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Niezwyk∏a budowla. Siedzib´ holdingu medialnego RMF FM
w Nieporazie, gmina Alwernia, tworzy zespó∏ trzynastu ˝elbetowych
kopu∏, wzajemnie po∏àczonych ˝elbetowo-szklanymi korytarzami.
Projektanci tego obiektu, nazwanego Parkiem Turystyki
i Rozrywki, zdobyli I Nagrod´ VIII edycji konkursu „Polski Cement
w Architekturze”. – Jest to obecnie najwi´kszy na Êwiecie zespó∏
kopu∏ wykorzystanych na cele nieprzemys∏owe – t∏umaczy Marek
Ska∏kowski jeden z projektantów obiektu.
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Najwi´kszy na Êwiecie...
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Stanis∏aw Burmistrz
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Marek Ska∏kowski
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Stanis∏aw Podkaƒski

Park Turystyki i Rozrywki, widziany z autostrady
A4 lub z lotu ptaka, przypomina stacj´ kosmicznà.
Tworzy go trzynaÊcie ˝elbetowych kopu∏, wzajemnie po∏àczonych ˝elbetowo -szklanymi korytarzami.
Ca∏oÊç inwestycji zosta∏a zaprojektowana w latach 1999 -2002 w katowickiej firmie Yuma-Inwest. G∏ównymi projektantami obiektu sà mgr
in˝. arch. Stanis∏aw Burmistrz, mgr in˝. arch.
Stanis∏aw Podkaƒski oraz konstruktor mgr in˝. Marek Ska∏kowski.
Inwestycja zosta∏a zlokalizowana w miejscowoÊci
Nieporaz k. Alwerni, w bezpoÊrednim sàsiedztwie
autostrady A4. Generalnym wykonawcà inwestycji
by∏ krakowski Budostal-3, natomiast pow∏oki kopu∏
zosta∏y zrealizowane przez francuska firm´ PIRS.
Budow´ rozpocz´to w roku 2000, a pozwolenie
na u˝ytkowanie uzyskano w roku 2002. Obecnie (grudzieƒ 2004) trwajà prace przygotowujàce
obiekt do rozruchu technologicznego.
Od Idaho do Nieporazu
Stanis∏aw Podkaƒski: – Wszystko zacz´∏o si´
w maju 1999 roku. Idea uk∏adu przestrzennego zosta∏a zaproponowana przez prezesa holdingu medialnego RMF FM Stanis∏awa Tyczyƒskiego.
Prezes zainteresowany by∏ wykonaniem obiektu przy u˝yciu cienkopow∏okowych, monolitycznych kopu∏ ˝elbetowych. Technologi´ opatentowa-

