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W artykule przedstawione zostały problemy, z jakimi musi zmierzyć się architekt przy projek-
towaniu lekkich zadaszeń z tkaniny w klimacie umiarkowanym. W krajach, w których wystę-
pują częste opady deszczu oraz śniegu, konieczne jest stosowanie specyficznych rozwiązań. 
W naszej strefie klimatycznej dużo ważniejsza jest ochrona przed opadami atmosferycznymi 
niż przed promieniowaniem słonecznym. Badania przeprowadzono na podstawie wybranych 
realizacji z terenu Polski. Analizowano sposoby odprowadzania wody z dachu. Jest to istotne, 
ponieważ większe opady powodują wyraźne ugięcie zadaszenia, a to może doprowadzić do 
powstania worków wodnych, a w konsekwencji do destrukcji przekrycia. Poszukiwano też 
sposobów zabezpieczenia przed zsuwaniem śniegu.

Słowa  kluczowe:  napięte konstrukcje, membranowe dachy, przekrycia z tkaniny, namioty

A b s t r a c t

in the paper has been presented problems which should be solved by an architect when design-
ing light roofing made of textile in a moderate climate. in countries, where rains and snows are 
frequent, specific solutions are necessary. in our climate zone, protection before precipitation is 
more important than before solar radiation. researches were conducted on basis of chosen real-
ization from terrain of Poland. The ways of accompanying from roof the water were analyzed. 
This is essential, because larger falls cause a deflection of roofing, and this can bring rise of 
water bags and in consequence a destruction of roof. The ways of protection were also sought 
before falling down the snow.
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1.  Wstęp

Projektowanie nowoczesnych obiektów wiąże się ze stosowaniem najnowszych mate-
riałów budowlanych. Jednym z takich materiałów jest tkanina techniczna, wykorzystywana 
w zadaszeniach namiotowych. co prawda, tkanina stosowana jest już od kilkudziesięciu lat, 
lecz przeważnie jako pokrycie obiektów tymczasowych. Poza tym stosowana jest w krajach 
o klimacie gorącym, jako ochrona przed uciążliwym promieniowaniem słonecznym. Nato-
miast budowle z tkaniny w krajach, gdzie temperatura jest niższa, muszą być projektowane  
w odmienny sposób. Wynika to z tego, że występują tu częste opady deszczu i śniegu. 

Tkanina dzięki swojej dużej wytrzymałości na rozciąganie może tworzyć zadaszenia  
o znacznych wymiarach. Ponieważ jest materiałem wiotkim, konieczne jest spełnienie okre-
ślonych zasad formowania, aby zapewnić jej odpowiednią sztywność. Nadawanie podwój-
nej, przeciwnej krzywizny (antyklastycznej) było już szczegółowo analizowane przez freja 
otto i jego współpracowników. od tego czasu pojawiły się nowe, bardziej wytrzymałe ma-
teriały, odporne na działanie czynników atmosferycznych, a przede wszystkim na promie-
niowanie ultrafioletowe. Dzięki temu obecnie możemy stosować tkaniny nie tylko w małych 
sezonowych obiektach. rozwój produkcji nowych rodzajów tkanin technicznych umożliwił 
zastosowanie ich w obiektach o dużych rozpiętościach. Tkanina stosowana jest również jako 
materiał budowlany w obiektach zamkniętych, gdzie konieczne jest spełnienie odpowiedniej 
izolacyjności termicznej. Niestety niewielka grubość tkaniny powoduje, że ma małą izo-
lacyjność termiczną. Próba zapewnienia współczynników przenikania w naszym klimacie 
wiąże się ze stosowaniem wielowarstwowych rozwiązań oraz z wprowadzaniem dodatkowej 
izolacji termicznej, niestety zmniejszającej przezroczystość materiału.

Przykłady zrealizowanych obiektów z wykorzystaniem tkaniny jako materiału budow-
lanego znajdują się na całym świecie. W Polsce nadal niewiele jest takich obiektów, a przy-
kładów stałych i całorocznych realizacji jest zaledwie kilka. Mało jest też firm realizują-
cych konstrukcje z tkaniny. Jedynie wyjątkowy upór inwestora lub projektanta może zmusić 
do pokonania dodatkowych problemów i większych kosztów wynikających np. z realizacji 
przez zagraniczne firmy wykonawcze.

