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SYSTEMY ODWADNIANIA I RETENCJI 
W CENTRUM KATOWIC 

Koncepcja modernizacji rynku w Katowicach 
powstała w roku 2006 i została stworzona 
przez biuro architektoniczne Konior Studio. 
Autorem projektu budowlano-wykonawczego 
jest konsorcjum firm, którego liderem zostało 
Biuro Projektowo-Inżynierskie Redan. 

Założenia urbanistyczne projektu miały 
na celu stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej 
przestrzeni dla mieszkańców Katowic. 
Powstała wizja rynku jako miejsca, które wzbo-
gaci przestrzeń oraz funkcje oferowane przez 
centrum. Koncepcja stała się inspiracją nie 
tylko do trwającej przebudowy strefy rondo 
– rynek, ale także do ulokowania w centrum 
nowych obiektów. W efekcie powstał nowo-
czesny dworzec PKP z Galerią Katowicką oraz 

sąsiadująca z nim nowoczesna i reprezenta-
cyjna ul. 3 Maja. Przemianę Katowic podkreśla 
obszar Strefy Kultury, gdzie znajdują się nowe 
siedziby Muzeum Śląskiego, Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Grun-
townie przebudowana zostanie aleja Korfan-
tego oraz rynek, a razem stworzą przyjazną 
przestrzeń publiczną zwieńczoną odrestauro-
wanym symbolem Katowic – Spodkiem. 

Drogi oraz ulice w centrum podległy równie 
rewolucyjnej modernizacji. Nawierzchnie 
w większości wykonano z granitowych płyt 
uzupełnionych kostką brukową. Architektura 
nawierzchni dróg ma współgrać z otaczają-
cymi kubaturowymi obiektami. Do prawidło-
wego odprowadzenia wód opadowych z jezdni 
wybrano systemy retencyjno-odwodnieniowe  
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RECYFIX®HICAP® firmy HAURATON 
Polska. Do wykorzystania tego systemu 
przekonało inwestora połączenie 
technologii odwadniania z możliwo-
ścią retencji, które następnie można 
zastosować wzdłuż linii torów tram-
wajowych. Nasady żeliwne, w które 
wyposażone są korpusy, ukryte zostały 
pod powierzchnią, w efekcie jedyną 
widoczną częścią odwodnienia linio-
wego jest wąska, żeliwna szczelina. Pod 
powierzchnią znajdują się kanały o wyso-
kiej pojemności, które będą w stanie 
retencjonować i odprowadzić nawet 
najbardziej obfite opady deszczu. Zasto-
sowanie takich kanałów retencyjno-
-odwodnieniowych przyczynia się do 

atrakcyjnego kształtowania nawierzchni 
przy zachowaniu dużej funkcjonalności 
systemu. 

RECYFIX®HICAP® to nie jedyne 
produkty firmy HAURATON wyko-
rzystane w realizacji rondo – rynek 
Katowice. Tory tramwajowe zostały 
odwodnione za pomocą systemu 
FASERFIX®TRAM. To specjalistyczne 
rozwiązanie pozwala na odbiór wody 
z szyn i bezpośrednio otaczających je 
powierzchni. Wkrótce również na prze-
strzeniach przeznaczonych dla ruchu 
pieszych i chodnikach zamonto-
wane zostaną korytka odwadniające  
FASERFIX®STANDARD 100 E wykonane 
z betonu zbrojonego włóknem. 

SPECYFIKACJA SYSTEMU
KANAŁY RETENCYJNO-ODWODNIENIOWE RECYFIX®HICAP®

NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ
Systemy RECYFIX®HICAP® to kolejny krok w ewolucji odwadniania terenów. Wysoka 
wydajność hydrauliczna zapewnia dodatkową pojemność retencyjną. Wybór kanałów 
RECYFIX®HICAP® pozwala na zastosowanie mniejszej ilości studzienek odpływowych 
oraz podłączeń.

ODPORNY I TRWAŁY SYSTEM
Korpusy korytek wykonane są z lekkiego, a zarazem wytrzymałego tworzywa. Korytka 
odporne są na działanie czynników atmosferycznych i substancji chemicznych. 
Wytrzymałość do klasy obciążenia F 900 zapewniają specjalna konstrukcja kanałów 
oraz nasady wlotowe wykonane z żeliwa sferoidalnego.

MINIMALISTYCZNY WYGLĄD, DYSKRETNY DESIGN
RECYFIX®HICAP® to doskonałe połączenie dyskretnej formy odwodnienia liniowego 
i funkcjonalności. Odejście od szerokich rusztów na rzecz wąskiej szczeliny daje 
możliwość zastosowania tego systemu na wielu różnych inwestycjach, również tych 
o podwyższonych wymaganiach estetycznych.




