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Plan sytuacyjny
Location plan

W tej dzielnicy nie bywam zbyt często. Warszawa to 
miasto posępne, zagadkowe, ale, szczerze mówiąc,
życie w nim toczy się głównie po drugiej stronie Wisły.
Dziś jednak zdobyłem bilety na koncert światowej 
sławy Orkiestry Sinfonia Varsovia, który akurat ma 
się odbyć w jej nowej siedzibie, której niedawne-
mu otwarciu media poświęciły wiele uwagi. Co 
ciekawe, pochwały publiczności skupiły się nie tyle 
na nietypowym miejscu, co na niebywałej atmosferze 
i organizacji przestrzeni. Tak powstała architekto-
niczna interpretacja klasycznej kompozycji, a przede 
wszystkim geniuszu Fryderyka Chopina i przechodzą-
cej najśmielsze marzenia muzykalności.

I don’t come to this part of the city very often. 
Warsaw is a stark, enigmatic place, but honestly, 
most of its urban life takes place on the other side 
of the Vistula river.
But today I got tickets for a concert of the world-fa-
mous Sinfonia Varsovia Orchestra, which happens to 
be in their new building, whose recent opening at-
tracted enormous media attraction. Interestingly, the 
public praised not so much the uncommon setting, 
as the unusual atmosphere and layout of the space. 
Thus came about a sensible architectural interpre-
tation of classical composition and, in particular, of 
Fryderyk Chopin’s genius and dream-transcending 
musicality.

Widok z ulicy View from the street

Wszedłem do środka i znalazłem się w klasycznym parku. Widziany z zewnątrz, 
unoszący się w powietrzu kształt zamienił się w białą, trapezoidalną czaszę roz-
pościerającą się nad niewielkim, romantycznym rajem. W centrum mieścił się – 
zdecydowanie XIX-wieczny – budynek, otoczony bajkowym, renesansowym (a może 
romantycznym?) ogrodem. Wokół spacerowali ludzie; zewsząd było słychać muzykę.
Unosząca się w powietrzu ściana sprawiała, że miasto stało się niewidoczne i niesły-
szalne. Akustyka była wspaniała, niczym ostoja ciszy, zapowiedź wielkiej sceny sali 
koncertowej.

Przeszedłem przez park do starej willi. Widać było, że budynek ten został 
starannie odnowiony – każdy detal na swoim miejscu, nawet okna wyglądały na 
przerobione przez mistrzów ciesielskich. Uderzył mnie kolor budynku, a właściwie 
jego brak. Była to matowa biel, jak czasza i cała przestrzeń, w której się znajdował, 
więc na fasadzie wyraźnie było widać każdą, nawet najmniejszą grę światła i cieni.

I went inside and found myself in a classic park. The floating shape seen from 
without transformed within into a white trapezoid envelope of a small ro-
mantic paradise. In the centre was a building – notably from the 19th cen-
tury – surrounded by a make-believe classical Renaissance (or perhaps Ro-
mantic?) garden. There were people walking around, surrounded by music.
The floating wall caused the city to be unseen and unheard. The acoustics were 
marvelous, like a place of stillness, breaking ground for the big scene of the philhar-
monic hall.

I walked through the park to the old villa. It was obvious that this building was 
carefully renovated – every detail in place, even the windows seemed to be re-
done by master carpenters. One thing that struck me was the colour of the building, 
or rather the absence of colour. It was powder-white, like the envelope and the whole 
space it stood in, so every little play of light and shadow on its façade was visible.

Willa Villa

Taksówka zatrzymała się na 
wjeździe przy ulicy Terespol-
skiej. Dopiero wtedy zrozu-
miałem, że cała konstrukcja 
unosiła się – bez widocznych 
kolumn ani innych elemen-
tów wsporczych – trzy metry 
nad ziemią, wysoka na około 
dwadzieścia metrów, długości 
prawie stu metrów.
Pod nią migotała intensywna 
zieleń. Oszałamiając świeżo-
ścią przyrody, tworzyła swoisty 
park.

The cab took me to the 
entrance at Terespolska street. 
Only then have I realized 
that this shape was somehow 
floating without any visible 
support structure or columns 
– three meters above the 
ground, about twenty meters 
high and nearly one hundred 
meters long.
Underneath I caught a glimpse 
of intense green. A strip of 
overwhelming freshness and 
nature, it was a kind of park.

Moim oczom ukazała się nagle ogromna powierzchnia. 
Nie do końca budowla – najwidoczniej była to prze-
strzeń unosząca się nad kilkoma starannie odnowio-
nymi budynkami. Niczym opadła na ziemię, zastygła 
chmura, tworzyła intymny, przepełniony spokojem 
azyl pośród otaczającego go zgiełku miasta.
Nie było widać żadnego wejścia.