Próbując znaleźć praktyczne informacje dotyczące zasad kształtowania i wykonania kon-
strukcji z napiętymi powłokami z tkaniny, dokonano analizy zrealizowanych przykładów. 
Badania oparte są przede wszystkim na autorskich obserwacjach obiektów w Polsce i krajach 
sąsiednich. Ponadto przeprowadzono rozmowy z projektantami, administratorami lub użyt-
kownikami dla porównania, jak w praktyce wygląda utrzymanie takich obiektów.

2. Zadaszenia tymczasowe

W Polsce niewiele jest lekkich zadaszeń, gdzie wykorzystano tkaninę jako materiał nośny. 
obiekty zrealizowane przed rokiem 2000 nie były wykonane z materiałów o dużej trwałości 
i nie mogły być stosowane jako zadaszenia całoroczne. Jednym z największych zadaszeń  
w Polsce była wisząca powłoka nad operą leśną w Sopocie. Przekrycie wykonane w latach 
60., co roku było rozwijane na początku maja i zwijane w październiku. istniejąca konstruk-
cja pozwalała na przesuwanie tkaniny po naprężonych stalowych linach. Podczas montażu 
i demontażu można było na bieżąco regulować napięcie powłoki oraz dokonywać drobnych 
napraw. Pierwsza powłoka wykonana z tkaniny miała dużą powierzchnię i małą krzywiznę, 
co doprowadziło do jej zniszczenia pod wpływem wiatru. Późniejsza posiadała wyraźnie 
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siodłowy kształt i dodatkowe punkty kotwiące z boku. W zadaszeniu tym nie przewidzia-
no żadnych dodatkowych elementów służących do odprowadzenia wody. Woda zlewała się 
wzdłuż linii brzegowych, a przy intensywnych opadach deszczu tworzyły się „atrakcyjne 
wodospady”. obecnie w Sopocie trwa przebudowa amfiteatru wraz z zadaszeniem.

Podobne rozwiązanie zastosowano w amfiteatrze w Połczynie-zdroju, gdzie zadaszenie 
jest rozwieszane na okres letni. Dzięki takiemu rozwiązaniu ominięto problem zabezpiecze-
nia przed śniegiem i niską temperaturą, która mogłaby spowodować, że tkanina przestaje 
być elastyczna. Niestety w zadaszeniu tym wyraźnie wystąpił problem właściwego odpro-
wadzenia wód opadowych. Pierwotnie zaprojektowana powłoka była położona zbyt płasko, 
co powodowało złe odprowadzanie wody i powstawanie worków wodnych. z obawy, że do-
prowadzi to do zniszczenia całego dachu, właściciele likwidowali worki wodne, przecinając 
powłokę. Dopiero zmieniony kształt (o powierzchni 2100 m2) zaprojektowany przez Jana 
filipkowskiego oraz lepsze naprężenie wstępne wyraźnie poprawiły sytuację [2].

Nowo przebudowany amfiteatr w Kielcach posiada zadaszenie składające się z dwóch 
części. Nad sceną znajduje się zadaszenie stałe, a nad widownią – ruchome. Tkanina części 
ruchomej jest przymocowana poprzez przesuwne obejmy do stalowych lin nośnych. zwijanie 
i rozwijanie przekrycia nad widownią jest w pełni zautomatyzowane. Dzięki temu tkanina 
nie jest narażona na całoroczne naprężenie. rozwiązanie to natomiast wymusza zastosowa-
nie dodatkowej ochrony nad zsuniętą, pofałdowaną tkaniną. Tkanina w takiej postaci stanowi 
naturalne miejsce gromadzenia wody i śniegu. Dlatego nad miejscem, gdzie znajduje się 
zwinięta tkanina, zamocowany jest dodatkowy sztywny dach z blachy.