li bracia David, Barry i Randy South z USA – firma Monolithic Domes. Poczàtki si´gajà po∏owy lat
70. ubieg∏ego stulecia. Pierwsza kopu∏a powsta∏a
w Shelley w stanie Idaho. Dotychczas za pomocà
kopu∏ firma stworzy∏a na ca∏ym Êwiecie wiele obiektów przemys∏owych, hal sportowych,
koÊcio∏ów, szkó∏ czy domów mieszkalnych. Nie
by∏o jednak dotychczas realizacji zespo∏u obiektów
nie magazynowych na takà skal´.
Marek Ska∏kowski: – Z punktu widzenia statyki, cz´Êç sfery jest bardzo korzystna. Realizacje
wykonane na Êwiecie pokazujà, ˝e mo˝na „balony” kszta∏towaç w najró˝niejszy sposób. Wszystko musi byç jednak odpowiednio policzone, a potem zazbrojone. Sam system jest bardzo elastyczny. Wed∏ug naszych informacji siedziba Broker FM
stanowi najwi´kszy na Êwiecie zespó∏ kopu∏ wykorzystanych na cele nieprzemys∏owe.
W efekcie w Nieporazie poszczególne kopu∏y
pe∏nià funkcje biur administracyjnych, studiów radiowych i telewizyjnych, studiów nagraƒ, newsroomu, recepcji z restauracjà oraz zaplecza technicznego i magazynów. Niezale˝nie od w∏aÊciwej funkcji, wn´trze ka˝dej z kopu∏ mo˝e s∏u˝yç jako plan
telewizyjny. Komunikacja pomi´dzy poszczególnymi obiektami odbywa si´ w sposób bezkolizyjny i drogà najkrótszà z mo˝liwych. Ka˝da z prowadzonych w poszczególnych obiektach dzia∏alnoÊci
mo˝e odbywaç si´ w sposób niezale˝ny, z zachowaniem podwy˝szonych standardów akustycznych.
Stanis∏aw Podkaƒski: – Musz´ dodaç, ˝e kopu∏a
kopule nierówna. Dla mnie, im kopu∏a bardziej
p∏aska, tym bardziej atrakcyjna architektonicznie,
l˝ejsza optycznie. Wymaga to wi´kszych wysi∏ków
od projektantów i wykonawców, ale efekt ostateczny jest lepszy.
Dziewi´ç miesi´cy
Prace zwiàzane z projektowaniem obiektu przy autostradzie A4, na terenie gminy Alwernia, ruszy∏y
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intensywnie na prze∏omie roku 1999 - 2000. Równolegle powstawa∏ program u˝ytkowy.
Marek Ska∏kowski: – Koncepcja architektoniczna zosta∏a zakoƒczona w grudniu 1999 roku.
Potem faza projektów budowlanych i wykonawczych sporzàdzanych od poczàtku roku 2000 a˝
do 2001.
Stanis∏aw Podkaƒski: – Szcz´Êliwie uda∏o si´
wszystko skoordynowaç. W∏adze gminy Alwernia
i Starostwo Powiatowe potraktowa∏y spraw´ bardzo priorytetowo, starajàc si´ przyspieszaç wszelkie procedury.
By opanowaç temat projektowo, musieliÊmy
zaanga˝owaç ca∏y zespó∏ wspó∏pracowników
i skorzystaç z komputerowych technik projektowania. Dodatkowym elementem by∏a sprawa
urzàdzenia pewnych przestrzeni, które powsta∏y
mi´dzy kopu∏ami. Poczàtkowo inwestor nie mia∏
wizji ich zagospodarowania. Chodzi∏o o to, by
mi´dzy kopu∏ami wybudowaç tafl´ dachu – mo˝na
by tam organizowaç imprezy plenerowe. Na razie nie jest to wykonane. Ale ca∏y uk∏ad korytarzy zosta∏ tak zaprojektowany, by mo˝na by∏o
w przysz∏oÊci wykonaç s∏upy noÊne i zadaszenie.
Od chwili uzyskania pozwolenia na budow´
w marcu 2000 roku do chwili wykonania ostatniej z 13 ˝elbetowych kopu∏ up∏yn´∏o zaledwie
dziewi´ç miesi´cy.
Marek Ska∏kowski: – Poczàtkowo kopu∏y wed∏ug
wizji inwestora by∏y jedynie okr´gami wyrysowanymi na papierze, z przyporzàdkowaniem ka˝demu
budynkowi oddzielnej funkcji. Natomiast powierzchnia u˝ytkowa poszczególnych kondygnacji
kopu∏y zmniejsza si´, rzut podstawy nie odpowiada
rzutowi pierwszej czy drugiej kondygnacji. Kszta∏t
narzuca pewne ograniczenia. Trzeba by∏o wszystko zweryfikowaç.
W efekcie kopu∏y majà Êrednice zewn´trzne
(w poziomie podstawy): 50, 30, 25 i 12 metrów
i wysokoÊci odpowiednio: 15,90, 12,10, 9,95
i 9,80 metra.
Równie˝ lokalizacja obiektu narzuca∏a nam pewne ograniczenia.
Stanis∏aw Podkaƒski: – Wszystko powstawa∏o w
sàsiedztwie Tenczyƒskiego Parku Krajobrazowego.
Z drugiej strony mieliÊmy stref´ ochronnà wzd∏u˝
autostrady. Potem inwestor powi´kszy∏ dzia∏k´,
która zosta∏a zagospodarowana jako parking centralny. Lokalizacja jest zwiàzana z w´z∏em, który
ma powstaç na autostradzie A4. Wtedy do obiektu
b´dzie dobry dost´p z ka˝dego kierunku.
Zacz´li od dachu
Tak naprawd´ budowa kopu∏ zaczyna∏a si´ od
dachu. Po wykonaniu pierÊcieniowej ∏awy fundamentowej przysz∏ej kopu∏y, rozpinana by∏a
pow∏oka balonowa z modyfikowanego PCV o
gruboÊci 0,8 mm. Pow∏oka wykonana jest z
materia∏u trwa∏ego, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i zazwyczaj stanowi docelowe pokrycie dachowe kopu∏y. Pod wp∏ywem
spr´˝onego powietrza balon uzyskiwa∏ swój
ostateczny kszta∏t. By mo˝na by∏o si´
komunikowaç z wn´trzem balonu, potrzebna by∏a Êluza zatrzymujàca powietrze. Pierwszà warstwà nak∏adanà
od wewnàtrz by∏a pianka poliuretanobudownictwo • technologie • architektura

