Stadiony – Trybuny i zadaszenia

1. Geneza kształtu i typy form ukształtowania trybun
Kształt dzisiejszych stadionów wzorowany jest na antycznym wzorcu aren sportowych.
O wewnętrznej jego wielkości decydują wymiary boiska oraz otaczającej je bieżni. Z takiego
sposobu kształtowania przestrzeni wywodzi się podstawowa forma areny jaką jest elipsa,
zbliżona do swojej antycznej poprzedniczki, która była bardziej wydłużona. Jako jej przykład
możemy podad Circus Maximus, czyli najstarszy i największy cyrk starożytnego Rzymu.
W zależności od różnych czynników, a przede wszystkim od zapotrzebowania na liczbę
miejsc, projektuje się trybuny w różnych konfiguracjach. Przy liczbie miejsc poniżej 10 000
sytuuje się je na dłuższych bokach dla zapewnienia lepszej widoczności.
Możliwości kształtowania trybun jest jednak wiele. Chciałyśmy zaprezentowad kilka z nich.
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2. Orientacja trybun względem stron świata
Istotnym czynnikiem w sytuowaniu trybun jest ich orientacja względem kierunków świata.
Obecnie w Europie stadiony maja orientację od północno-wschodniej do południowozachodniej, aby większośd widzów miała słooce za plecami, ponieważ imprezy sportowe
odbywają się najczęściej po południu. Najlepsze miejsca znajdują się po stronie zachodniej,
gdyż słooce nie razi kibiców w oczy.
Zasięg widoczności jest określony przez wielkośd stadionu

3. Wzniesienie rzędów trybun
Wzniesienie rzędów trybun było kiedyś istotne ze względu na dwa aspekty:



akustykę
widocznośd.

Witruwiusz – rzymski architekt z I w p.n.e. – zalecał, aby stosunek tego wzniesienia wynosił
1:2. W dzisiejszych czasach czynnik akustyki został rozwiązany poprzez stosowanie
głośników. W tej sytuacji o przewyższeniu decyduje jedynie widocznośd.
Zgodnie z tym co drugi rząd powinien mied zapewnioną widocznośd ponad głowami widzów
odpowiednich rzędów przed nimi, z czego wynika krzywa paraboliczna.
Przy 20 rzędach miejsc stojących lub 10 siedzących można przyjąd wzniesienie liniowe
w stosunku 1:2.
W innych przypadkach należy stosowad wzniesienie wg krzywej parabolicznej, określając je
konstrukcyjnie za pomocą promienia widoczności.
Przewyższenie dla miejsc stojących powinno wynosid 12 cm, a dla siedzących 15 cm.
Proporcja wzniesienia rzędów miejsc – profile trybun

Konstrukcja promieni widoczności

4. Drogi ewakuacyjne
 750 miejsc = 1 m szerokości drogi ewakuacyjnej
 szerokośd drogi ewakuacyjnej ≥ 1 m
Szerokośd dojśd i schodów należy obliczad w odniesieniu do ewakuacji widzów,
która następuje nagle, w przeciwieostwie do powolnego napływu.

Schematy przedstawiające przykładowe przekroje trybun z widocznymi wyjściami.

5. Strefy miejsc stojących
Zapotrzebowanie na miejsce oblicza się następująco:
 szerokośd miejsca stojącego 0,5 m
 głębokośd miejsca stojącego 0,4 m
Stopnie (rzędy) miejsc stojących







przewyższenie = 12 cm
oddzielone dojścia
sektory powinny byd odgrodzone
w obrębie sektora należy przeciwdziaład siłom ukośnym poprzez rozmieszczenie
łamaczy fal z przesunięciem
maksymalnie co dziesięd rzędów miejsc stojących od każdego miejsca powinna
znajdowad się odpowiednio wytrzymała poręcz o wysokości ok. 1,1 m

Łamacze fal
W latach 80. w Argentynie kibice gromadzący się na najtaoszych trybunach,
odpowiednikach naszych młynów, zapoczątkowali lawinę. Polegała ona na tym,
że w ciągu paru sekund kilka lub nawet kilkanaście tysięcy ludzi zbiegało w dół
trybuny w euforii po zdobyciu gola. U podstaw trybun w mgnieniu oka tworzył się
trudny do wytrzymania ścisk, ale już parę sekund później wszyscy wracali na swoje
miejsca. Do tego zwyczaju szybko zaczęły pojawiad się zastrzeżenia dotyczące
bezpieczeostwa. Niejednokrotnie dochodziło do wypadków – przede wszystkim przez
tratowanie czy szybkie niszczenie stadionów niedostosowanych do takich ruchów
widowni. Mimo zakazów argentyoscy kibice nie zaprzestali tego zwyczaju, dlatego na
trybunach stojących pojawiły się szerokie na 2 metry i wysokie na 1,3 metra barierki –
łamacze fal. Mają one spowalniad falę i tym samym zmniejszad liczbę wypadków.

Przykłady konstrukcji trybun stojących:

Stopnie z kątników

Elementy betonowe

Stopnie z kątników

Żelbet ze spadkiem i odwodnieniem

W konstrukcji trybun strojących można zastosowad prefabrykowane kątowniki betonowe.

Schematyczny przekrój stadionu z częściowym wykopem, nasypem i nadbudową

6. Strefy miejsc siedzących.






Zapotrzebowanie na miejsce oblicza się następująco:
szerokośd miejsca siedzącego
0,50 m
głębokośd miejsca siedzącego
0,80 m
głębokośd siedzenia
0,35 m
przejście
0,45 m
Przewyższenie = 15 cm.



Dopuszczalna liczba miejsc w rzędzie:
40 miejsc

Projektując trybuny do wyboru mamy dwa rodzaje siedzeo:

siedzenia pojedyncze

ławki

Przykłady konstrukcji trybun oraz mocowania do nich siedzisk:

Ławki drewniane, podstopnie z drewna

Siedzenia wysunięte do przodu

Skośny strop żelbetowy
ze stopniami z betonu

Siedzenia drewniane na prefabrykatach
betonowych

Siedzenia na betonowych podporach

Siedzenia na prętach stalowych
zabetonowanych

7. Loża honorowa
Na większych stadionach można zaprojektowad krytą lożę honorową z luźno
stojącymi krzesłami dla najważniejszych gości meczu.

8. Zadaszenia trybun



należy dążyd do osłonięcia dachem jak największej liczby miejsc
trybuny piętrowe pozwalają powiększyd liczbę miejsc siedzących pod dachem

9. Przykłady zadaszenia trybun:

