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 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO 1.
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY – MODERNIZACJI SCENY TEATRU 
WIELKIEGI im. STANISŁAWA MONIUSZKI PRZY ul. FREDRY 9 W 
POZNANIU. KATEGORIA OBIEKTU IX 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.

 

Dokumentacja formalno- prawna wyszczególniona w p. 2.0 opisu do projektu zagospodarowania 
terenu inwestycji. 
- Inwentaryzacja sceny (scena, zascenie, podscenie, nadscenie, kieszenie sceniczne) i przestrzeni 
przyległych (korytarze, przedsionki, widownia, przestrzeń pod widownią i nad widownią) na 
podstawie istniejących dokumentacji oraz z natury w zakresie architektoniczno- budowlanym i 
instalacyjnym. 

 LOKALIZACJA INWESTYCJI 1.2.

 

Strefa sceny objęta projektem przebudowy- modernizacji mieści się w obrębie głównego korpusu 

budynek Teatru Wielkiego, zlokalizowanego jest przy ul. Fredry 9 w Poznaniu, na terenie 

oznaczonym jako działka nr 3,ark. mapy  23,  obręb  Poznań. 

 

 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU 1.3.
BUDOWLANEGO 

 

Opracowanie dotyczy budynku Opery w zakresie sceny, podscenia i nadscenia stanowiących 

wydzielona strefę pożarową oraz orkiestronu i przestrzeni bezpośrednio przylegających w niżej 

wymienionym zakresie. 

 

 ZAKRES PRAC INWENTARYZACYJNYCH 1.4.

 

Inwentaryzacja pudła sceny (scena, zascenie, podscenie, nadscenie, kieszenie sceniczne) 
 i przestrzeni przyległych (korytarze, przedsionki, widownia, przestrzeń pod widownią i nad 
widownią) na podstawie istniejących dokumentacji oraz z natury w zakresie:  

- Konstrukcja; konstrukcja dachowa, konstrukcja zapadni, konstrukcja pudła sceny  
- Architektura; struktura architektoniczno- budowlana strefy, ustalenie szczegółowe geometrii 
przegród i konstrukcji nośnej wraz z punktami podwieszeń, stanu zachowania ustrojów 
budowlanych, inwentaryzacja elementów wyposażenia. 
 - Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje ochrony 
przeciwpożarowej, instalacja oświetlenia scenicznego, instalacja inspicjenta, instalacja 
elektroakustyczna; w zakresie stanu istniejącego i możliwości adaptacji w zmodernizowanej 
strukturze budynku. 
- Akustyka wnętrza – pomiary właściwości akustycznych sceny, widowni i orkiestronu 
funkcjonujących łącznie oraz przy oddzieleniu sceny od widowni. 
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 Zakres prac projektowych 1.5.

 

-  Projekt ochrony przeciwpożarowej:  
ekspertyza techniczna zamienna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, warunki 
ochrony przeciwpożarowej przestrzeni pudła sceny, projekt systemu oddymiania sceny z 
wykorzystaniem: oceny działania systemu odprowadzania dymu przy wykorzystaniu próby 
ciepłym dymem (wg standardu AS 4391-1999), analiza numeryczna rozprzestrzeniania się dymu 
i ciepła z wykorzystaniem metody komputerowej mechaniki płynów (cfd) działania systemu 
wentylacji pożarowej, projekt systemu odprowadzania dymu i ciepła z przestrzeni sceny, 
scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru dla obiektu, wytyczne dla systemów ppoż 
umożliwiające użytkowanie maszyn dymowych podczas prób i spektakli, aktualizacja instalacji 
systemów SAP i DSO przy zachowaniu dotychczasowych systemów urządzeń, projekt instalacji 
zraszaczy dla pudła sceny. 

- Projekt technologii scenicznej:  

modernizacja traktów komunikacyjnych, modernizacja traktów transportowych, modernizacja przy 
scenicznych przestrzeni magazynowych, modernizacja układu elementów służących kreowaniu 
inscenizacji.  

 - Projekt architektoniczno- budowlany:  
Wszystkie elementy niezbędne do opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z uwzględnieniem wytycznych branżowych w przebudowie ustroju 
budowlanego obiektu. Zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie zakresu i formy 
projektu budowlanego. 

-  Projekt konstrukcji:  
 Stalowy strop techniczny (kratownica), galerie techniczne i schody, wieże portalowe, mosty 
sceniczne, posadowienie i montaż urządzeń górnej mechaniki scenicznej posadowienie  
i konstrukcja urządzeń i elementów dolnej mechaniki scenicznej, posadowienie elementów 
instalacji sanitarnych i innych: central wentylacyjnych, klap oddymiania w dachu, itp.  

- Projekt mechaniki sceny:  
górna mechanika sceniczna, dolna mechanika sceniczna, napędy elektryczne urządzeń 
mechanicznych sceny, dokumentacji techniczna  mechaniki scenicznej  

- Projekt systemu sterowania:  
system nowoczesnego sterowania obejmujący wszystkie elementy mechaniki scenicznej górnej i 
dolnej spełniający normy bezpieczeństwa SIL 3, wyposażony w konsoletę główną, konsoletę 
przenośną oraz przyłącza umożliwiające podpinanie konsolet.  