Jechałem ulicą Grochowską. 
Początkowo nie widziałem niczego szczególnego.

I was driving up Grochowska Street. 
At first I saw nothing.

All of a sudden a huge surface appeared. Not clearly 
a building – apparently it was a kind of floating shape 
above some well-restored subsidiary buildings. Like 
a frozen cloud sunken down from the sky, it created 
an intimate refuge of silence amidst the din and 
clamour of the city.
No entrance was visible.



Koncepcja akustycza Acoustical concept

Okna wychodzące na piętro pozwalały 
ujrzeć niesamowicie kolorowe pomiesz-
czenia, pełne ozdób, gobelinów, światła 
i – muzyki. Niezliczone dziesiątki pokoi – 
a każdy był sceną dla muzyki. 

The windows opening into the first floor 
provided a glimpse into unbelievably 
colourful rooms, full of ornaments, 
tapestries, light and music. It seemed 
like dozens of rooms – and each one 
was a stage for life and music.

Poniżej migotała intensywna zieleń, oszałamiająco świeży pas 
przyrody; swoisty park, czy też krajobraz. Stojąc w zielonym 
parku nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że byłem częścią trój-
wymiarowego obrazu z epoki Romantyzmu. Po wodzie pływały 
łabędzie, w ogromnych wolierach śpiewały ptaki. Z publicznością 
tu i ówdzie rozmawiało kilku Papageno, opowiadając historie ulicz-
nego życia ubiegłych stuleci. Ponadczasowość sceny z udziałem 
współczesnych gości przybyłych na koncert – w swoich garniturach 
i sukniach Prady i Gucci’ego – przekraczała wszelką wyobraźnię. 
Baśniowa przeszłość przekształciła się w teraźniejszość pełną pięk-
na i wdzięku.

Tak urzekło mnie to preludium, że zupełnie zapomniałem
o sali koncertowej – i rzeczywiście, do tej pory była zupełnie niewidoczna.

Rozejrzałem się dookoła. Unosząca się w powietrzu ściana 
zewsząd wyglądała identycznie. Podążyłem wzrokiem za liniami 
starej willi. Zwykle takie budynki stoją frontem w kierunku horyzon-
tu, z elementem krajobrazu lub glorietą umieszczoną pośrodku. 
Czy tam mogła być sala koncertowa?

Wszedłem do środka. Światło stało się bardziej intensywne 
i zróżnicowane.
Na pierwszy rzut oka to, co ujrzałem nie było dla mnie zupełnie jasne. 
Wyglądało na ogromną, jakby całkowicie wypełnioną przestrzeń.

Oczywiście – było to foyer. Jednak dalej, za ogromną przeszklo-
ną ścianą widoczna była sala koncertowa.
Zbliżyłem się do ściany. Stąd widoczna była cała sala. Z ciemnego 
przedsionka, w którym się znajdowałem doskonale widziałem całą 
ogromną, jasną przestrzeń wykończoną drewnem. Przypominała 
kwiat w pełnym rozkwicie, o średnicy niemal 30 metrów. Kwiat 
wypełniał całą przestrzeń i błyszczał.

Rozejrzałem się. Hol był płaski i szeroki, z dwóch stron zamknięty 
dwoma historycznymi budynkami. Z pozostałych stron widać było 
park. Z góry, z dwóch miejsc sączyło się światło, w którym widoczne 
były wielkie schody, zdawające się prowadzić na wyższe piętra.

Wszedłem na schody i znalazłem się nad ziemią, w świetlistej 
przestrzeni zajmującej całą szerokość i wysokość budynku - od 
piwnicy aż po nieboskłon. Wszystkie pionowe ciągi komunikacyjne 
były doskonale widoczne w przekroju. Wszedłem jeszcze wyżej, 
zanurzając się w obłoku tej ogromnej przestrzeni.

Underneath a glimpse of an intense green occurred, an over-
whelmingly fresh strip of nature, a kind of park or landscape.
The park was green indeed. I couldn´t resist the feeling of being part 
of a three dimensional painting from the Romantic period. Swans 
where swimming on water, birds in huge volières – singing; here and 
there several Papagenos were talking to the public – spinning tales 
of street life of centuries past. The timelessness of the scene, with the 
modern guests of the concert – in their suits and dresses from Gucci 
and Prada – was beyond imagination. It was a past of the imagination 
transformed into a present brimming with beauty and style.

I was so captivated by this prelude that I completely forgot 
the philharmonic hall – and indeed, until now it was not visible at all.

