
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot j zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny adaptacji

istniejacej farmy hodowlanej oraz budowa nowej hali sportowej wielofunkcyjnej 

Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Jezdziectwie miejscowosci Zakrzów gmina

Polska Cerekiew

Projekt zawiera rozwiazania architektoniczne:

- nowoprojektowanej wielofunkcyjnej hali sportowej

- adaptacje istniejacych obór na stajnie

- adaptacje istniejacego budynku na mieszkania sluzbowe i magazyn pasz

- nowoprojektowane przewiazki z pokojami hotelowymi

- adaptacje istniejacej obory na hale treningowa

- adaptacje i rozbudowe istniejacego budynku na pomieszczenia hotelowe dla

zawodników wraz z czescia gastronomiczna i zapleczem socjalnym

W modernizowanych i nowoprojektowanych obiektach Osrodka realizowane beda

nastepujace uslugi:

1. organizacja miedzynarodowych zawodów rangi CDI,CDI-W lub eSlo

2. organizacja zawodów rangi krajowej i regionalnej w ujezdzeniu i skokach

przez przeszkody

3. organizacja imprez jezdzieckich o charakterze towarzyskim i rozrywkowym

4. organizacja konferencji i seminariów (sala restauracyjna i konferencyjna przy

hali wielofunkcyjnej)

5. organizacja obozów szkoleniowych i sportowych jezdzieckich oraz w innych

konkurencjach (zaplecze sportowe) - obiekty ujezdzalni, rozprezalni oraz tereny

sportowe zewnetrzne.

6. organizacja imprez beznoclegowych , jednodniowych ( restauracja)

7. organizacja imprez plenerowych l festynów l pokazów itp.

8. organizacja imprez jezdzieckich , sportowych o charakterze masowym I

rekreacyjnym



9. organizacja targów i wystaw ogrodniczych , rolniczych itp.

10. noclegi - pobyty jedno i wielodniowe ( min. 60 miejsc) po zrealizowaniu

hotelu)

2. Cel projektu

Celem projektu zgodnie z tytulem : Projekt budowlany Osrodka

Przygotowan Olimpijskich w Jezdziectwie w Zakrzowie jest przeksztalcenie

istniejacej farmy hodowlanej w obiekty o wyzszym standardzie oraz spelniajace

aktualne wymogi wynikajace z przepisów miedzynarodowych i krajowych oraz

rozporzadzen dotyczacych tego typu obiektów, w szczególnosci p.poz. i adaptacji

dla potrzeb osób niepelnosprawnych.

W zwiazku z czym niezbedne jest wykonanie prac modernizacyjnych w obiekcie

dostosowujacych budynki do nowych wymagan formalno-prawnych przy

zachowaniu dotychczasowej funkcji. W wyniku prac powstanie baza sportowa w

postaci ujezdzalni i rozprezalni o podwyzszonym standardzie odpowiadajacym

obiektom tego typu realizowanych w kraju i zagranica.

Szacuje sie, ze w skali roku z obiektu bedzie moglo w sumie skorzystac do 5.000

osób przy pobytach jednodniowych ( przy zalozeniu 80 % oblozenia

srednio/rocznie) co odpowiada potrzebom i oczekiwaniom uzytkownika.

Zaklada sie, ze realizacja projektu przyczyni sie do podniesienia atrakcyjnosci

osrodka jezdzieckiego ( niezaleznie od atrakcyjnosci otoczenia, w tym

znajdujacego sie na terenie palacu z zalozeniem parkowym)

oraz podniesienia jakosci bazy jezdzieckiej i sportowej oraz noclegowej na

terenie powiatu i województwa. Bezposrednim zadaniem bedzie wzbogacenie

oferty turystycznej oraz wypoczynkowo - sportowej powiatu kedzierzynsko 

kozielskiego.