-  Projekt instalacji elektrycznej:  
instalacja elektryczna zasilania dla wszystkich nowo projektowanych systemów, modernizacja 
instalacji elektrycznej w zakresie zasilania modernizowanych systemów, rozwiązania projektowe 
umożliwiające dalsze funkcjonowanie instalacji elektrycznej w obszarach obiektu nie objętych 
przebudową.  

- Projekt instalacji oświetlenia technologicznego:  
system oświetlenia roboczego w obrębie sceny, system oświetlenia przeszkodowego w obrębie 
sceny, instalacja systemu oświetlenia scenicznego przy wykorzystaniu dotychczasowych 
urządzeń (tyrystory, sterowniki, konsolety, oprawy).  

-  Projekt instalacji sanitarnych:  
wentylacja, klimatyzacja, instalacje wod-kan, co. 

- Projekt instalacji teletechnicznych:  
aktualizacja wszystkich instalacji niskoprądowych funkcjonujących w przestrzeni pudła sceny 
przy wykorzystaniu istniejących systemów i urządzeń, projektowanie instalacji 
elektroakustycznych:  
-  Projekt akustyki budowlanej:  
projekt w oparciu o komputerowy model akustyczny z zasymulowaną szczegółowo akustyką 
widowni bez akustyka widowni (została zmodernizowana), modernizacja akustyki sceny  
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( komunikacja akustyczna z orkiestronem z uwzględnieniem wpływ parametrów sceny na 
całościowe parametry Sali i emisję dźwięku na widownię, warunki do śpiewu i wzajemnego 
słyszenia artystów), modernizacja akustyki orkiestronu ( komunikacja akustyczna ze sceną,  
emisja dźwięku na widownię,  warunki do grania muzyki w orkiestronie i wzajemnego słyszenia 
muzyków), ochrony przeciwdźwiękowej przed hałasami instalacyjnymi, hałasem zewnętrznym 
oraz pochodzących z innych przestrzeni w obiekcie, rozwiązania projektowe umożliwiające 
przeprowadzenie strojenia akustycznego w trakcie wykonywania prac remontowych.  

 DANE OGÓLNE 1.6.

 

 Dane liczbowe i zestawienie powierzchni objętych projektem przebudowy-1.6.1.
modernizacji 

 

LP Nazwa Wielkość 

1. 

Wymiary strefy sceny: 

– wysokość 

– długość 

– szerokość 

 

34.1 m 

20.0 m 

15.42m 

2. Powierzchnia użytkowa strefy 1039.03 m2 

3. Powierzchnia użytkowa sceny- poziomu zero  507.67 m2 

4. Kubatura strefy sceny około 10 000 mm3 

5. Ilość kondygnacji 1 ( 7 poziomów technicznych) 

6. Przyjęty poziom parteru +/- 0,00 budynku   78.74 m npm 

 

 Wykaz pomieszczeń i powierzchni objętych projektem: 1.6.2.

Strefa w części podstawowej stanowiąca bryłę czworokątną bez kondygnacji z następującymi 

poziomami technicznymi: 

"- 2" poziom urządzeń napędowych zapadni, 

"- 1" poziom dolnego położenia zapadni, 

„ 0 „  poziom zerowy sceny, którą należy traktować jako poziom techniczny z cechami podłogi 

podniesionej w części ruchomej (zapadnie) i z cechami antresoli w części stałej, 

„ +3”poziomy od "+3" jako poziomy techniczne- galerie i podstropie techniczne do obsługi 

urządzeń technicznych sceny. 

Całość w części graficznej- rysunkowej projektu. 

 



2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE 

str. 8  

 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I 2.
KONSTRUKCYJNE 

 Opis stanu istniejącego 2.1.

 Opis ogólny budynku 2.1.1.

 

Wybudowany według projektu M. Littmanna na początku XX wieku budynek Teatru 

Wielkiego jest wolnostojącym obiektem zlokalizowanym w 1910 roku w Poznaniu przy obecnej ulicy 

Fredry 9.Neoklasycystyczny budynek główny, z charakterystycznym sześciokolumnowym 

portykiem zwieńczonym tympanonem, jest w części frontowej rozbudowany w kierunku wschodnim 

(parterowe skrzydło dawnej restauracji). Konstrukcję budynku stanowią murowane  

z cegły ceramicznej ściany nośne wzmocnione pilastrami i elementami żelbetowymi, masywne 

stropy stalowo-ceramiczne i we fragmentach żelbetowe oraz stalowe kratownice nad widownią, 

sceną i salą prób zespołów artystycznych oraz drewniana więźba dachowa nad częściami 

bocznymi. 

Budynek wyposażony jest w podstawowe niezbędne  instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, 

sanitarną, deszczową, wentylacyjną, energetyczną, telefoniczną i centralnego ogrzewania z 

zasilaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz instalacje przeciwpożarowe i specjalistyczne.  