I looked around. The floating wall looked the same from all 
sides. My eyes followed the lines of the old villa.
Typically such buildings are oriented towards a vis-à-vis horizon with 
a landscape element or a gloriette in its centre. Could it be that the 
philharmonic hall was in this direction?

I went inside. The light became more intense and versatile.
At first glance it was not completely clear what I saw. It seemed to 
be a huge, as if completely filled space.

This was, of course, the foyer. However, beyond, I could see the 
hall itself, behind a huge glazed wall. I approached the wall. From 
here I could see the whole hall. From where I stood in the dark 
lobby I had a clear view of the whole bright, wooden space. It was 
reminiscent of a flower in full bloom, nearly 30 meters in diameter. 
The flower filled this space, shining brightly.

I looked around. The lobby was flat and wide. On two sides it 
was defined by two of the historic buildings. From the remaining 
sides the park could be seen. Light was falling down from above, 
illuminating grand stairs which seemed to rise up to some higher 
levels.

I ascended the stairs and found myself above the ground in a 
space of light, measuring of the full width the building and its 
full height, from the basement to the sky. All vertical connections 
could be seen in this void. I went up heigher and immersed myself 
in the immense floating space.

Przekrój Cross-section



Wnętrze sali koncertowej The interior

Plan przestrzenny Spatial plan

Dopiero wtedy zauważyłem, że po ścianie spacerują 
ludzie. W jednym rogu była nawet wiolonczelistka grająca 
Preludium z I Suity wiolonczelowej Bacha.

It was only then that I realized there were people walking 
on the wall; in one corner there was even a cellist playing 
the Prelude from Bach’s Cello Suite No.1.

Czy to możliwe, że już znajdowałem się wewnątrz 
budynku? Że ten muzyczny ogród był w rzeczywistości 
bliźniaczą częścią sali koncertowej?

Was it possible that I was already inside the building? 
That this musical garden was actually a twin part of the 
philharmonic hall?



Udałem się w tamtym kierunku. Rzeczywiście, 
szczelina pod białą ścianą była tu nieco większa 
i było trochę jaśniej. Spod ściany rozlewało się 
ciepłe światło, a gdy podszedłem bliżej, wewnątrz 
ściany dostrzegłem coś na kształt wielkiej, oświetlonej 
przestrzeni. Chyba znalazłem salę koncertową!

Świetlista sala była zewsząd widoczna. Wyglądało 
to, jakby kształt pięter budynku powoli przemieniał 
się w pasy i pętle, tworząc widownię tego instru-
mentu muzycznego. Niczym zdjęcie wznoszących się 
skrzydeł, były zawieszone między posadzką a sufitem.

Minąłem przeszkloną ścianę i znalazłem się na sali.
Niemożliwe – znajdowałem się wewnątrz światła.

Byłem pod wrażeniem. Sala była ogromna, a mimo 
to przytulna. Tam, gdzie zwykle znajdują się balkony, 
wiły się, jedna nad drugą, wypełnione ludźmi wstęgi. 
W kilku miejscach delikatnie się stykały, po czym 
znów się wznosiły, tworząc w ten sposób wielowy-
miarową przestrzeń. I wreszcie w samym centrum – 
niczym w futurystycznej wersji rzymskiego amfiteatru 
znalazła się scena, a na niej orkiestra. Autentyczna 
arena, muzyka ucieleśniona, instrument wykonany z 
zastygłej muzyki.

I walked in that direction. Indeed, the gap below 
the white wall enlarged a bit here and was brighter 
there. Warm light was shining below the wall. When 
I ventured closer, I perceived a huge illuminated space 
inside the wall. I guess I found the concert hall!

The lucent hall was visible from all areas. It seemed 
as if the floors of the building where slowly morphing 
to bands and loops to form the auditoriums of this 
musical instrument. Like a snapshot of floating wings, 
they were caught between floor and ceiling.

I passed through the glazed wall and found myself 
inside the hall. Impossible – I was inside the light.

I was impressed. The hall was huge, and yet intimate. 
In place of the usual balconies there were bands full of 
people, floating on top of each other. Subtly touching 
each other in several places, they ascended again to 
create space and dimension in between. And finally 
in the centre – as if in a science fiction rendition of 
a Roman amphitheatre – the stage and the orchestra. 
A true arena, a body of music, an instrument of frozen 
music.

Wejście Entrance

Model Model

Sala koncertowa Concert Hall



Koncepcja akustyczna

Aby zagwarantowa sprawno akustyczn budynku na wiatowym poziomie, w jego konstrukcji
uwzgl dniono szereg rozwi za , od poziomu projektu urbanistycznego po drobne detale techniczne:

Ogólne rozwi zania na poziomie budynku

Umiejscowienie na placu: Po o enie sali koncertowej i pomieszcze do przeprowadzania prób
wybrano mo liwie najdalej od ha asu dobiegaj cego z ulicy, a zw aszcza od ulicy Grochowskiej.