wa w formie natrysku. Pianka stanowi∏a docelowo
izolacj´ termicznà konstrukcji i usztywnienie formy. Do pianki mocowane by∏o zbrojenie w formie
siatki równole˝nikowo-po∏udnikowej. Nast´pnie na
zbrojenie natryskiwany by∏ beton klasy B35. Torkret nanoszony by∏ warstwami o gruboÊci kilku
centymetrów.
Stanis∏aw Burmistrz: – Wykonaniem samych
kopu∏ zajmowa∏a si´ francuska firma Pirs. Beton
dostarczy∏a firma Contractor z w´z∏a w Chrzanowie.
Marek Ska∏kowski: – GruboÊç ˝elbetu w kopu∏ach
si´ga od 10 do 20 cm. 20 cm gruboÊci majà pow∏oki
˝elbetowe kopu∏ o podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej. Wystarczajàcà gruboÊcià jest 15-18 cm
˝elbetu u podstawy i 10 cm w szczycie. Do tego
dochodzi 10 cm pianki poliuretanowej w kopu∏ach
u˝ytkowych i 5 cm w kopu∏ach magazynowych.
Poniewa˝ kszta∏t sferyczny jest kamerà pog∏osowà,
ze wzgl´dów akustycznych od wewnàtrz beton zosta∏ pokryty poch∏aniajàcym dêwi´k natryskiem celulozowym K13, a Êcianki dzia∏owe i pod∏ogi zabezpieczone zosta∏y masywnà ochronà akustycznà.
Obecnie z zewnàtrz widzimy pow∏ok´ balonowà,
która znakomicie chroni obiekt przed wp∏ywami atmosferycznymi.
Stanis∏aw Burmistrz: – Âciany i stropy pomieszczeƒ
o podwy˝szonych wymaganiach akustycznych
– studia nagraƒ, re˝yserki – równie˝ zosta∏y wykonane przy u˝yciu ˝elbetu. Sfery kopu∏ uzupe∏niono
o ˝elbetowe elementy wejÊç i doÊwietleƒ.
Szk∏o hartowane, gi´te, zespolone
i beton architektoniczny
DoÊwietlenie wn´trz kopu∏ Êwiat∏em naturalnym
zrealizowano przy pomocy okràg∏ych Êwietlików
typu „skylux” i klap oddymiajàcych.
Jak powstawa∏y Êwietliki?
Marek Ska∏kowski: – W trakcie wykonywania pow∏oki ˝elbetowej wykonujemy monolit bez
otworów. W miejscach, gdzie maja byç Êwietliki
nak∏adamy jedynie cieƒszà warstw´ torkretu. Po
osiàgni´ciu odpowiedniej wytrzyma∏oÊci przez beton, otwory by∏y po prostu wcinane.
Korytarze?
Marek Ska∏kowski: – Kopu∏y sà wzajemnie
po∏àczone systemami korytarzy – poczàwszy od
kopu∏y recepcyjnej mo˝na przez korytarze kilkoma
drogami dostaç si´ do ka˝dego miejsca obiektu.
Ca∏oÊç zespo∏u zorganizowana jest praktycznie nad
dwóch poziomach. Poziom wy˝szy „+4,5 m” – to
dwie najwi´ksze kopu∏y magazynowe. Poprzez korytarze i windy towarowe majà po∏àczenie z innymi
kopu∏ami znajdujàcymi si´ na poziomie „0”.
Ró˝nica poziomów wynika∏a z ukszta∏towania terenu. Cz´Êç obiektu trzeba by∏o podnieÊç wy˝ej.
Funkcja
obiektu nie
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Sk∏ad zespo∏u autorskiego
„Parku turystyki i rozrywki”
w Nieporazie, gm. Alwernia
– siedziba RMF FM
Projekt koncepcyjny:
Yuma-Inwest
mgr in˝. arch. Stanis∏aw
Burmistrz
mgr in˝. arch. Wies∏aw
Niewiadomski
mgr in˝. arch. Stanis∏aw
Podkaƒski
mgr in˝. Marek Ska∏kowski
Projekt budowlany:
Yuma-Inwest
architektura:
mgr in˝. arch. Stanis∏aw
Burmistrz
mgr in˝. arch. Stanis∏aw
Podkaƒski
wspó∏praca – AnArchi Group
konstrukcja:
mgr in˝. Marek Ska∏kowski
wspó∏praca: dr in˝. Ryszard
Walentyƒski
mgr in˝. Grzegorz Guba∏a
Projekt wykonawczy:
Yuma-Inwest
architektura:
mgr in˝. arch. Stanis∏aw
Burmistrz
mgr in˝. arch. Stanis∏aw
Podkaƒski
wspó∏praca – AnArchi Group
konstrukcja:
mgr in˝. Marek Ska∏kowski
wspó∏praca:
mgr in˝. Grzegorz Guba∏a
mgr in˝. Stanis∏aw Lintner
mgr in˝. Bronis∏aw Sadowski
mgr in˝. Hubert Salamon.
Projekt zmiany estetycznego
wizerunku architektonicznego obiektu:
nsMoonStudio: mgr Piotr
Nawara, mgr Agnieszka
Szultk