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A 21 decyzją Prezydium Rady Narodowej 

Miasta Poznań – Konserwatora Zabytków Miasta z dnia 16.04.1966r. 

 Opis szczegółowy konstrukcji: 2.1.2.

 Podscenie, II piętro pod sceną 2.1.2.1.

Wzdłuż trzech ścian podest obsługowy stalowy z blachy żeberkowej na belkach stalowych z 

ceowników. W środkowej obniżonej części, równolegle do ścian podłużnych znajdują się 2 rzędy słupów 

stalowych przestrzennych w ilości po 6 sztuk w każdym rzędzie, stanowiących konstrukcję ram 

stalowych o wysokości dwóch kondygnacji . Całość podzielona jest na 3 sekcje po 2 pary słupów w 

każdej. Na słupach przestrzennych  zamocowane są przesuwne w pionie ramy stalowe wykonane z 

2C300 zespawanych w przekrój rurowy zamknięty. Na ryglach każdego poziomu każdej sekcji 

zamontowany jest ruszt z belek drewnianych, pokryty deskami grubości 4 cm stanowiących podłogę 

sceny. Ramy napędzane mechanizmami umożliwiają lokalizację podłogi sekcji sceny na dowolnym 

poziomie. 

 

 I piętro pod sceną 2.1.2.2.

Konstrukcja dwukondygnacyjna, została opisana powyżej. Pomieszczenie połączone ze 

sceną schodami stalowymi krętymi. Stopnie z blachy ryflowanej. Konstrukcję części sceny nad 

orkiestronem stanowią belki stalowe wspornikowe wykonane z 2C260 zespawanych w przekrój 

rurowy zamknięty. Rozstaw belek około 1,10 m. Podłoga z desek grubości 4 cm na legarach 

drewnianych ułożonych na belkach stalowych. 

 - Galerie sceniczne i klatki schodowe nad sceną 2.1.2.3.
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Poza, podwieszonym do konstrukcji dachu, ażurowym stropem technicznym, przy ścianach nad sceną 

znajdują się na 3 poziomach galerie sceniczne. Najniższa jest w poziomie III piętra nad sceną. Galerie z 

wyjątkiem południowej drewnianej wykonane są w konstrukcji stalowej; podesty z blachy ryflowanej 

opartej na belkach stalowych, z jednej strony podwieszonych do konstrukcji dachu a z drugiej strony 

zakotwionych w ścianie budynku.  

Wszystkie galerie połączone są komunikacyjnie ze stropem technicznym nad sceną dwoma klatkami 

schodowymi ( technicznymi), usytuowanymi w narożnikach od strony północno-wschodniej oraz 

południowo-zachodniej. Klatki wykonane są w konstrukcji stalowej z profili walcowanych, stopnie  

i podesty z blachy ryflowanej, ścianki w konstrukcji z otynkowanych płyt suprema. 

 - Strop techniczny nad sceną – dach 2.1.2.4.

 

Dach: dwuspadowy o konstrukcji stalowo-drewnianej, stromy o kącie pochylenia połaci 36%; główną 

konstrukcję nośną dachu stanowi 5 wiązarów stalowych kratowych, opartych na północnej i południowej 

ścianie szczytowej części wysokiej budynku Teatru. Rozpiętość wiązarów w świetle ścian wynoszą 

15,55 m. Prostopadle do wiązarów głównych, znajdują się wiązary stalowe kratowe stężające, oparte na 

wschodniej i zachodniej ścianie podłużnej części wysokiej budynku. Rozpiętość wiązarów w świetle 

ścian 20,0 m. Na podstawie wykonanej odkrywki ustalono, że na pasach górnych wiązarów głównych są 

ułożone na płasko drewniane podwaliny o wymiarach 5x15 cm, stanowiące oparcie dla drewnianych 

krokwi; krokwie o wymiarach 11,5 x 14,5 cm w rozstawie co 91 – 92 cm obite deskami grubości 25 mm; 

na deskach pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Konstrukcja dachu nad sceną przenosi obciążenia 

od dachu oraz podwieszonego do niej  pomostu technicznego- obsługowego  z wciągarkami sztankiet i 

sztankietami. W narożnikach do pomostu  prowadzą ww. dwie klatki schodowe ( techniczne) w 

konstrukcji stalowej. W wielu miejscach nastąpiło zawilgocenie desek poszycia dachowego, krokwi  

i podsufitki, W celu jej wzmocnienia nałożono na nią warstwę cementową zaprawy klejowej, w którą 

wtopiono siatkę z włókna szklanego. Istniejący stropodach nie spełnia aktualnie obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony cieplnej.  

 

 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 2.2.

 

 Prace Rozbiórkowe 2.2.1.