Konstrukcja „na cebulk ”: Projekt zak ada stworzenie miejsca ciszy po ród miejskiego zgie ku.
Pierwsza warstwa wyciszenia budynku jest zrealizowana za pomoc p ywaj cej ciany betonowej,
która otacza budynek i ogród. Drug warstw wokó sali tworzy otaczaj ca przestrze foyer.
Konstrukcja sali jest posadowiona na fundamencie z p yt Sylomer, w celu zminimalizowania wp ywu
wibracji z zewn trz. W taki sposób uda o si uzyska izolacj akustyczn zgodn z kryterium ha asu
zewn trznego NR10 15 dBA.

Pomieszczenia techniczne: Konsekwentnie zaplanowana lokalizacja wszystkich pomieszcze
technicznych poza budynkiem sali koncertowej zapewnia optymaln ochron przed rozchodz cymi
si ha asem i wibracjami. Wentylacja budynku oparta jest na systemie wentylacji wyporowej, który
zapewnia zgodno z bardzo wysokimi wymogami poziomu wyciszenia sali.

Sala koncertowa – po czenie sali typu „surround” i prostok tnej

Ide przewodni konstrukcji sali jest stworzenie idealnych warunków akustycznych tradycyjnej,
prostok tnej sali koncertowej wraz z ujmuj c atmosfer i bogactwem wra e dla s uchaczy, jakich
dostarcza sala okr g a typu „surround” lub „winnica”.

Efekt ten zosta uzyskany dzi ki dobraniu g ównego kszta tu prostok tnego pomieszczenia o
idealnych wymiarach akustycznych z i wstawieniu do jego przestrzeni pozornie spontanicznie
utworzonych ci gów balkonów dla go ci o dok adnie dobranych k tach. Trójwymiarowa bry a
balkonów oraz parametry jej relacji do prostok tnej przestrzeni umo liwiaj atwe kontrolowanie
w a ciwo ci akustycznych.

W porównaniu z tradycyjn sal typu „winnica”, zalet tej sali jest zwarta bry a, ma e odleg o ci i
przestrze , która nadaje si równie dla ma ych orkiestr symfonicznych i orkiestr kameralnych. Dla
publiczno ci oznacza to, e ka dy s uchacz znajduje si tak blisko orkiestry, jak tylko tomo liwe, co
stwarza silne wra enie bycia „po rodku muzyki”.

G ówne zalety akustyczne tej koncepcji s nast puj ce:

Obj to sali ze wzgl du na akustyk pomieszczenia wynosi 21.300m³, co pozwala stworzy
doskona y pog os dla muzyki symfonicznej. Uwzgl dnione w jej konstrukcji „rezerwy” obj to ci
pomieszczenia stwarzaj du y potencja do optymalizacji bardziej szczegó owego planowania.

Przy planowej ilo ci 1800 miejsc dla publiczno ci i chóru oraz typowej ilo ci 90 muzyków orkiestry,
wspó czynnik obj to ci wynosi 11,3 m³/osob . Daje to wspó czynnik idealny dla sali koncertowej.

Przewidywany czas pog osu wyniesie ok. 2,0 2,2 s. przy rednich cz stotliwo ciach na ca kowicie
zape nionej widowni z orkiestr , co odpowiada idealnemu zakresowi sal koncertowych wiatowej



klasy. Przewidziane ci kie materia y powoduj lekkie wyd u enie czasu pog osu dla niskich
cz stotliwo ci, co daje ciep y d wi k wewn trz sali, co z kolei jest po dane w przypadku muzyki
klasycznej.

Boczne komory pog osowe, z których ka da ma obj to 4,000m³, s po czone akustycznie w
obszarze najwi kszych wymiarów sali, tzw. “Nachhallreservoir”, perfekcyjnie wzd u ca ej sali, i
mog by wykorzystane do skutecznej adaptacji warunków akustycznych pomieszczenia. Kiedy s
otwarte, obj to akustyczna sali wynosi 25.300m³, czyli 13,4m³/osob .

Zaplanowane nachylenie rz dów wszystkich siedze na widowni umo liwia idealne, bezpo rednie
rozprowadzenie d wi ku i doskona widoczno z ka dego miejsca.

G ówna forma prostok tna pomieszczenia mo e spowodowa wczesne i intensywne odbicia od
cian bocznych. To one s przyczyn charakterystycznych, po danych wra e akustycznych w
salach prostok tnych, jak równie wszechogarniaj cego uczucia otoczenia przez d wi k.