3. Podstawa opracowania

3.1. Program funkcjonalny okreslony w szczególowych warunkach zamówienia

zawartych w zapytaniu przetargowym

3.2. Ustalenia dokonane z inwestorem i uzytkownikiem w trakcie projektowania

3.3. Aktualny plan sytuacyjno- wysokosciowy terenu dostarczony

przez inwestora



3.4. Badania geotechniczne gruntu

3.5. Inwentaryzacja uzupelniajaca stanu technicznego istniejacych budynków

3.6. Prawomocna Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

nr GP-7331/9/2002l2003 z dn. 2003-02-25 wydana przez Wójta Gminy Polska

Cerekiew

4. Lokalizacja i srodowisko

4.1. Lokalizacja, opis jednostki

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Polska Cerekiew,

powiat kedzierzynsko - kozielski, województwo opolskie.

Od centrum gminy obiekty sa oddalone (w linii prostej) o 3 km.

4.2. Warunki geograficzne, hydrologiczne, klimatyczne

Obszar gminy Polska Cerekiew stanowi pod wzgledem klimatycznym fragment

Slasko - Krakowskiego regionu klimatycznego, który na tle pozostalych regionów

wyróznia sie stosunkowo najlepsza liczba dni z pogoda ciepla, z opadem.

Na lagodny klimat gminy wplywaja: sasiedztwo rzeki Odry, kompleksy lesne

wschodniej czesci województwa opolskiego i Pogórza Slaskiego, a przede

wszystkim mala odleglosc od wylotu Bramy Morawskiej, skad naplywaja masy

cieplego, wilgotnego powietrza. Srednia temperatura roczna ksztaltuje sie w

granicach +7 do +8 C Najcieplejszy miesiac to lipiec, kiedy temperatura wynosi od

+ 17 do+18C. Najzimniejszym zas miesiacem jest styczen, w którym notuje sie

wówczas srednio -2 do -3C. Przewazaja tu wiatry zachodnie i poludniowo 

zachodnie (42% przypadków), przynoszace powiewy cieplych mas powietrza znad

Europy Zachodniej i basenu Morza Sródziemnego. Powoduje to czeste odwilze.

Srednia roczna predkosc wiatru -2,2 mis. Opady ksztaltuja sie w granicach 600 

900 mm rocznie.

Okres wegetacyjny roslin trwa od 210 do 230 dni, przymrozki notuje sie w ciagu 80

do 100 dni w roku, a snieg lezy od 60 do 90 dni.

4.3. Stan istniejacy

Stan istniejacy - stanowia obiekty farmy hodowlanej trzody chlewnej. skladajace

sie z hal wykonanych w stalowej ramowej konstrukcji o rozpietosci 24 m z



uwzglednieniem 3 metrowego przesla . Dwuspadowe polacie dachów pokryte sa

plytami eternitowymi mocowanymi do drewnianych lat.

Cokoly i sciany boczne wykonane saz prefabrykowanych zelbetowych elementów i

plyt typu "kol bet" .

Sciany szczytowe murowane z cegly, okna stalowe typowe przemyslowe,

Konstrukcja stalowa wiekszosci obiektów wykazuje dobry stan techniczny - nadaje

sie do adaptacji do zamierzonych funkcji stajni i ujezdzalni.

Obiekty mniejsze -budynki gospodarcze wykonane w konstrukcji tradycyjnej z

zastosowaniem zadaszenia wiezba drewniana wykazuja znaczne zuzycie

techniczne i wymagaja zwiekszonego zakresu adaptacji lub przeznaczone zostaly

do likwidacji .

Na terenie istniejacej farmy znajduja sie zelbetowe zasieki (przegrody)silosów na

pasze oraz zaglebione w stosunku do poziomu istniejacego terenu zbiorniki na

"gnojowice" usytuowane w poludniowo-zachodniej czesci farmy hodowlanej.

Na terenie istniejacej farmy znajduje sie uklad dróg betonowych w czesci o duzym

stopniu zuzycia technicznego. Drogi te w zalozeniu rozwiazania komunikacyjnych

Osrodka traktuje sie jako podbudowe nowych nawierzchni betonowych .