 

Realizację  prac objętych projektem  przebudowy – modernizacji strefy sceny należy poprzedziś 

wykonaniem prac demontażowych i rozbiórką elementów wyposażenia i ustrojów budowlanych zgodnie 

z harmonogramem wykonania modernizacji – przebudowy w zakresie obejmującym między innymi: 

- demontaż instalacji orurowania i okablowania zlokalizowanego oraz osprzętu  na ścianach 
wszystkich poziomów w strefie sceny, 

- demontaż instalacji mechaniki sceny  dotyczącej sztankietów 
- demontaż urządzeń siłowych – mechaniki  zapadni sceny i orkiestronu 
- demontaż konstrukcji drewnianej i poszycia podłogi sceny na poziomie „0“i orkiestronu 
- demontaż konstrukcji i krat pomostowych galerii I,II, III za wyjątkiem wsporników stalowych 
- demontaż elementów konstrukcji drewnianej i poszycia  dachu 
- demontaż konstrukcji wieży mostu  portalowego oraz mostów oświetleniowych 
- demontaż drzwi, bram i głównej kurtyny pożarowej scenyw ścianach oddzelenia pożrowego 
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- demontaż ścian klatek schodowych technicznych  
- demontaż okładzin i elementów konstrukcyjnych orkiestronu 
- demontaż elementów wsporczych instalacji w strefie dachu 
- demontaż galerii technicznej poziomu -1 i przeniesienie nizej do poziomu -3,00 m z wykozystaniem 

istniejacych elementów i słupów 

 Konstrukcja dachu 2.2.2.

W zakresie przebudowy rozebranie istniejacego pokrycia z papy i obróbek blacharskich.Wymiana 

uszkodzonego odeskowania i krokwi. Wstawienie wymianów i wykonanie otworów do montazu 

klap dymowych. Impregnacja drewna do klasy B zabezpieczenia przed ogniem. Wykonanie 

nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, nowe obróbki blacharskie. Zabudowa konstrukcji 

drewnianej sufitem stg do klasy REI 30. 

 Konstrukcja nośna dachu 2.2.3.

Istniejąca konstrukcja kratowa. W zakresie przebudowy demontaż zbędnych elementów, 

uzupełnienie łączników śrubowych i wymiana uszkodzonych. Wymiana głównych wieszaków 

nośnych na katownik 2x70x70x6. Przedłuzenie do scian i wsparcie na wsporniku profili głównych 

nośnych I 180 stropu technicznego. Oczyszczenie z starych powłok malarskich i malowanie 

ognioochronne do poziomu RE 30. 

 Konstrukcja stropu technicznego 2.2.4.

 

Istniejąca konstrukcja stropu technicznego zostanie zdemontowana. Pozostaje tylko konstrukcja 

podwieszenia mostu portalowego. Na konstrukcji nośnej zostaną  zgodnie z projektem konstrukcyjnym  

wykonane niezbędne elementy w postaci belek nośnych umożliwiających posadowienie napędów 

mechaniki sceny oraz wszystkich zbloczy zbiorczych i kierunkowych a także montaż urządzeń wentylacji 

mechanicznej bytowej i przeciwpożarowej. W ramach modernizacji przewiduje się również usunięcie 

zbędnych elementów konstrukcyjnych, zainstalowanych na potrzeby obecnego systemu technologii. 

Przebudowa konstrukcji wynika także ze zmiany projektowanych obciążeń. 

 Konstrukcja galerii technicznych 2.2.5.

 

Istniejące galerie techniczne zostaną w całości zdemontowane i zastąpione nowymi,  

o szerokości modułowej  1200 mm. W stosunku do obecnie istniejących galerii technicznych, 

nowoprojektowane będą przesunięte w kierunku ścian bocznych co pozwoli na uzyskanie większej, 

efektywnej szerokości komina sceny. Projekt zakłada instalację trzech opasek galerii technicznych na 

poziomach odpowiednio: +8,86 m, +10.96 m, +18.48 m. Podział jest podyktowany dostępnymi 

poziomami osiąganymi za pomocą technicznych klatek schodowych. Konstrukcja barier galerii 

technicznych wykonana zostanie z rur stalowych o średnicy 48,3 mm z systemowymi łącznikami.. 

Dobrany przekrój profili barier pozwoli na wykorzystanie ich jako podstawę montażową aparatów 

oświetleniowych i innych urządzeń technologicznych. Szczegółowe pracowanie galerii technicznych 

znajdzie się w projekcie wykonawczym konstrukcji. Nie zakłada się  przebudowy technicznych klatek 

schodowych, stąd też wskazane poziomy galerii technicznych, poza galerią na poziomie +8,92 m, nie 

będą ciągłymi opaskami na całym obwodzie komina sceny. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi 

poziomami galerii będzie możliwa przy wykorzystaniu dwóch klatek schodowych o numerach 316 i 331, 

oznaczonych na rysunkach inwentaryzacyjnych. Dodatkowo jako pomocnicze drogi komunikacyjne  

zakłada instalację drabin technicznych. Konstrukcję istniejących belek wspornikowych należy 
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zabezpieczyć pożarowo. Pozostałe elementy pomostów należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie. Kraty pomostowe zastosować w wykonaniu ocynkowanym.  

