 x 105 m (7140 m2)
Liczba miejsc na trybunach: ponad 43 tys. 
(na EURO 2012 – ponad 41 tys.) 
Liczba lóż VIP: 44
Liczba miejsc parkingowych: 1600
Oświetlenie: 300 lamp generujących 2000 lux
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BUNKIER NA STADIONIE 
Podczas budowy III trybuny Stadio-
nu Miejskiego w Poznaniu został 
odkryty poniemiecki bunkier. Po 
konsultacjach z konserwatorem 
zabytków zdecydowano o pozo-
stawieniu bunkra, choć wymagało 
to zmian w projekcie fundamen-
tów narożnika trybuny. Bunkier, za-

mieszkały teraz przez nietoperze, 
stanie się atrakcją dla widzów.

Fot. Dixi – Wikipedia

TANGO 12 – OFICJALNA PIŁKA MISTRZOSTW
– wygląd inspirowany jest fl agami obu państw gospodarzy turnieju Euro. Dopełnienie 
projektu stanowi szereg trójkątnych paneli, które dzięki termicznemu sposobowi łączenia 
zapewniają pewny i stabilny tor lotu piłki. Każdy panel pokryty został wypukłą, ziarnistą 
fakturą, ułatwiającą kontakt i kontrolę buta nad futbolówką. Pod warstwą zewnętrzną znaj-
duje się tkana powłoka oraz nowy rodzaj pęcherza zmniejszający wchłanianie wody.

Fot. Pher – Wikipedia

NADMORSKA MURAWA
Murawa stadionu PGE Arena w Gdańsku 
została obsiana specjalną mieszanką 
traw przystosowanych do nadmorskiej 
pogody – wiatru, dużej wilgotności i soli 
w powietrzu.

Fot. Wikipedia

PRODUKCJA I MONTAŻ 
DŹWIGARÓW PGE ARENA 
Produkcja stalowych dźwigarów 
dla stadionu PGE Arena w Gdań-
sku odbywała się w fabryce w Gli-
wicach i zajmowała powierzchnię 
20 tys. m2. Transport każdego 
z dźwigarów odbywał się 3 samo-
chodami jako specjalny, eskorto-
wany w miastach przez policję. 
Przewóz wymagał odpowiednich 

zezwoleń oraz wycięcia i ponow-
nego zamontowania około 2 ty-
sięcy znaków ulicznych. Jeden 
z elementów miał szerokość 7 m, 
co zajmowało dwa pasy ruchu.
Na terenie budowy znajdowały 
się dwa namioty przesuwne, słu-
żące do premontażu dostarcza-
nych elementów i przygotowania 
dźwigarów do montażu.
Montaż dźwigara odbywał się 
w dwóch fazach: montaż części fa-
sadowej i części dachowej. Każdy 
z dźwigarów ważył około 60 ton.
Do montażu, na czas spawania 
styków głównych dźwigarów, 
wykorzystano tymczasową kon-
strukcję wsporczą ważącą1500 t.

Anna Prudło
inżynier budowy, Martifer Construction

Fot. Michał Sadecki 

BETONOWI BIEGACZE 
Postanowiono zachować historyczne 
zabytki Stadionu Dziesięciolecia i wkom-
ponować je w otoczenie Stadionu Naro-
dowego. Dzięki temu rzeźba Adama Ro-
mana „Sztafeta”, przedstawiająca trzech 
biegaczy, wykonana w 1955 r., została 
odrestaurowana. Początkowo miała być 
wykonana w brązie, jednak ostatecznie 
wykorzystano beton. 

Fot. Wikipedia

PRZYJAZNY 
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Liczba miejsc dla niepełnosprawnych 
na Stadionie Miejskim w Poznaniu dwu-
krotnie przekracza wymagania UEFA: jest 
ich aż 222 (dla porównania na Stadionie 
Narodowym: 106). Zainstalowano sys-
temy umożliwiające odbieranie wrażeń 
ze spektakli rozgrywanych na arenie sta-
dionu zarówno dla osób niewidomych, 
jak i niesłyszących.

TRANSPORT  
WIELKOGABARYTOWY 
Przy realizacji Stadionu Narodo-
wego wielkim problemem lo-
gistycznym był transport wiel-
kogabarytowych elementów 
konstrukcji stalowej dachu, wy-
produkowanych we Włoszech. 
Zostały one przywiezione ko-
leją do Warszawy, a dopiero 
w Warszawie przeładowywane 
na TIR-y i nocą transportowane 
na teren budowy. Transporty te 
wymagały specjalnej eskorty 
i ochrony trakcji tramwajowej.   