5. Opis rozwiazan funkcjonalnych nowych obiektów iadaptowanych
osrodka.

Projektowana wielofunkcyjna hala widowiskowo- sportowa o wymiarach areny 70 m

x 30 m, o max. wysokosci 14,2 m ( 12.5 m), ilosci miejsc na widowni -1000 osób

zostala tak zaprojektowana, aby przez zastosowanie wymienialnej posadzki

stanowic:

- ujezdzalnie dla koni

- boisko sportowe do gier zespolowych

- widownie dla imprez kulturalnych i muzycznych

- hale wystawowa dla rozmaitych branz

- plac targowy- kiermaszowy

- sale konferencyjna, itp.

Rozwiazanie projektowe hali i jej zaplecza umozliwia organizacje festiwali lub

imprezy o stalym charakterze.

Hala posiada jednostronna widownie, wlasne zaplecze gastronomiczne,

kawiarnie i restauracje dostepna z hallu wejsciowego. Hala polaczona bedzie



dwoma dobudowanymi przewiazkami z dwoma stajniami z 80 boksami o wielkosci

3.0 x 3,8 m dla koni, które powstana przez zaadaptowanie istniejacych budynków

na ten cel. W kompleks tych obiektów wlaczona zostanie istniejaca zaadaptowana

hala przeznaczona do treningowego ujezdzania koni (hipoterapii).

Nad przewiazkami projektuje sie pomieszczenia hotelowe dla zawodników .

Przewiazki te sa polaczone na drugiej kondygnacji z adaptowanym i

rozbudowywanym budynkiem stanowiacym czesc recepcyjna i informacyjna hotelu i
Osrodka.

W czesci rozbudowanej znajdowac sie bedzie zaplecze gastronomiczne hotelu

oraz odnowa biologiczna i basen .

Przewiduje sie dostepnosc basenu z hotelu a takZe bezposrednio z zewnatrz.

Dostepnosc dla osób niepelnosprawnych

Zapewnienie warunków niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne uzyskano we wszystkich obiektach oraz w zagospodarowaniu

terenu otaczajacego przez zastosowanie jednolitych poziomych ciagów ukladu

komunikacji pieszej . w wypadkach koniecznych róznicowan poziomów (zwlaszcza

terenowych )stosuje sie przepisowe pochylnie.

W budynku hali zastosowano dzwig windowy . wszystkie obiekty uzytkowane

publicznie posiadaja wezly sanitarne dla niepelnosprawnych .
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6. Architektura. konstrukcja - opis rozwiazan budowlanych i
instalacyjnych

6.1 Halawidowiskowo- sportowa.
Architektura

Projektowana hala sportowo-widowiskowa posiadac bedzie:

6.1.1 Plyte glówna areny o wymiarach 70 x 30 i wysokosci 14,20 w najwyzszym

miejscu ( pod wiezar) a 12,5 w czesci o szerokosci boiska do siatkówki ( gabaryt z

obejsciem).

- plyta glówna bedzie mogla byc podzielona na trzy niezalezne sale cwiczen przez

zastosowanie kurtyn.

- Na plycie glównej przewidziano estrade owym. 18 m x 9 skladana,

z regulacja wysokosci .

- Nad estrada (scena) projektuje sie przesuwna rampe swietlna z mozliwoscia

regulacji jej wysokosci.

6.1.2 Widownie dla 1000 osób w formie trybun jednostronnych dostepnych z

poziomu korony na wys. 3,465 i 6,765 m

- trybuna usytuowana naprzeciw sceny, wyposazona bedzie w krzeselka

nakladane,

- bezposrednio pod widownia lokalizuje sie szatnie - garderoby dla widzów oraz

hall glówny z wejsciem, kasami i w.c. dla widzów tam tez po obu stronach sytuuje

sie barek kawowy z jednej i bufet z drugiej strony

- na wszystkich kondygnacjach korony trybun przewidziano w.c. dla widzów.

- dostep na poziomy korony dwoma zespolami biegów klatek schodowych oraz

zewnetrznym dzwigiem windowym usytuowanym od zewnetrznej strony po

elewacji.

6.1.3. Zaplecze szatniowo - biurowe sali sportowo-widowiskowej zlokalizowane

zostalo wzdluz pólnocnego krótszego boku hali wielofunkcyjnej , po jej poludniowej

stronie zaprojektowano hale treningowa o rozpietosci 21m i dlugosci 60,90m .

Wzdluz boku wschodniego hali umieszczono - na parterze zaplecze magazynowe l

wyzej galerie sedziów i reporterów.



6.1.4 Opis rozwiazan budowlanych

Konstrukcja

- Do przekrycia hali o rozpietosci 37,5 m oraz sali treningowej o rozpietosci 21 m

przyjeto wiezary z drewna klejonego, na 6 metrowym module. Platwie w ukladzie

poprzecznym z beleczek drewna klejonego. Pokrycie blachami trapezowymi

lukowymi systemu "Florprofile" z ociepleniem welna mineralna 18 cm , folia

paroizolacyjna i podbiciem deskami.

~Konstrukcja podpór w formie szkieletu zelbetowych slupów monolitycznych.

Widownia, schody, podesty, plyty stropowe, zelbetowe monolityczne.

- Obudowa hali bloczkami "porothermu" gr. 25 cm , ocieplenie - 10 cm styropianu ,

tynk na siatce z wlókna szklanego , w czesci jako okladzina elewacji - deski

( heblowane) w ukladzie pionowym.

- Budynki zaplecza wykonane tradycyjnie, mury z "porothermu" na lawach i belkach

fundamentowych.

- Fundowanie stóp fundamentowych obiektu przewiduje sie przez zastosowanie

podbudowy betonu do gruntu nosnego .

Klatki schodowe, dzwigi

- W budynku przewiduje sie dwie zelbetowe klatki schodowe oraz dzwig

panoramiczny dla niepelnosprawnych np. Monitor Polska zmaszynownia na drugiej

kondygnacji

Posadzki:

plytki ceramiczne - gresowe:

- W hallu glównym hali wielofunkcyjnej projektuje sie posadzke z plytek gresowych

w ukladzie kompozycyjnym jak równiez jako okladzine klatek schodowych oprócz

klatek prowadzacych na trybune.

plytki ceramiczne - we wszystkich wezlach sanitarnych, zapleczach barków,

szatniach zawodników

posadzka betonowa - utwardzona - na arenie hali wielofunkcyjnej, trybunach,

korytarzach zaplecza magazynowego

marmoleum "Forbo" - w pomieszczeniach biurowych , salach konferencyjnych

posadzka sportowa - wymienialna - do gier sportowych - "pleygymn pcv"

Sufity podwieszone:

sufit typu np."Armstrong" - w hallu glównym - czesciowo, w sali konferencyjnej

Q



Wykonczenie scian wewnetrznych:

Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne

Hall glówny l pomieszczenia biurowe - tynki gipsowe - na mokro

Pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne do wys. sufitu podwieszonego

(2,50 m od poz. posadzki)

Wydzielenie kabin wc sciankami i drzwiami typowymi np. typu "EItete"

Zaplecze barków:

plytki ceramiczne do wys. 205cm od poz. posadzki

Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa:

W projektowanym budynku zastosowano:

- slusarke aluminiowa np.Reynaers

- stolarka okienna drewniana - drewno klejone l szklenie - zespolone o

wspólczynniku: czesc biurowo- szatniowa - 1,1

pozostale pomieszczenia - 1,5

- bramy - Crowford i Hormann

- drzwi wewnetrzne - drewniane pelne

Wentylacja grawitacyjna:

ksztaltki ceramiczne wentylacyjne, wentylacja grawitacyjna wzmocniona 

wg proj. wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna - wg projektu wentylacji
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