 

 Konstrukcja galerii technicznej poziom -1 2.2.6.

Galerię należy zdemontować i przenieść na poziom -3,00 m z wykorzystaniem istniejących elementów. 

Uzupełnić o bariery ochronne i siatki zabezpieczające wejścia na zapadnię. Konstrukcję oczyścić i 

zabezpieczyć antykorozyjnie i ogniowo. Pokryć kratami pomostowymi. 

 Wieże portalowe 2.2.7.

 

Konstrukcja wież portalowych zostanie wykonana jako element formatujący wielkość okna portalowego. 

Projekt zakłada, że konstrukcja wież portalowych będzie posiadać trzy poziomy techniczne, do których 

dostęp będzie realizowany za pomocą drabin technicznych. Poziomy podestów to: +2,61 m, +5,08 m, + 

7,06m oraz wejście z galerii technicznych +8,86m i +10,96m. Każda wieża od strony widowni pokryta 

zostanie blendą drewnianą. Płaszczyzna blendy oddalona będzie od ściany portalowej o 1.0 m.  

Na każdym z podestów zastanie wykonana bariera z rur stalowych o średnicy 48,3 mm dla potrzeb 

montażowych jak wyżej. Zabezpieczenie konstrukcji pożarowe i antykorozyjne jak wyżej.  

  Konstrukcja nośna górnej mechaniki proscenium 2.2.8.

 

Nowa konstrukcja nośna została zaprojektowana dla potrzeb montaż urządzeń technologicznych 

przeniesionych ze strefy ścian na poziom techniczny w obrębie proscenium i uwzględnia większe 

obciążenia użytkowe oraz gabaryty tych urządzeń i elementów instalacji. Opracowanie szczegółowe 

konstrukcji nośnej górnej mechaniki proscenium znajdzie się w projekcie wykonawczym konstrukcji i 

wykonane zostanie analogicznie jak  konstrukcje opisane powyżej.    

 

 Ściany 2.2.9.

 

Wykonać obudowę klatek technicznych ścianami z płyt gipsowo- kartonowych GKF na systemowej 

konstrukcji stalowej o odporności pożarowej REI 30. 

Wykonać zabudowę wewnętrzną pasa okien na poziomie dachu- stropu technicznego o odporności 

pożarowej EI120. Ścianę wykonać z pokryciem obustronnym płytami na konstrukcji stalowej systemowej 

z wypełnieniem twardą wełną mineralną zabezpieczoną przed zawilgoceniem folią paroszczelną. 

Warstwę płyt co najmniej od strony okien wykonać z płyt cementowych. Istniejące na poziomie 

technicznym okna wykorzystywane jako wyrzutnie wentylacyjne należy wyposażyć w klapy pożarowe 

EIS60. 
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 Stropy 2.2.10.

 

Pod stropem nad kieszenią boczną między sceną a magazynem należy podwiesić sufit podwieszony w 

systemie gipsowo- kartonowym z wełną mineralna i płytami GKF na konstrukcji stalowej systemowej  

łącznie o parametrach stropu REI 120.  

Strop techniczny na poziomie + 20.76 wykonać w miejsce zdemontowanego zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym. Na belkach stalowych podwieszanych do konstrukcji dachowej zamontować kraty 

ażurowe ocynkowane. Strop zabezpieczyć poprzez malowanie farbami pęczniejącymi do wymaganej 

odporności pożarowej R60. 

 

 Nadproża, otwory drzwiowe 2.2.11.

 

W celu montażu drzwi na poziomie -1 o wymaganej szerokości w świetle przejścia 0.8 m ( w miejsce 

istniejących 0.7m) należy w miarę potrzeby osadzić nadproża stalowe skręcane w przygotowane bruzdy 

a następnie poszerzyć otwory w zakresie niezbędnym do osadzenia drzwi normatywnych- do szerokości 

90 cm w stanie surowym. 

Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe na poziomie „0”  wymienić na dwuskrzydłowe z co najmniej jednym 

skrzydłem zapewniającym szerokość przejścia minimum 90 cm. 

Wszystkie drzwi wejściowe do wydzielonej pożarowo strefy sceny wykonać jako stalowe  

o odporności pożarowej EI60. W miejsce istniejącej  bramy do magazynu zamontować bramę  

o odporności pożarowej EI60. W miejsce istniejącej zdemontowanej kurtyny przeciwpożarowej 

zamontować kurtynę o wymaganej odporności pożarowej EI60. Wszystkie wykazane drzwi i bramy do 

strefy sceny muszą posiadać izolacyjność akustyczną określoną w projekcie akustycznym- RA1R>33, 40 

i 42 dB. Zestawienie i parametry drzwi , bram i kurtyny ppoż. znajduje się w części graficznej, na rysunku 

zestawienia ślusarki stalowej. 

 

 Schody wewnętrzne 2.2.12.