Zmieniony kszta t sufitów daje pe ne i równomierne roz o enie odbi d wi ku na ca ej widowni.

Wszystkie pokrycia zosta y wykonane jako obszary o wysokim wspó czynniku odbicia za pomoc
drobnego mikroformowania elementów od 50 do 100 mm i o wadze przynajmniej 40 kg/m2.
Projektowane konstrukcje, tak dzi ki g ównemu kszta towi jak i budowie detali, powoduj du e
rozproszenie akustyczne i pozawalaj otrzyma lepsz mieszank d wi ku.

Podium o zoptymalizowanych akustycznie proporcjach pozawala na zró nicowane rozmieszczenie
orkiestry przy zmiennej topografii podium. Przed u enie sceny mo e by zrealizowane z przodu;
przed u enie dla chóru zajmuje pierwsze rz dy siedze za scen . Reflektor z regulacj pionow
zawieszony nad podium zapewnia doskona akustyk muzykom znajduj cym si na podium i
stwarza odpowiednie odbicia dla widowni.

Koncepcja uwzgl dnia zró nicowane wymiary zmiennej akustyki. Czas pog osu i budowa wzoru
odbicia mo na zmienia przez po czenie z komor pog osow , co umo liwia regulacj ró nych
parametrów d wi kowych sali koncertowej, np. dla ró nej literatury muzycznej. Sal koncertow
mo na bardzo dobrze wyt umi za pomoc zas on przed cianami, co daje zmienn akustyk ,
która stwarza wietne warunki do wzmacnianych koncertów jazzowych.

Du a sala do prób

Du a sala do prób to izolowane konstrukcyjnie „pomieszczenie w pomieszczeniu”. Zmienna akustyka
zosta a zintegrowana tak, aby zapewni warunki akustyczne zaadaptowane na potrzeby koncertów
muzyki kameralnej dla pe nej widowni oraz bez publiczno ci.



Dba o o rodowisko

Czterostopniowa strategia ekologicznych rozwi za minimalizuje zu ycie energii budynku.

01 PASYWNY PROJEKT SOLARNY
- Wszystkie budynki maj zwart budow ; zapewnia to idealny stosunek mi dzy powierzchni pi ter a

powierzchni fasady i pozwala zminimalizowa straty energii i obni a koszty utrzymania.
- Ze wzgl du na funkcj sali filharmonii, ilo okien i otworów zredukowano do minimum, tak aby stworzy

stabilny klimat i unikn przegrzewania w lecie. W ten sposób uda o si osi gn odpowiedni równowag
mi dzy o wietleniem wiat em s onecznym a klimatem wewn trz budynku.

- W przypadku wszystkich innych obszarów obiektu, a zw aszcza obszarów roboczych, uda o si osi gn
odpowiedni poziom na wietlenia wiat em s onecznym. Okna s rozplanowane zgodnie z potrzebn ilo ci
wiat a s onecznego oraz orientacji wzgl dem s o ca, w wyniku czego okna te s zorientowane ku pó nocy
lub zaopatrzone w elementy skutecznie blokuj ce promienie s oneczne.

- Konstrukcja budynków wykorzystywana jest jako wewn trzna masa termiczna do utrzymywania stabilnej
temperatury w zimie i obni ania letnich warto ci szczytowych.

- Plany pi ter wszystkich budynków s zaprojektowane tak, eby zapewnia odpowiedni naturaln
wentylacj . W okresie od wiosny do jesieni w nocy stosowane jest zwyk e ch odzenie pasywne za pomoc
naturalnego przep ywu powietrza, a masy termiczne budynków s zaprojektowane w taki sposób, eby
przechowywa ch ód z nocy do wykorzystania w ci gu dnia.

02 IZOLACJA
- Dobrze izolowane fasady i konstrukcje dachowe o warto ciach U rz du 0,18 W/(m².K) dla cian i stropów

oraz 0,1 W/(m².K) dla dachów; mostki termiczne wyeliminowane.
- Wysoka jako szyb (U szyb 0,6 – 0,9 W/(m²*K)) i przepuszczalno wiat a rz du 60%.
- Szczelno fasady budynku zmniejsza straty przez infiltracj do poziomu n50 <= 0,2 h 1, pozwalaj c

systemowi wentylacji mechanicznej odzyska ciep o przed wypompowaniem powietrza na zewn trz.

03 ELEMENTY AKTYWNE
- Do ogrzewania i ch odzenia zastosowano energi geotermiczn , pompy ciep a i aktywacj rdzenia

betonowego. W porównaniu z konwencjonalnymi stacjami ch odz cymi, uda o si osi gn redukcj
emisji CO2 o 80%. Oprócz tego, odzysk energii obni a koszty obs ugi o ok. 70% w porównaniu z systemami
konwencjonalnymi.