Schemat konstrukcji kopu∏y
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fot. Grzegorz Guba∏a

pozwala∏a na projektowanie schodów – tam
wsz´dzie majà poruszaç si´ bez przeszkód kamery. W ka˝dej kopule jest tez poziom technologiczny „-1”.
Stanis∏aw Podkaƒski: – Korytarze na poczàtku
nie mia∏y byç przezierne. Pierwszà ideà by∏ ˝elbet. PrzekonaliÊmy jednak inwestora, ˝e nie b´dzie
mia∏ komfortu Êwietlnego w obiekcie. W koƒcu
postanowiliÊmy skontrastowaç ˝elbet ze szk∏em.
Korytarze przykryte sà hartowanym, gi´tym szk∏em
zespolonym. Po raz pierwszy mia∏em do czynienia
z tym rozwiàzaniem na takà skal´. Bezb∏´dnie
wykona∏a to zadanie w∏oska firma Faraone.
Za∏o˝eniem estetycznym podokienników by∏o operowanie betonem architektonicznym. W kontraÊcie
ze szk∏em obudowy beton daje efekt surowoÊci. Do
tego dochodzi a˝urowa stalowa posadzka. Zresztà
takie posadzki sà w prawie ca∏ym obiekcie, poza
pomieszczeniami akustycznymi.

fot. Grzegorz Guba∏a

Architektoniczny styl wn´trz
Zgodnie z ˝yczeniem inwestora, wn´trze nawiàzuje
do scenerii z filmów science fiction, stanowiàc
jednoczeÊnie specyficzny plan telewizyjny. Zosta∏
zrealizowany zgodnie z oddzielnymi projektami
wystroju wn´trz i elementów dekoracyjnych przez
firm´ nsMoonStudio.
Wn´trze kszta∏tuje stal. Komunikacj´ pionowà wewnàtrz
kopu∏ zapewniajà wachlarzowe lub spiralne schody, projektowane w konstrukcji stalowej lub ˝elbetowej.
Przestrzenie powsta∏e mi´dzy poszczególnymi korytarzami a kopu∏ami tworzà wewn´trzne dziedziƒce,
które stanowià naturalne rozszerzenie planów telewizyjnych oraz przestrzeƒ rekreacyjnà.
Stanis∏aw Burmistrz, Stanis∏aw Podkaƒski i Marek Ska∏kowski zapowiadajà realizacje kolejnych
kopu∏.
– Po realizacji w Nieporazie mamy w tej materii
ogromne i unikalne doÊwiadczenie. Niestety na razie w Polsce jest niewielu odwa˝nych inwestorów
– dodaje Stanis∏aw Podkaƒski.
Piotr Piestrzyƒski
U góry: Êwietliki powstawa∏y
poprzez wybijanie otworów
w zastyg∏ej betonowej kopule.
W Êrodku: charakter korytarzom ∏àczàcym poszczególne kopu∏y nadaje beton architektoniczny skontrastowany z hartowanym,
gi´tym, komorowym szk∏em
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fot. Archiwum

Obok: komunikacj´ pionowà
wewnàtrz kopu∏ zapewniajà
wachlarzowe lub spiralne schody, projektowane
w konstrukcji stalowej lub
˝elbetowej
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