Marcin Zaręba
dyrektor budowy stadionu

MUZYKA NA STADIONACH
Otwarcie Stadionu Miejskiego we Wro-
cławiu ofi cjalnie zainaugurował koncert 
George'a Michaela 17 września 2011 r. 
Było to wydarzenie muzyczne na skalę 
światową. Niecały miesiąc później ze-
spół Lady Pank nagrywał tam teledysk 
do utworu „Mój świat bez ciebie”.
Ofi cjalną uroczystość otwarcia Stadio-
nu Narodowego 29 stycznia 2012 r. 
uświetniły koncerty m.in. zespołów 
Voo Voo i Haydamaky, Zakopower, 
Coma, T.Love, Lady Pank.
Natomiast we wrześniu 2010 r. koncert 
Stinga podczas otwarcia Stadionu Miej-
skiego w Poznaniu zgromadził 30 tysię-
cy osób na trybunach i płycie boiska.

y teraz przez nietoperze, 
ę atrakcją dla widzów

PRZYJAZ
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STADIONSTADION
MIEJSKI  MIEJSKI  
WE WROCŁAWIUWE WROCŁAWIU

FABUD WKB S.A.
Wykonanie projektów warsztatowych prefabry-
katów wraz z wykonaniem, dostawą i montażem 
prefabrykowanych belek oraz prefabrykowanych 
trybun startowych.

ACEL HVAC SP. Z O.O.
Wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewania, we-
wnętrznej instalacji ciepła technologicznego oraz 
instalacji wentylacji mechanicznej.

LINDNER POLSKA SP. Z O.O.
Montaż: podłogi podniesionej monolitycznej oraz 
rozbieralnej w pomieszczeniach biurowych i technicz-
nych, sufi tów, ścian. Wykonanie wylewki z jastrychu.

P.U.H. MAMAS S.C.
Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, kanali-
zacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

ENERGO-TERM SP. Z O.O.
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej – hydrantowej 
i tryskaczowej.

INGENIEURBÜRO SWIND – DIPL.-ING. 
MIROSLAW SWITALA
Menadżer wyposażenia technicznego.

HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O.
Dostawca rozdzielnic niskiego napięcia dla infrastruk-
tury stadionu.

KOOLO WB
Roboty żelbetowe oraz murowe, docieplenie, wykona-
nie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

PG-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW 
PAWEŁ GĘBKA
Projekt wykonawczy konstrukcji.

FLAKT BOVENT
Producent oraz dostawca instalacji wentylacji i od-
dymiania strumieniowego garaży – System Jet 
Thrust.  str. 40

Inspiracją artystyczną projektantów Stadionu Miejskiego we Wro-
cławiu był chiński lampion i dlatego urodę stadionu podkreśla 
wyjątkowa elewacja – półprzezroczysta membrana z włókna szkla-
nego pokrytego tefl onem. Jest ona naciągnięta na pięć stalowych 
pierścieni okalających obiekt. Specjalnie zaprojektowana technolo-
gia oświetleniowa umożliwia zmianę koloru elewacji budynku. Pod 
elewacją schowane są żelbetowe trybuny oraz cztery budynki sate-
litarne, które widziane z góry przypominają kształtem fasolki.
Stadion otacza promenada, zwana esplanadą, pozwalająca kibicom 
dotrzeć do stadionu z dwóch stron: od południa i od północy. Espla-
nada jest połączona z wielopoziomowymi parkingami. Płyty boiska 
oddziela od trybun szklana balustrada o wysokość ponad metra.

Stadion Miejski we Wrocławiu
(Stadion Śląska Wrocław)

RAMIRENT S.A. 
Dostawca sprzętu budowlanego.  str. 44

SIKA 
Dostawca systemów hydroizolacyjnych, 
podlewek oraz uszczelnień spoin.    str. 53
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Fot. Wrocław 2012 Sp. z o.o.

AKME – ZDZISŁAW WIŚNIEWSKI 
Wykonanie wykopów budowlanych pod esplanadę, 
koronę stadionu i parkingi wielopoziomowe oraz od-
wodnienie placu budowy.

JAMP SP. Z O.O.
Przygotowanie dokumentacji oraz budowa złączy ka-
blowych SN wraz z siecią kablową SN.

Wykonawca: Mostostal Warszawa/Max Boegl. Projekt: JSK Architekci.
Czas budowy: 04.2009–09.2011 r. 
Inauguracja: 10 września 2011 r.

Powierzchnia działki stadionowej: 164 152 m2 
Powierzchnia zabudowy esplanady: 52 753 m2

Powierzchnia zabudowy stadionu: 41 017 m2

Wysokość obiektu: 39,33 m (155,05 m n.p.m.)
Liczba kondygnacji: 6
Wymiary obiektu: 272 x 224 m
Powierzchnia boiska: 68 x 105 m (7140 m2)
Pojemność stadionu:
 - liczba miejsc siedzących zadaszonych netto (polska liga): 42 771
 - miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z osobą towarzyszącą: 204



Następny dodatek – czerwiec 2012
Hydroizolacje

Fot. © NCS/J. Kośnik

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 Ja
m

io
łk

ow
sk

i
Fo

t. 
EU

RO
 P

oz
na

ń 
20

12
 S

p.
 z

 o
.o

.
Fo

t. 
W

ro
cł

aw
 2

01
2 

Sp
. z

 o
.o

.