- System wentylacyjny z mechanicznym odzyskiem ciep a o warto ciach rz du 70% i uprzednim
podgrzaniem powietrza na wlocie za pomoc wymienników umo liwia odzysk wystarczaj cej ilo ci ciep a.

- System odzysku wilgoci po czony z systemem odzysku ciep a optymalizuje i zarz dza poziomami
wilgotno ci w powietrzu wewn trz budynków.

- Ze wzgl du na du e zapotrzebowanie na wod w okresach najwy szego poboru podczas imprez oraz,
równocze nie, du e ilo ci wody odp ywowej, cieków z umywalek i zlewów musi zosta odprowadzona
wraz z wod opadow i wykorzystana do sp ukiwania toalet i irygacji.

- Aby unikn przegrzania w lecie, zastosowano pasywne rozwi zanie ch odz ce – panele PCM (materia o
zmiennej fazie) do ch odzenia cian nieno nych i sufitów. PCM zmienia si z p ynu w el w skali
mikroskopijnej podczas naturalnego ch odzenia w ci gu nocy i mo e przechowywa t energi przez noc
do wykorzystania w ci gu dnia. Pozwala obni y temperatur dzienn z 27,5° do 26° C.

- Woda ogrzewana solarnie na wiosn , w lecie i na jesieni z kolektorami w postaci rur pró niowych
wbudowanych w konstrukcj dachu; kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.

- Minimalizacja zu ycia energii pierwotnej dzi ki energooszcz dnemu o wietleniu i urz dzeniami
elektrycznymi o wysokiej wydajno ci.

04 MATERIA Y
- Ekologiczne materia y budowlane, atestowane wed ug mi dzynarodowych systemów wzorcowych.

Budynek bez PVC; zielony dach.

Dzi ki tym rodkom uda o si osi gn najwy szy poziom w jednym z dwóch systemach oceny
wp ywu budynków na rodowisko, które zosta y wprowadzone w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) – LEEDS lub BREEAM.



Technologie urz dze

A) OGRZEWANIE I CH ODZENIE
Zapasy ciep a I zimna:
Do wytwarzania ciep a i zimna b d s u y dwie pompy.
Energia geotermiczna otrzymywana za pomoc kolektorów umieszczonych g boko pod ziemi jest
wykorzystywana g ównie do ogrzewania i ch odzenia. Pobieranie i odzysk odbywa si pod przeznaczonymi do
tego celu terenami zielonymi. Zale nie od konsystencji gleby, kolektory s u o one na planie siatki na
g boko ci od 150 do 250 m. Zamkni te ruroci gi s nape nione mieszank wody i solanki, co chroni je przed
zamarzaniem przez ca y rok. Pojedyncze kolektory po czone s rurami rozga nymi i dystrybutorami, a
stamt d woda jest pompowana przez wspóln lini do systemu ogrzewania/ch odzenia wewn trz budynku.

W trybie ogrzewania za pomoc pompy ciep a mo na osi gn temperatur grzania 40°, a w trybie ch odzenia
6°C. Poniewa przez ca y rok zachodzi potrzeba grzania i ch odzenia, zwi kszony w ten sposób potencja
odzysku energii umo liwia optymalne funkcjonowanie stacji w stosunku rocznym. W okresie przej ciowym
otrzymywane ciep o lub zimno mo na przekazywa bezpo rednio do systemu poprzez wymienniki ciep a, za
pomoc pomp ciep a.

Dodatkowo mo na zrealizowa pod czenie do lokalnej sieci grzewczej do wykorzystania w okresach
szczytowego poboru lub jako zabezpieczenie w wypadku awarii. System ten jest ca orocznym samosteruj cym
ród em energii zmniejszaj cym zale no od energii zewn trznej do minimum. Dzi ki wykorzystaniu obwodu
zamkni tego, nie ma zagro enia dla wód gruntowych.

W porównaniu z konwencjonalnymi stacjami wytwarzania zimna, uda o si osi gn redukcj emisji CO2 do
80%. Oprócz tego, odzysk energii pierwotnej obni a koszty obs ugi o ok. 70% w porównaniu z systemami
konwencjonalnymi.

Ogrzewanie I ch odzenie pomieszcze
Ogrzewanie I ch odzenie pomieszcze realizowane jest zasadniczo za pomoc systemu wentylacyjnego oraz, w
pomieszczeniach dodatkowych, za pomoc statycznych powierzchni grzewczych i elementów aktywowanych
termicznie (aktywacja rdzenia betonowego).

