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Katowice – miasto, które nie boi się odważnych i nowych 
dróg rozwoju. W historii tego miejsca znaleźć można wiele 
momentów przełomowych, trudnych, ale zawsze 
dynamicznych, z pomysłem na odbudowę zniszczonego 
miasta czy rewitalizację poprzemysłowego nieużytku 
w samym centrum.

wpisane w nowe oblicze miasta

Po zakończeniu funkcjonowania kopal-
ni Katowice (poprzednio Ferdynand) 
w 1999 r. olbrzymi teren za Spodkiem 

stał się obszarem o krajobrazie pełnym ruin, 
zrównanym z ziemią, a jedynymi obiektami, 
które na nim pozostały, były dawne zabudo-
wania z cegły i wieża wyciągowa szybu War-
szawa. Dużym nakładem finansowym, ale 
przede wszystkim dzięki nowatorskiej myśli 
architektonicznej, zrekultywowano teren po-
kopalniany, tworząc rozpoznawalną już na 
świecie „Strefę Kultury”. Serce miasta tworzą 
trzy budynki publiczne: w najbliższej odległo-
ści od Spodka – Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe, następnie nowa siedziba Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra-
dia, a na terenie pokopalnianym – odnowio-
ny budynek Muzeum Śląskiego. Obiekty te, 
choć różnią się od siebie, razem tworzą prze-
nikającą się całość, a łączy je spójna i nowo-
czesna koncepcja architektoniczna.

Architektura MCK 
wkomponowana w przestrzeń 
miasta
MCK to obiekt zrealizowany na podstawie 

projektu czołowej polskiej pracowni JEMS 
Architekci. Warszawska pracownia została 
laureatem I nagrody w „Międzynarodowym 
Konkursie na opracowanie koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej Międzynarodowe-
go Centrum Kongresowego w Katowicach”. 
Wkomponowany w przestrzeń grafitowy ol-
brzym o prostej i wyrazistej formie to wielki 
prostopadłościan pokryty czarnymi panela-

mi ażurowej siatki. Posiada on zielone przej-
ście na ukos przez dach budynku przybie-
rający w tym miejscu formę przesmyku, któ-
ry pozwala na przemieszczanie się z jednej 
strony na drugą bez konieczności obchodze-
nia obiektu. Ponadto gmach Centrum dyspo-
nuje publicznym przejściem przez hall głów-
ny i foyer. Z kolei z jego imponującego dachu 
wraz z systemem skarp można podziwiać fa-
scynujący widok na odnowioną dzielnicę Ka-
towic. Zielona dolina prowadząca przez dach 
wkomponowuje obiekt w przestrzeń miejską 
i dzięki temu MCK współistnieje z innymi bu-
dynkami w swoim otoczeniu.

Hauraton w projekcie 
rewitalizacji Katowic
Obiekt o tak istotnej roli architektoniczno-

społecznej wymagał odpowiednich rozwią-
zań. W zakresie odwodnienia budynku i tere-
nu go okalającego należało wziąć pod uwa-
gę nie tylko funkcjonalność, lecz także este-
tykę dobieranych produktów. Złożoność in-
westycji pod względem kompozycyjnym na-
rzucała umiejętny dobór systemów odprowa-
dzających wodę. Dlatego też ze względu na 
miejsce zastosowania wybrano dla tej inwe-
stycji różne rodzaje odwodnień. 

Na miejscach parkingowych i wzdłuż 
przedniej fasady budynku zainstalowano wy-
trzymałe i stabilne korytka z betonu zbrojo-
nego mikrowłóknem, FASERFIX®KS o róż-
nej szerokości rusztów i dopasowanej kla-
sie obciążenia. Powłoka KTL, nadając do-
datkowy walor estetyczny, zabezpiecza rusz-

ty przed utlenianiem. W miejscach, gdzie in-
stalacja odwodnień liniowych była utrudnio-
na, zainstalowano odwodnienie punktowe – 
FASERFIX®POINT z rusztem żeliwnym kra-
towym. Jego czarny kolor idealnie kompono-
wał się z ogólną koncepcją budynku.

Dla miejsc o dużym natężeniu ruchu 
pieszego wybrano korytka tworzywowe  
RECYFIX®HICAP®F ze szczeliną wzdłużną. 
Systemy te nie tylko odwadniają powierzch-
nię, lecz także posiadają dodatkową funk-
cję retencji wody. Elegancki, czarny ruszt 
RECYFIX®HICAP®F to dyskretny dodatek do 
powstałego obiektu Centrum.

Przy obszarach trawiastych, które zajmują 
dużą powierzchnię inwestycji, zastosowano 
korytka muldowe z linii SPORTFIX®. Produkt 
ten nie tylko spełniania swoją funkcję, lecz 
także stanowi dodatkowo ładne przejście ko-
lorystyczne pomiędzy pasem trawy a chod-
nikiem.

To zaszczyt dla Hauraton Polska być czę-
ścią tak prestiżowej inwestycji i Strefy Kultu-
ry w nowym sercu Katowic. Nowatorskie roz-
wiązania architektoniczne idealnie komponu-
ją się z szeroką gamą rozwiązań, elastycz-
nym podejściem i nowoczesną technologią 
systemów Hauraton. Cieszymy się, że nasze 
produkty będą służyły Katowiczanom przez 
długie lata, zdobiąc w stolicy Górnego Ślą-
ska takie obiekty jak Międzynarodowe Cen-
trum Konferencyjne, nową siedzibę Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
(NOSPR) czy też Rondo Rynek.
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Fot. 3. Panorama z widokiem na MCK i NOSPR

Fot. 6. FASERFIX®KS z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI Fot. 7. FASERFIX®POINT z rusztem żeliwnym kratowym

Fot. 1 i 2. RECYFIX®HICAP®F ze szczeliną wzdłużną

Fot. 4 i 5. Korytka muldowe z linii SPORTFIX®

Złożoność inwestycji pod względem kompozycyjnym 
narzucała umiejętny dobór systemów 
odprowadzających wodę. Dlatego też ze względu  
na miejsce zastosowania wybrano  
dla tej inwestycji różne rodzaje odwodnień. 


