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w y g o d a  i  p i ê k n o
na ppiêtro

K r y s t y n a  S t a n k i e w i c zschody

Schody pe³ni¹ podwójn¹ funkcjê – s¹ œrodkiem komunikacji
i jednoczeœnie rodzajem architektonicznej rzeŸby, wzbogacaj¹cej
urodê wnêtrza domu. Zale¿nie od tego, jak¹ chcemy
nadaæ im rangê, mog¹ byæ proste i skromne lub bardzo
dekoracyjne i okaza³e. 

fot. Rintal Polska

W ka¿dym domu, w którym funkcje
mieszkalne usytuowane s¹ na co naj-
mniej dwóch kondygnacjach, potrzeb-
ne s¹ schody. Jako pionowy element
wi¹¿¹cy ze sob¹ poszczególne po-
ziomy domu, s¹ czymœ w rodzaju jego
krêgos³upa. Musz¹ wiêc byæ stabilne,

wygodne i bezpieczne. Poniewa¿ za-
zwyczaj zajmuj¹ eksponowane miej-
sce, powinny mieæ tak¿e szczególnie
atrakcyjn¹ formê.
Pogodzenie tych dwóch funkcji
schodów nie jest ³atwe, zadanie to
najlepiej powierzyæ architektowi. 

Do wnêtrz urz¹dzonych klasycznymi
meblami bêd¹ pasowa³y schody z pros-
tymi biegami, wykoñczone drewnem,
z ozdobnie toczonymi, frezowanymi lub

WPISANE
WE WNÊTRZE
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rzeŸbionymi tralkami. Ich bry³a mo¿e
byæ masywna, ale nie powinna domi-
nowaæ we wnêtrzu, aby nie konkurowaæ
z jego wyposa¿eniem. Przy meblach
stylowych odpowiednie bêd¹ równie¿
schody z rêcznie kut¹ balustrad¹, z mo-
tywami nawi¹zuj¹cymi do epoki, z której
pochodz¹ meble, lampy i inne elementy
wyposa¿enia. Lekkie schody metalowe,
oszczêdne w formie, ale o wyrazistym
charakterze, mog¹ byæ wa¿nym akcen-
tem dekoracyjnym we wnêtrzu urz¹dzo-
nym w nowoczesnym stylu. Jego cha-
rakter mog¹ podkreœlaæ przyci¹gaj¹ce
wzrok balustrady o ciekawym rysunku,
wykonane ze stalowych kszta³towników,
prêtów, rurek czy linek, u³o¿onych pio-
nowo, poziomo lub giêtych. Lekkoœæ
schodów podkreœl¹ cienkie metalowe
elementy lub wype³nienia z bezbarw-
nego czy kolorowego szk³a.
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● 1 Efektowne schody o starannie dopra-

cowanym detalu nadaj¹ wnêtrzu indy-

widualny charakter (fot. Rintal Polska)

● 2 A¿urowe schody czêœciowo wbu-

dowane we wnêkê dyskretnie wpisuj¹

siê w przestrzeñ salonu (fot. Filius)

2
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Schody w domu jednorodzinnym
mo¿na zbudowaæ w trakcie wzno-
szenia jego konstrukcji lub te¿ zamon-
towaæ póŸniej – w czasie wykañczania
wnêtrz. W pierwszym przypadku mog¹
to byæ schody ¿elbetowe lub drewnia-
ne. Schody ¿elbetowe wykañcza siê
drewnem (litym lub klejonym war-
stwowo), p³ytkami ceramicznymi lub
kamieniem naturalnym (granitem, mar-
murem, trawertynem czy twardym
piaskowcem). W domach jednorodzin-
nych buduje siê je jednak stosunkowo
rzadko, poniewa¿ s¹ ciê¿kie i doœæ
pracoch³onne. Znacznie popularniej-
sze s¹ schody drewniane. Robi siê je
z twardych gatunków drzew liœcia-
stych, np. dêbu, buku, jesionu, klonu,
orzecha, a tak¿e coraz czêœciej drzew

egzotycznych. Mog¹ byæ pe³ne (z pod-
stopnicami) lub a¿urowe, jedno b¹dŸ
dwubiegowe (ze spocznikiem lub bez
niego), albo te¿ zabiegowe.
Szukaj¹c schodów do swojego domu,
mamy do wyboru szeroki asortyment
tzw. schodów gotowych, oferowanych
przez wiele firm. Producenci przygo-
towuj¹ poszczególne elementy scho-
dów, które montuje siê w domu. Ich
wielkoœæ i formê mo¿na bez prob-
lemów dostosowaæ do przestrzeni,
jak¹ chcemy na nie przeznaczyæ. 
Wœród schodów gotowych najpopu-
larniejsze s¹ modu³owe, w których ele-
menty noœne umieszczone s¹ w po-
³owie d³ugoœci stopni, tworz¹c z nimi
pojedyncze modu³y. £¹czy siê je ze
sob¹ wed³ug projektu zapropo-
nowanego przez producenta lub
w³asnego. Maj¹ one konstrukcjê meta-
low¹ lub drewnian¹. Najczêœciej wyko-�
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nane s¹ z metalu, drewna, szk³a,
tworzywa sztucznego lub kamienia,
z balustrad¹ z metalowych s³upków,
po³¹czonych u góry metalow¹ po-
rêcz¹.