B) WENTYLACJA
Stacje wentylacji bytowej:
Wentylacj oraz cz ciow klimatyzacj budynku zrealizowano za pomoc stacji wentylacji bytowej.
Zastosowanie p ytowych wymienników ciep a obrotowych i z przep ywem krzy owym umo liwi o odzysk ciep a
na poziomie 70%.
Przydzia i podzia na strefy poszczególnych systemów wentylacyjnych oparto na wymogach oszcz dno ciowych
i u ytkowych. Wysokie wymagania pod wzgl dem poziomu ha asu zosta y spe nione zw aszcza dzi ki
zastosowaniu wentylacji wyporowej we wszystkich obszarach publicznych i prób.

Zasada wentylacji wyporowej oparta jest na niskopulsowej dostawie powietrza i naturalnym przep ywie
konwekcyjnym w pomieszczeniach. Wykorzystuje si j do wentylacji, ogrzewania i ch odzenia du ych i
wysokich pomieszcze o najwi kszym zapotrzebowaniu na pobór powietrza bez powodowania przeci gów i
przy ma ym ha asie. Powietrze zasysane jest z bardzo ma pr dko ci blisko pod ogi, np. przez wloty z
deflektorami pod rz dem siedze . Dzi ki temu wie e powietrze nap ywa dok adnie tam, gdzie jest potrzebne –
w kierunku ludzi. Ze wzgl du na naturalny przep yw konwekcyjny, powietrze zostaje doprowadzone pod sufit,
sk d przedostaje si do atmosfery przez system odprowadzania zu ytego powietrza. Zosta o to zrealizowane za
pomoc otwartych po cze , zgodnie z wymogami architektonicznymi, wi c nie ma potrzeby monta u ani
maskowania dodatkowych elementów odprowadzania zu ytego powietrza.

Zu yte powietrze równie przenosi ciep o z o wietlenia i innych urz dze technicznych w pomieszczeniach. Do
odzysku ciep a s u p ytowe wymienniki ciep a obrotowe i z przep ywem krzy owym.

System ten zapewnia szybkie wyrównanie temperatury powietrza ród a i pomieszcze oraz szybk wymian
polepszaj c lub utrzymuj c wymagan jako powietrza, czym steruj zintegrowane czujniki jako ci
powietrza. Oprócz tego, wyrównywane i kontrolowane s procesy optymalnej wymiany powietrza w
pomieszczeniach z du ilo ci ludzi (np. podczas przerw, kiedy go cie przechodz z sali do foyer).



C) MONITOROWANIE I STEROWANIE
Systemy techniczne s monitorowane i sterowane przez system bezpo redniego sterowania cyfrowego
budynku.

D) ZASILANIE I ROZPROWADZANIE ELEKTRYCZNO CI
Elektryczno jest dostarczana z sieci publicznej. Aby zapewni sta y dop yw pr du, planowane jest przy cze do
sieci redniego napi cia, co umo liwi dodatkowe zasilanie z ró nych stacji transformatorowych.
Wszystkie transformatory s zaprojektowane w taki sposób, eby mo na by o osi gn obci enie rz du 70%
przy pe nej mocy. Zapewnia to oszcz dn prac stacji transformatorowej oraz, jednocze nie, pozostawia
rezerwy dla przysz ych instalacji lub obci e szczytowych.

Rozprowadzanie w centrum budynku jest zaplanowane najlepiej dla rodka obci enia, tzn. w pobli u urz dze
technicznych budynku. Dzi ki temu, ci gi kablowe s krótkie, co daje lepsze bezpiecze stwo pracy. G ówne
ród o zasilania o niskim napi ciu zosta o zrealizowane za pomoc kilku odcinków szyn i zaprojektowane do
po czenia z wy cznikami sterowanymi za pomoc si owników. Zapewnia to dynamik parametrów szyby
g ównej i dost pno zasilania awaryjnego w wypadku przerw w dostawie, awarii oraz podczas prac
konserwacyjnych.

E) AWARYJNE RÓD O ZASILANIA
Aby zapewni ci g o pracy w wypadku awarii, rozwa a si instalacj awaryjnego zasilania za pomoc pr dnic
Diesla. Takie pr dnice zosta yby zaprojektowane w taki sposób, eby mo na by o otrzyma wystarczaj c ilo
energii do zasilania najwa niejszych systemów, w cznie z urz dzeniami zabezpieczaj cymi. Energia elektryczna
z pr dnic b dzie doprowadzana do sieci niskonapi ciowej za pomoc osobnej szyny, która b dzie mo na
pod czy do kompletnej stacji transformatorowej i w taki sposób zasila w sposób zmienny wszystkie
przewidziane grupy.
Dla tych grup, których nie mo na nara a na zanik mocy, zaplanowano zasilanie bez przerw z umieszczonej
centralnie stacji akumulatorów. W ten sposób mo na b dzie zapewni sta prac tych grup obci enia nawet
w wypadku awarii.

F) O WIETLENIE / O WIETLENIE AWARYJNE
Z my l zw aszcza o o wietleniu wszystkich terenów publicznych i innych obiekt zosta wyposa ony w ogóln
instalacj energooszcz dnych lamp o klasie energetycznej A.
Scen najlepiej b dzie o wietli za pomoc jupiterów z diodami LED. Pozwoli to zaoszcz dzi du e ilo ci energii.

Wszystkie wiat a s sterowane centralnie przez komputer. Regulacja, wyciemnienie i nat enie wiat a mog
by monitorowane za po rednictwem systemu komputerowego sprawdzaj cego funkcje wszystkich wiate .
Zaprojektowany zosta interfejs po czenia z urz dzeniami reguluj cymi parametry otoczenia. Kolory lamp
zosta y wybrane ze wzgl du na aspekty psychologiczne poszczególnych obszarów. Dzi ki temu, wybieraj c
kolory o wietlenia, np. przez dodanie wiat a niebieskiego lub czerwonego, mo na dostosowa o wietlenie do
danej potrzeby oraz zale nie od pory dnia lub nocy.

Zw aszcza w pomieszczeniach prób i orkiestry, oprawy wietlne i pozosta e instalacje zosta y zaprojektowane w
taki sposób, eby nie wyst powa y niepo dane wibracje spowodowane przez niskie cz stotliwo ci
instrumentów muzycznych.

Podobnie zrealizowano o wietlenie awaryjne. Docelowo zosta a zaprojektowana ogólna koncepcja
zoptymalizowana pod wzgl dem oszcz dno ci. Z tego wzgl du, zastosowano g ównie lampy LED , co pozwala
utrzymywa pojemno akumulatorów na bardzo niskim poziomie. Dzi ki temu, koszty konserwacji zosta y
obni one, co dodatkowo zmniejsza koszty energii elektrycznej.

G) URZ DZENIA ZABEZPIECZAJ CE
Du e wymagania architektoniczne, np. widok sufity z do u, zosta y wzi te pod uwag przy instalacji sprz tu
zabezpieczaj cego (a zw aszcza automatycznego systemu alarmu po arowego).
Dzi ki temu, systemy wentylacji oddymiaj cej zosta y przewidziane wsz dzie, gdzie by o to konieczne. Systemy
wentylacji oddymiaj cej odprowadzaj powietrze z pomieszcze poprzez ukryte otwory i podsufitki, a kana y
powietrzne o zamkni tym obwodzie odprowadzaj je do centralnie umieszczonego czujnika. Czujnik ten
pozwala na znaczne obni enie kosztów konserwacji.

Pozosta e obszary zosta y zaopatrzone w konwencjonalne optyczne czujniki dymu rozmieszczone w ca ym
budynku, jak równie w przewodach instalacyjnych oraz podsufitkach, tak, aby wykry y nawet najmniejsz ilo



dymu. Sygna y z tych czujników s przesy ane automatyczne przez system serwisowy budynku do jednostki
stra y po arnej.

H) STRUKTURALNE OKABLOWANIE BUDYNKU
Wszystkie cza danych s rozmieszczone neutralnie jako cz strukturalnego okablowania budynku (kategoria
klasy EA). Zastosowano konwencjonalne aplikacje do elektronicznego przetwarzania danych oraz ogólne
elementy elektronicznej kontroli dost pu dla drzwi, CCTV i urz dze alarmowych.

Koncepcja konstrukcyjna sali koncertowej 

Dach 
G ówna konstrukcja dachu sk ada si  ze stalowych kratownic o odpowiedniej wysoko ci
konstrukcyjnej. Ich wysoko  to 6,5 m, szeroko  30 m; spoczywaj  na dwóch pod u nie
usytuowanych belkach g ównych o wysoko ci 14 m. Dolne liny kratownic rozci gaj  si  na 
powierzchni sufitu. Belki g ówne spoczywaj  na kolumnach na parterze. 

Pasma widowni 
Konstrukcja widowni wykorzystuje efekt kszta tu pier cienia sali i sk ada si  z konstrukcji 
kompozytowej – cienka ciana betonowa wzmocniona stalowymi d wigarami. Pozwala to ograniczy
mas  w asn  i zmniejsza wymiary potrzebnej konstrukcji podporowej. Poziomy widowni s
przymocowane do otaczaj cych cian lub zawieszone na wi bach dachowych z wieszakami, co 
sprawia, e konstrukcja wygl da, jakby lewitowa a. 