3.  Zadaszenia stałe

W Ustroniu znajduje się przekrycie nad amfiteatrem o kształcie podobnym do zadaszeń 
w Sopocie i Połczynie. Konstrukcja powstała w 2003 roku, posiada kształt powierzchni 
siodłowej opartej na stalowych łukach. zadaszenie początkowo było tylko nad widownią,  
a od 2010 roku jest również nad sceną. Konstrukcja została zaprojektowana przez Marcina 
Gałkowskiego, zaś samą powłokę wykonała firma HP Gasser ze Szwajcarii [1]. zastosowana 
tkanina jest rozpięta przez cały rok, stąd konieczność jej przystosowania do niskiej tem-
peratury oraz opadów deszczu i śniegu. Przekrycie jest wykonane z białej tkaniny i chroni 
widzów przed promieniowaniem słonecznym w ciągu dnia, poza tym nie dopuszcza do na-
grzewania posadzki. Jest też rewelacyjnym ekranem, wykorzystywanym podczas różnego 
rodzaju imprez. ekranem, na którym wyświetlane są kolorowe iluminacje uzyskiwane z re-
flektorów. Półprzezroczystość tkaniny powoduje, że zadaszenie wieczorem podczas imprezy 
żarzy się rozproszonym światłem.

Podczas imprez estradowych istniej, konieczność ochrony przed wodą spływającą z za-
daszenia. Aby woda nie spływała wzdłuż całej dolnej krawędzi, kierowana jest do punktów 
niskich dzięki elastycznym rękawom przymocowanym do powłoki.

Amfiteatr w Ustroniu jest obiektem ogrodzonym, udostępnionym tylko podczas imprez. 
Mimo bardzo dużej powierzchni 1400 m2 nie ma problemów z usuwaniem śniegu. Prawi-
dłowo ukształtowana powłoka powoduje samoistne zsuwanie śniegu w kierunku niskich 
punktów przekrycia. W tych miejscach tworzą się nieraz bardzo wysokie pryzmy. Gospo-
darz obiektu w takich przypadkach za pomocą koparki usuwa pryzmy, aby pozostałe partie 
śniegu mogły dalej samoczynnie zsunąć się z powłoki. Jedyny problem występujący w tym 
zadaszeniu to zastosowane elastyczne brzegi, które są potrzebne podczas deszczu, lecz czę-
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ściowo utrudniają samoistne zsuwanie śniegu. Śnieg opiera się o wystający brzeg, co może 
powodować obrywanie rękawów.

il. 1. odprowadzenie wody w amfiteatrze w Ustroniu (fot. K. Gerlic)
ill. 1. Water drain in amphitheatre in Ustroń (photo by K. Gerlic)

Nowszym przykładem zadaszenia jest amfiteatr w Wiśle. oddany został do użytku w 
2010 roku. Jego projektantami są Marian i Marta Kręzel. zadaszenie składa się z dwóch po-
włok wykonanych z tkaniny połączonych świetlikiem z zielono-niebieskiego szkła. Stalowe 
pochyłe łuki, połączone przegubowo z podłożem stanowią konstrukcję podtrzymującą, a za-
razem napinającą rozpiętą pomiędzy nimi tkaninę, tworząc wyraźnie wygięte powierzchnie 
siodłowe. 

Prawidłowo zaprojektowane zadaszenie, o dobrze dobranych pochyleniach połaci dacho-
wych skutecznie odprowadza wodę deszczową i zalegający śnieg. Amfiteatr położony jest 
w pobliżu centrum, nie posiada ogrodzenia, co ułatwia bezpośredni dostęp o każdej porze. 
Przebiegający w pobliżu ciąg pieszy oraz lokale gastronomiczne zlokalizowane w niewiel-
kiej odległości dodatkowo zachęcają do przechodzenia i przebywania pod zadaszeniem. Am-
fiteatr stanowi wyraźną atrakcję miejscowości, a jego duża powierzchnia pozwala na ochronę 
większej liczby osób.

Mimo swobodnego dostępu do przestrzeni, którą oferuje zadaszenie amfiteatru, nie ma 
problemów z jego utrzymaniem. Duże pochylenie połaci prawidłowo odprowadza wodę do 
specjalnie ukształtowanych rynien, znajdujących się w dolnych partiach zadaszenia. Poza 
tym specjalne wzmocnienia nie powodują uszkodzeń od zsuwającego się śniegu. rozmiesz-
czenie podpór oraz wejść tworzy taką konfigurację, że nie ma zagrożenia od zsuwającego 
się śniegu. Amfiteatr w Wiśle jest chyba jedynym obiektem, w którym mimo zimowej aury 
odbywały się imprezy. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver w amfiteatrze 
odbywały się transmisje skoków narciarskich mieszkańca Wisły Adama Małysza. Przy ujem-
nej temperaturze, w śniegu, z pochodniami utworzono namiastkę igrzysk.