 

Należy przebudować schody wyjściowe na drodze wyjścia z zapadni na poziomie -1na wymiarowe  

 Wykonać biegi o szerokości netto min. 80cm i wysokości  stopni  maksimum 20 cm. Pomosty 

komunikacyjne z zapadni do wyjścia  przebudować w zakresie zgodności z wymaganą szerokością netto 

min. 80 cm. Usunąć niewymiarowe stopnie na drodze do wyjścia z zapadni. Na wszystkich pomostach 

technicznych wykonać zabezpieczenie w postaci balustrad i krawężników. Balustrady wykonać o 

wysokości 1.1 m, krawężniki o wysokości 0.15 m. Konstrukcję schodów i pomostów zabezpieczyć 

przeciwpożarowo poprzez malowanie farbami pęczniejącymi do wymaganej odporności R60. Elementy 

stalowe nie wymagające odporności pożarowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Na poziomie sceny „0” przebudować pochylnię przy wyjściu ewakuacyjnym S-4; wykonać spadek 

maksimum 10 stopni. 
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 Ochrona przeciwdźwiękowa- wymagania 2.2.13.

 

W celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej między sceną główną a pozostałymi 

pomieszczeniami projektuje się  drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 

Aby zwiększyć izolacyjność akustyczną od dźwięków pochodzących z zewnątrz budynku, konieczne jest 

odpowiednie uszczelnienie okien i klap dymowych. 

Przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny nie mogą obniżać izolacyjności akustycznej przegród 

w pomieszczeniach chronionych przed hałasem. 

Przejścia przewodów i kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić akustycznie, zapewniając 

zachowanie izolacyjności akustycznej przegrody i eliminując sztywne połączenia przewodu z przegrodą. 

W miejscu podłączenia przewodów i kanałów do urządzeń, stanowiących źródło drgań, należy stosować 

łączniki (kompensatory elastyczne) przeciwdziałające przenoszeniu się drgań z urządzeń na strukturę 

przewodów i kanałów. 

Należy stosować wyłącznie elastyczne systemowe rozwiązania podparć  i podwieszeń przewodów  

i kanałów instalacyjnych oraz izolację akustyczną kanałów z wełny mineralnej. 

Urządzenia generujące drgania należy umieszczać na  wibroizolatorach. 

Zaleca się stosowanie kanałów wentylacyjnych wyłożonych od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym, 

zwłaszcza na końcowych odcinkach. 

Należy stosować systemowe uchwyty do kanalizacji niskoszumowej, zawierające elementy elastyczne, 

przeciwdziałające przenoszeniu drgań i hałasu na ścianę. W przypadku pozostałych instalacji również 

konieczne jest, aby pomiędzy przewodem a wewnętrzną powierzchnią uchwytu znajdowała się 

przekładka elastyczna, najlepiej systemowa. 
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 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 2.3.

 

 Tynki wewnętrzne 2.3.1.

 

Na ścianach murowanych  wewnętrznych krytych tynkiem po demontażu urządzeń , drzwi i bram 

odtłuc zmurszałe tynki. Ściany oczyścić, uzupełnić ubytki, zagruntować i wykonać nowe  tynki 

cementowo-wapiennym kategorii  III. Wykonać tynki w podsceniu i orkiestronie . 

Przestrzegać reżimu technologicznego w zakresie grubości tynków.  

 

 Okładziny ścian 2.3.2.

 

 - Scena Teatru Wielkiego 

Na ścianach sceny teatru należy umieścić dyfuzory akustyczne. Należy je zamontować w formie 

modułów o wysokości 240 cm umieszczonym 80 cm nad podłogą.  

Dodatkowo w celu minimalizacji hałasu generowanego przez urządzenia umieszczone na stropie 

technicznym w pudle sceny, należy cały sufit, poniżej przegrody ppoż, pokryć warstwą wełny 

mineralnej zabezpieczonej przed pyleniem o grubości 10 cm i gęstości 40 do 60 kg/m3. 

Zastrzega się  możliwość dołożenia wełny mineralnej o łącznej powierzchni do 75 m2, grubości 10 

cm, gęstości powyżej 60 kg/m2 zabezpieczonej  tkaniną przed pyleniem na ścianach pudła sceny w 

trakcie procesu strojenia akustycznego sali.  

Po przeprowadzeniu pomiarów akustycznych zostanie określona dokładna jej lokalizacja oraz ilość. 

Rozmieszczenie adaptacji akustycznej na scenie zostało przedstawione  

na rysunkach w projekcie akustycznym. 

 

 

  -  Orkiestron  

Na tylnej  ścianie orkiestronu zaprojektowano  ustroje rozpraszające dźwięk umieszczone w 

przestrzeniach między nawiewnikami. Zakłada się możliwość przykrycia dyfuzorów akustycznych 

ustrojami pochłaniającymi dźwięk. Każdy z modułów będzie mógł być montowany oddzielnie w 

zależności od preferencji orkiestry. Podobny system zmiany rodzaju ustroju akustycznego z 

rozpraszającego (odbijającego) na pochłaniający, został zaprojektowany na suficie orkiestronu. 

Ściana części otwartej orkiestronu od strony widowni oraz po bokach zostanie pokryta 

niskoprofilowymi ustrojami rozpraszającymi dźwięk. Aby zwiększyć sprzężenie zamkniętej części 

orkiestronu z przestrzenią widowni zostanie powiększona przestrzeń sprzęgająca poprzez 

sfazowanie przekrycia orkiestronu. Powierzchnia pod trapami zostanie pokryta na stałe wełną 

mineralną o grubości 5 cm zabezpieczoną przed pyleniem. Przewiduje się ponadto wyposażenie 

orkiestronu  w przestawne ekrany oddzielające muzyków. 
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 Podłogi 2.3.3.

 

- Podłoga sceny Teatru Wielkiego 

 

Podłoga sceny zostanie wykonana jako konstrukcja rezonansowa z desek pióro-wpust  

o grubości 50 –60 mm, umieszczonych na warstwie legarów drewnianych. Wymiary legara powinny 

wynosić około 100× 100 mm, rozstaw około 500 mm. Między legarami należy ułożyć  wełnę 

mineralną zabezpieczoną przed pyleniem, o grubości minimum 50 mm i gęstości 40 – 60 kg/m3 

ułożoną na podłodze. Legary powinny być odizolowane od konstrukcji nośnej przy pomocy gumy 

technicznej lub korka technicznego. Pod kurtyną ppoż. i bramą techniczną należy przerwać ciągłość 

legarów i desek- brama- i wykonać 

wypełnieni R120. Belki stalowe- wsporniki stropu nad orkiestronem zabezpieczyć do wymaganej 

odporności ppoż. R120 przez malowanie farbą pęczniejącą. 

 

-  Podłoga orkiestronu 

 

Podłoga orkiestronu zostanie wykonana jako konstrukcja rezonansowa z desek pióro-wpust o 

grubości 32 – 40 mm, umieszczonych na warstwie legarów drewnianych. Wysokość legara powinna 

wynosić min. 60 mm, szerokość 40 mm, rozstaw około 500 mm. Między legarami należy 

zamontować wełnę mineralną zabezpieczoną przed pyleniem, o grubości minimum 50 mm i 

gęstości 40 – 60 kg/m3. Legary powinny być odizolowane od konstrukcji nośnej przy pomocy gumy 

technicznej lub korka technicznego. 

 

 Malowanie 2.3.4.

 

Na ścianach ceglanych sceny, ścianach tynkowanych, ścianach i sufitach w zabudowie g-k zakłada się 

malowanie bezemisyjną matową dyspersyjną farbą akrylową do wnętrz. Stosować farbę 

bezrozpuszczalnikową w klasie 1 krycia wg EN 13 300 i odporności na ścieranie na mokro oraz działanie 

środków dezynfekcyjnych. Malować co najmniej dwukrotnie w kolorze czarnym. Odstępstwo od tej 

zasady dotyczy ścian lub powierzchni objętych dyspozycjami aranżacyjnymi akustycznymi.   

Ślusarkę drzwiową, bramy i kurtynę ppoż. wykonać jako lakierowane w kolorze czarnym  

RAL 7021.  

Konstrukcję stalową podscenia, portalu, pomostów, klatek schodowych, stropu technicznego i dachu 

należy zabezpieczyć przeciwpożarowo farbą pęczniejącą do wymaganej odporności pożarowej poprzez 

malowanie w kolorze czarnym RAL 7021.   Podłogę drewnianą na poziomie orkiestronu i sceny należy 

zaimpregnować środkiem przeciwpożarowym do stopnia NRO i pomalować w kolorze czarnym 

zbliżonym do RAL 7021. 

 Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna 2.3.5.
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Drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe na poziomie „0” wymienić na dwuskrzydłowe z co najmniej jednym 

skrzydłem zapewniającym szerokość przejścia minimum 90 cm. 

Wszystkie drzwi wejściowe do wydzielonej pożarowo strefy sceny wykonać, jako stalowe  

o odporności pożarowej EI60. W miejsce Istniejącej bramy do magazynu zamontować bramę  

o odporności pożarowej EI60. W miejsce istniejącej zdemontowanej kurtyny zamontować kurtynę  

o wymaganej odporności pożarowej EI60. Skrzydła drzwi segmenty bram osadzić  

w ościeżnicach stalowych systemowych. Wszystkie drzwi i bramy do strefy sceny muszą posiadać 

izolacyjność akustyczną określona w projekcie akustycznym. Zestawienie  

i parametry drzwi, bram i kurtyny w części graficznej, na arkuszu zestawienia ślusarki stalowej. 

 

  Elementy wnętrz różne 2.3.6.

 

   - Wzdłuż ścian bocznych orkiestronu zamontować trapy stałe o szerokości 100 cm zapewniające 

dostęp na scenę z przestrzeni widowni. Trapy wykonać w konstrukcji stalowej z powierzchnią z desek na 

legarach w konstrukcji analogicznej jak podłoga poziomu „0” sceny. Wykonać identyczne 

zabezpieczenie drewna i kolorystykę desek. Trapy zabezpieczyć od strony przestrzeni orkiestronu 

balustradą z rur mosiężnych. Zastosować profile i pokrycie „złote” powierzchni profili - identyczne jak w 

barierkach balkonów widowni. Konstrukcję balustrady trapów w wykonać o wysokości 110 cm 

analogicznie jak konstrukcję barierek balkonów widowni.  