Przedstawione do tej pory przykłady zadaszeń posiadały duże połacie w kształcie po-
wierzchni siodłowych, bez dodatkowych krawędzi dzielących je na mniejsze. odmienną for-
mę ma zadaszenie amfiteatru w Szczecinie. obiekt, którego historia sięga lat 30. XX wieku, 
a w latach 1974–1976 został zadaszony stalową konstrukcją z wysokim żelbetowym łukiem. 
W roku 2000 wymieniono zniszczone stalowe zadaszenie na nowe wykonane z tkaniny, po-
zostawiając charakterystyczny łuk. zadaszenie rozciąga się ponad sceną i pierwszymi rzęda-
mi widowni. Projektantem tego zadaszenia jest Marcin fiuk. 

Ponieważ zdecydowano się utworzyć całoroczne zadaszenie, konieczne było rozwiązanie 
problemu obciążenia śniegiem. zaproponowano gęsty układ lin nośnych, naprzemian pod-
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trzymujących i napinających tkaninę. Duże nachylenie poszczególnych połaci dachowych 
powoduje przesuwanie śniegu do krawędzi koszowych. Niestety śnieg gromadzi się tam i nie 
przesuwa dalej, gdyż nachylenie tych krawędzi wynosi około 14°. Pomiędzy żelbetowym 
łukiem a pokryciem wprowadzono liny pośrednie. zastosowano tam ciekawe rozwiązanie, 
ponieważ powłoka dachu nie jest sztywno związana z układem linowym. Tkanina powłoki 
jest zaprojektowana, by przed osiągnięciem siły zrywającej w linach wypiąć się z haków 
(np. skutkiem klęski żywiołowych, nieprzewidzianych w normach). Przeciążone zaczepy 
powłoki zastaną wypięte z liny kalenicowej wcześniej, niż urwie się lina, a tkanina zawiśnie 
na pozostałych hakach, które następnie należy wymienić.

il. 2. Metalowa rynna do łapania wody deszczowej w Wiśle (fot. K. Gerlic)
ill. 2. Metal roof-gutter for catching rain water in Wisła (photo by K. Gerlic)

Dodatkowym problemem jest odprowadzenie wody. zastosowana forma zadaszenia 
gromadzi wodę wzdłuż krawędzi koszowych, a następnie na długości kilkudziesięciu me-
trów rozpędza strumienie wody do bardzo dużej prędkości. Łagodne nachylenie krawędzi 
do odprowadzania śniegu okazuje się zbyt strome podczas opadów deszczu. Woda z całego 
zadaszenia spływa za sceną, dzięki czemu nie powoduje zagrożenia dla widzów. Natomiast 
spadająca z dużą prędkością woda, rozpryskując się, powoduje częściowe zalewanie sceny. 
Dlatego konieczne było wprowadzenie buforów ochronnych przed spadającą wodą.

Kolejnym zrealizowanym przekryciem z tkaniny jest amfiteatr w Płocku. interesująca 
forma stożkowego zadaszenia wpisana jest w wiślaną skarpę. zadaszenie przymocowane 
jest do zewnętrznego układu słupów, połączonych poziomym łukiem, znajdującym się za wi-
downią. Środkowy wysoki pierścień podwieszony jest do zewnętrznych pylonów. Amfiteatr 
został otwarty w 2008 roku. Powłoka wykonana z tkaniny podtrzymywana jest heksagonal-
nym układem stalowych lin. Autorami projektu są Wojciech ryżyński i Henryk Nowacki. 

Wpisanie widowni w skarpę jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ poszczególne rzędy 
obniżają się w kierunku sceny. Naturalnym rozwiązaniem byłoby pochylenie dachu w tym 
samym kierunku. Projektanci zaproponowali podniesienie dachu nad sceną, co spowodo-
wało, że pochylenie pokrycia dachowego wyraźnie zmalało, a w niektórych miejscach jest 
prawie poziome. co prawda gesty układ lin podtrzymuje tkaninę, ale w niektórych miejscach 
tworzą się worki wodne. Woda z tych miejsc nie spływa i sprawia, że biała tkanina szybko 
się brudzi.

Duża powierzchnia dachu powoduje, że woda musi być zbierana do olbrzymich stalo-
wych koryt. rozwiązanie takie wynika z tego, że nie można bezpośrednio połączyć rury 
spustowej z częściowo ruchomą powłoką. Poza tym wykorzystanie podciśnieniowego sys-
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temu odprowadzenia wody wymaga zastosowania odpowiednio zamocowanych końcó-
wek ssawnych. Podciśnieniowy system zastosowany w amfiteatrze w Płocku pozwala na 
wyraźne zmniejszenie średnic oraz na zmniejszenie pochylenia rur spustowych. Dzięki  
100-procentowemu wykorzystaniu przekroju rury spustowej następuje przyspieszenie prze-
pływu i zasysanie kolejnych partii wody z koryta.

Duże koryto zbierające wodę opadową dodatkowo jest uzupełnione w stalowy bufor za-
trzymujący szybko spływającą wodę, aby nie pryskała na boki. Miejsce zbierania wody znaj-
duje się w pobliżu przejścia, co mogłoby powodować chlapanie na ludzi.

il. 3. rynna połączona z podciśnieniowym systemem odprowadzenia wody fot. K. Gerlic)
ill. 3. roof gutter connected to water drain sucking system (photo by K. Gerlic)

innym, nieco wcześniejszym rozwiązaniem jest zadaszenie przed wejściem do centrum 
handlowego Silesia w Katowicach. Koncepcja architektoniczna została opracowana przez 
firmę Bose, natomiast projekt budowlany został wykonany przez firmę Stabil. obiekt odda-
no do użytkowania w 2005 roku. Przekrycie jest w formie dwóch połączonych stożkowych 
parasoli, pokrytych białą powłoką z tkaniny. Pokrycie to znajduje się w pobliżu zabytkowej 
wieży wyciągowej dawnej kopalni. ze względu na duży ruch pieszy zadaszenie służy do 
ochrony przed deszczem i promieniami słonecznymi w pobliżu wejścia, dając możliwość 
tworzenia różnorodnych wydarzeń, lub po prostu – jako miejsce spotkań. Duża wielkość 
zadaszenia i jasny kolor tkaniny chronią przestrzeń przed zbytnim nagrzewaniem nie tylko 
podczas upalnego dnia. Betonowa posadzka dzięki temu, że cały dzień jest w cieniu, nie 
nagrzewa się, a później nie oddaje ciepła jak to jest w innych nieosłoniętych miejscach. cie-
kawa konstrukcja o lekko pochyłych słupach, wieczorem dodatkowo podświetlona, stanowi 
atrakcyjny akcent architektoniczny.

Jak się okazuje, nietypowa konstrukcja stwarza problemy gospodarzom obiektu. Parasole 
podparte są na centralnych stalowych słupach. Stożkowa forma osiągnięta jest przez zamo-
cowanie powłoki do centralnych pierścieni podpartych słupami oraz do zewnętrznych cię-
gien brzegowych rozpartych na stalowych wysięgnikach. Woda spływa po tych powłokach 
podobnie jak po tradycyjnych parasolach, na zewnątrz bez żadnych rynien i rur spustowych. 
Poza tym nie umieszczono na powłoce dodatkowych elastycznych odbojów, co przynajmniej 
zbierałoby spływającą wodę w konkretne punkty. Takie rozwiązanie powoduje, że klienci 
centrum muszą uważać, którędy można przejść, aby nie zmoknąć.

Jeszcze większy problem występuje przy opadach śniegu. Wysoko położone pierścienie 
środkowe powodują, że w przeważającej części dach jest stromy. Śnieg podczas opadów 
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nie gromadzi się w środkowych fragmentach powłoki. Jedynie wzdłuż dolnych łagodnych 
fragmentów zadaszenia pojawiają się ośnieżone fragmenty, które z powodu ciężaru górnych 
partii śniegu zsuwają się w dół. Dlatego podczas opadów lub bezpośrednio po nich dochodzi 
do spadania śniegu. Na szczęście nie jest on zbity ani zmarznięty, ale sypki.

Gospodarze obiektu, próbując przeciwdziałać zsuwającym fragmentom śniegu, dbają  
o to, aby w porę usunąć cały śnieg z dachu. zwłaszcza że tragiczna historia hali Międzynaro-
dowych Targów Katowickich nakazuje dbać o wszystkie zadaszenia na Śląsku. okazuje się, 
że odśnieżanie tego typu dachu nie jest proste. Nie ma możliwości wchodzenia i chodzenia 
po takim pochyłym dachu. Próba odśnieżania za pomocą zewnętrznych podnośników jest 
droga i niełatwa. Poza tym działając twardymi narzędziami, np. łopatą, można zniszczyć 
powłokę wykonaną z tkaniny. Samo zadaszenie znajduje się na wysokości kilku metrów, 
więc próba odśnieżania z ziemi jest utrudniona. Jedynym rozwiązaniem jest obserwowanie 
zadaszenia i ręczne strącanie fragmentów nawisów śnieżnych wystających poza brzeg dachu. 
Wydaje się, że te czynności są niepotrzebne, gdyż spadający śnieg nie łączy się w duże bryły, 
poza tym zsuwa się natychmiast po opadach, więc jest o konsystencji puszystej. Usuwanie 
śniegu z tego zadaszenia jest bardziej działaniem likwidującym potencjalne obawy klientów 
centrum handlowego, w trosce o dobry wizerunek firmy.

4. Zadaszenia z buforami

Stacja paliwowa „Pod żaglami” w Gdyni została zaprojektowana przez Marka Klecz-
kowskiego. W roku 2003 nagrodzono ją za ciekawą architekturę. obiekt ten składa się  
z widocznego z dala zadaszenia oraz budynku handlowego z zapleczem. zadaszenie jest  
o atrakcyjnej, wyraźnie innej formie niż typowe proste zadaszenia różniące się jedynie kolo-
rami koncernu. W przypadku tej stacji zastosowano zadaszenie z białej tkaniny poliestrowej 
pokrytej PVc. Powłokę wykonała firma Kontent. Dzięki półprzezroczystości tkaniny pod 
zadaszeniem o dużej powierzchni jest przyjemnie jasno. Konstrukcja zadaszenia oparta jest 
na rzucie trójkąta z trzema słupami podtrzymującymi przestrzenną kratownicę. Na środku 
znajduje się centralny pierścień wierzchołkowy, niżej trzy dodatkowe punkty podpierające. 
Ponieważ pod zadaszeniem przechodzą ludzie oraz zatrzymują się samochody, projektant 
przewidział dodatkowe stalowe połacie dachowe pełniące rolę platform zatrzymujących zsu-
wający się śnieg. obawa przed dużymi kosztami odszkodowań wynikających z przypadko-
wego uszkodzenia samochodu wymusiła zastosowanie tych dodatkowych elementów zada-
szenia. Niestety dzięki takiemu rozwiązaniu zadaszenie traci na lekkości, ale jest bardziej 
bezpieczne.

Kolejnym przykładem stałego zadaszenia jest stadion w Poznaniu, oddany w 2010 roku. 
Projektantem przebudowy stadionu wraz zadaszeniem jest Wojciech ryżyński z firmy Mo-
dern construction Systems, a wykonawcą powłoki jest firma Kontent z Grodziska Mazo-
wieckiego. Konstrukcja dachu opiera się na olbrzymich stalowych kratownicach przecho-
dzących przez całą długość stadionu. Na nich opierają się kratownice łukowe, do których 
bezpośrednio przymocowana jest tkanina. Ponieważ przebudowa stadionu została rozłożona 
na etapy, dlatego zadaszenie trybuny północno-wschodniej, wykonanej w 2006 roku, jest 
osobną konstrukcją i jest przekryte jedynie od góry. Wzdłuż krawędzi dolnej dachu przewi-
dziano elastyczne odboje wykonane z rur z otworami. Dzięki temu woda deszczowa, spływa-
jąc po powłoce, wpada do rury, a następnie wzdłuż rury umieszczonej w rękawie z tkaniny 
wpada do kielicha. Duże stalowe kielichy połączone są z podciśnieniowym systemem od-
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prowadzania wody deszczowej. Mimo zastosowania takiego odprowadzenia podczas bar-
dzo intensywnych opadów deszczu wiatr dodatkowo podwiewa strumienie opadającej wody  
i czasami dochodzi do oblewania tylnej części trybun.

W związku z przyznaniem Poznaniowi prawa do organizowania meczy na euro 2012 
zmieniono koncepcję architektoniczną przebudowy stadionu. Pozostałe trzy trybuny i za-
daszenia nad nimi zostały wykonane razem i maja połączoną konstrukcję. Powiększono te 
trybuny i zmieniono kształt zadaszenia. co prawda kratownice stalowe, podobnie jak we 
wcześniejszej trybunie, co 9 m podtrzymują powłokę z tkaniny, ale zadaszenie schodzi niżej, 
tworząc ścianę z tkaniny. Uniknięto w ten sposób konieczności odprowadzania wody. Woda 
deszczowa spływa prosto z dachu na ścianę. rozwiązanie takie stanowi dodatkowo ochronę 
podczas intensywnych opadów, aby woda nie dostawała się na trybuny. Bezpośrednio nad 
wejściami na stadion utworzono dodatkowe zadaszenia z blachy chroniące widzów przed 
spadającą wodą po elewacji. zadaszenia te przewidziano także jako ochronę przed zsuwają-
cym się śniegiem.

Podobne rozwiązania w formie dodatkowych daszków zastosowano dla ochrony widzów 
stojących przed kasami stadionu legii Warszawa. Przebudowa stadionu została zaprojekto-
wana przez firmę JSK Architekci, a zadaszenie z tkaniny wykonano przy współpracy zagra-
nicznej firmy Schlaich Bergermann und Partner [3].

5. Wnioski

Takie walory tkaniny jak, mały ciężar, półprzezroczystość i specyficzne zasady kształ-
towania, zachęcają projektantów do jej stosowania. Niestety, jak widać z przeprowadzonej 
analizy, wiąże się to z koniecznością pokonywania różnorodnych dodatkowych problemów.

zwiększone obciążenie pod wpływem wody deszczowej lub śniegu może być przenie-1. 
sione przez tkaninę, ponieważ posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie. Natomiast do-
datkowym warunkiem jest, aby tkanina była odpowiednio ukształtowana i zwiększone 
ugięcie nie spowodowało utraty nachylenia połaci, a to nie powodowało gromadzenia 
wody lub śniegu.
Woda i śnieg odprowadzane są samoczynnie z dachu, jednak należy przewidzieć to  2. 
w odpowiednich miejscach, aby nie stwarzać zagrożenia lub zniszczeń dla osób lub mie-
nia znajdujących się poniżej dachu.
z powodu dużej prędkości spływania wody należy przewidzieć odpowiednio ukształto-3. 
wane elementy zbierające wodę do rur spustowych, najlepiej systemów podciśnieniowych 
oraz dodatkowe elementy spowalniające prędkość wody.
obecnie stosowane tkaniny są na tyle elastyczne, że nie ma obawy przed ich pokrusze-4. 
niem, chyba że użytkownik będzie niewłaściwie obchodził się z nią. Aby uchronić powło-
kę przed aktami wandalizmu, zadaszenie powinno być odsunięte na pewną wysokość lub 
odległość. Niewielkie uszkodzenia powodują, że tkanina nie jest rozciągana lecz rozry-
wana, a niestety jej wytrzymałość na rozdarcie jest dużo mniejsza od wytrzymałości na 
rozciąganie.
Jak na razie w Polsce nie są stosowane przekrycia w zamkniętych obiektach ogrzewanych, 5. 
chyba że w tymczasowych halach wystawowych. 
Drożność systemów odwadniających w okresie zimowym może być osiągnięta poprzez 6. 
dodatkowe systemy podgrzewające [4].
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obawa przed spadającym śniegiem nie jest uzasadniona, gdyż nie występuje zlodowace-7. 
nie warstw śniegu leżącego na powłoce z tkaniny.
oblodzenie konstrukcji wsporczej raczej nie występuje, chyba że konstrukcji wsporczej, 8. 
która jest wykonana z metalu i może mieć niższą temperaturę od otoczenia.
Wynika z tego, że zadaszenia z tkaniny, które przede wszystkim powinny chronić przed 

promieniowaniem słonecznym, dobrze sprawują się też w klimacie chłodnym. Podczas opa-
dów deszczu i śniegu powłoki takie stanowią ochronę dla ludzi i ich mienia. Ważniejszym 
problemem jest, aby projektanci poznali zasady formowania tego typu zadaszeń. Mimo po-
zornie prostej konstrukcji, czasami niedocenianej przez architektów, projektowanie wymaga 
specjalistycznej wiedzy. Natomiast przedstawione przykłady stanowią wyraźną atrakcję ar-
chitektoniczną i wyróżniają się wśród innych kubicznych form.
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