 

 - Przebudować istniejące stopnie prowadzące na obecne demontowalne trapy. Obniżyć balustradę 

oddzielająca widownię od orkiestronu w miejscach lokalizacji projektowanych trapów stałych. Stopnie 

wykonać z drewna liściastego z gatunku i o wybarwieniu identycznym do istniejącej podłogi obejścia 

widowni.  

 

  - Na ścianach skośnych portalu scenicznego, na pionowym żłobkowanym obramowaniu powyżej 

istniejących drzwi zamontować głośniki w identycznym jak żłobkowanie złotym kolorze.  

 

  - Na balustradzie pełnej oddzielającej widownię od orkiestronu zamontować płaskie głośniki w kolorze 

okładziny- obicia balustrady. Kolor zbliżony do RAL 3027- czerwień Himbeerrot. 

 

 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU – PRACE 2.4.
WYKOŃCZENIOWE 

 

 Dach, konstrukcja dachu, roboty dekarskie 2.4.1.

 Dach główny 2.4.1.1.

Główny dwuspadowy dach nad strefą sceny rozwiązany jest jako stropodach niewentylowany na 

kratownicach stalowych z zewnętrznym odprowadzeniem wody deszczowej. 

W miejsce zdemontowanej istniejącej konstrukcji drewnianej na pasach górnych wiązarów głównych 

zamontować na płasko drewniane podwaliny o wymiarach 5x15 cm, stanowiące oparcie dla 
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drewnianych krokwi; na krokwie o wymiarach 11,5 x 14,5 cm w rozstawie co 91 – 92 cm nabić 

poszycie z desek o grubości 2,5 cm. Drewno zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez impregnację 

do klasy B. Na deskach wykonać pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej podkładowej i 

wierzchniego krycia o parametrach NRO. Wykonać opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy 

cynkowo- tytanowej patynowanej. Od spodu zamontować konstrukcję stalową systemową z profili 

systemowych g-k, ułożyć matę z wełny szklanej o grubości 20 cm. Wełnę zabezpieczyć folią 

paroszczelną. Całość zabudować dwuwarstwowym pokryciem z płyt gipsowo- kartonowych 1x15 

mm, wyszpachlować i pomalować.  Poniżej zamocować warstwę wełny mineralnej grubości 10 cm 

zabezpieczonej przed pyleniem z wybarwieniem na czarno.                                              

 

 Kominy, czerpnie, wyrzutnie, dach techniczny 2.4.1.2.

 

W połaciach dachu osadzić klapy dymowe żaluzjowe dla wentylacji pożarowej mechanicznej 

oddymiania sceny i grawitacyjnej klatek technicznych. Klapy o wielkości 1.3x 2.2 m i 1x 1m 

rozmieścić symetrycznie na obu połaciach dachu. 

W strefie dachu technicznego w otworach okiennych osadzić wyrzutnie powietrza na kanałach 

wentylacji bytowej. Centrale wentylacyjne instalacji oddymiania i instalacji wentylacji mechanicznej 

ustawić na przygotowanej konstrukcji wsporczej pomostu technicznego. Na konstrukcji pomostu 

technicznego zamontować siłowniki olinowania i układy instalacyjne dla systemu sztankiet. 

 

 Zabezpieczenie elementów konstrukcji i wykończenia 2.5.

 

Elementy stalowe zabezpieczyć generalnie antykorozyjnie poprzez: 

– ocynkowanie – dotyczy krat ażurowych pomostowych   

– malowanie farbami ochronnymi przeciwpożarowymi. 

– malowanie elementów obudowanych, nieprzeznaczonych do cynkowania jak niżej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni konstrukcji stalowych, obudowanych i nie obudowanych, 

malowanych na budowie lub w warsztacie, wykonać tradycyjnie poprzez oczyszczenie elementów do 

stopnia czystości ST2 lub Sa1, gruntowanie farbą epoksydową i malowanie 1 × powłoką 

nawierzchniową. Dotyczy konstrukcji wew. balustrad, konstrukcji zapadni, pomostów, poziomu 

technicznego, wyposażenia itp. Elementy stalowe wymagające odporności pożarowej malować farbami 

pęczniejącymi do wymaganej odporności. Odniesienia szczegółowe w projekcie wykonawczym detali. 

 

 Montaż elementów stalowych 3.

 Łączniki 3.1.

 Śruby 3.1.1.

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 
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 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-

91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

 Materiały do spawania 3.1.2.

Zastosować technologię spawania wg możliwości wykonawcy. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356. 

 Elementy zakotwień 3.1.3.

Stosować do kotwienia kotwy chemiczne do elementów murowych z prętem gwintowanym i tuleją 

siatkową. Minimalna długość zakotwienia 130 mm. 
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