Schody zazwyczaj umieszcza siê
w holu lub salonie. Jeœli maj¹ byæ ele-
mentem dekoracyjnym wnêtrza i chce-
my im nadaæ atrakcyjn¹ formê, u-
mieœæmy je w salonie. Z kolei wzglêdy
u¿ytkowe wskazuj¹ na lokalizacjê
w holu jako sensowniejsz¹ – korzys-
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Ci¹g stopni (w jednym biegu nie mo¿e ich byæ wiêcej ni¿ 17) nazywa siê
biegiem schodów. Na wygodê u¿ytkowania schodów wp³ywa k¹t nachylenia
ich biegu, o którym decyduje stosunek wysokoœci do szerokoœci poszczegól-
nych stopni. W domach jednorodzinnych dla schodów wewnêtrznych
zazwyczaj przyjmuje siê wysokoœæ stopnia 15-19 cm, a szerokoœæ – 25-32 cm.
P³aski podest przerywaj¹cy bieg schodów to spocznik – powinien mieæ sze-
rokoœæ co najmniej 80 cm. Umo¿liwia on u¿ytkownikom odpoczynek w trakcie
wchodzenia.

SALON
CZY HOL?

6

● 3 Malownicze schody krêcone z a¿urowymi, ¿eliwnymi stopniami przywo³uj¹ obrazy

ze starych fotografii (fot. Albini & Fontanot/Maripoli)

● 4 Proste, krêcone schody z drewnianymi stopniami mog¹ znaleŸæ siê w ka¿dym

wnêtrzu (fot. Albini & Fontanot/Maripoli)

● 5 Schody krêcone - widok z góry (fot. C. Pazura Pracownia Schodów)

● 6 Lekkie, drewniane schody w rogu pomieszczenia nie zajmuj¹ wiele miejsca

(fot. Filius)



tanie z nich jest mniej krêpuj¹ce.
Ponadto, tak usytuowane nieco
ogranicz¹ docieranie na drug¹ kondy-
gnacjê dŸwiêków z pomieszczeñ na
parterze. 
Je¿eli dysponujemy wystarczaj¹c¹
przestrzeni¹ holu, dobrym rozwi¹-
zaniem s¹ schody o prostych biegach
(jednobiegowe lub dwubiegowe). Cha-
rakteryzuj¹ siê one jednakow¹ wyso-
koœci¹ i szerokoœci¹ stopni oraz takim
samym nachyleniem biegów na ca³ej
d³ugoœci, dziêki czemu s¹ wygodne
i bezpieczne. Na du¿¹ swobodê pro-
jektowania pozwalaj¹ zw³aszcza scho-
dy ³amane, poniewa¿ d³ugoœæ posz-
czególnych biegów mo¿na dowolnie
regulowaæ, dostosowuj¹c j¹ do wymia-
rów pomieszczenia. 
W sytuacjach zaœ, kiedy jest za ma³o
miejsca na umieszczenie schodów
o prostych biegach, stosuje siê schody

zabiegowe. Pozwalaj¹ one na skróce-
nie d³ugoœci biegów, a tym samym do
zmniejszenie przestrzeni potrzebnej na
ich budowy. Podobne mo¿liwoœci
stwarzaj¹ schody krête. Poniewa¿
maj¹ kszta³t walca, zajmuj¹ niewiele
miejsca. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
stopnie zarówno schodów zabie-
gowych, jak i krêtych maj¹ zró¿nico-
wan¹ szerokoœæ, co sprawia, ¿e s¹
mniej bezpieczne. Aby zapewniæ ma-
ksymaln¹ wygodê korzystania z nich,
szerokoœæ stopnia w odleg³oœci 40 cm
od porêczy balustrady musi wynosiæ
minimum 25 cm.

Formê samych schodów czasem
musimy dostosowaæ do istniej¹cych
warunków ich lokalizacji, natomiast
mo¿liwoœci komponowania wzoru
balustrady s¹ wprost nieograniczone.
Mo¿emy wiêc pozwoliæ sobie na
odrobinê szaleñstwa, pod warunkiem
oczywiœcie, ¿e wzornictwo balustrady
bêdzie wspó³gra³o z wystrojem po-
mieszczenia.
Do wyboru mamy balustrady – od tych
tradycyjnych z ozdobnie toczonymi
tralkami, przez wykonane z drewna
giêtego, metalowych prêtów czy
artystycznie kute, a¿ po bardziej
nowoczesne – lekkie i a¿urowe z pros-
tych listew czy stalowych linek. 

Konstrukcja balustrady sk³ada siê
z pionowych s³upków, porêczy i wype³-
nienia. Wszystkie te elementy mog¹
byæ wykonane z tego samego lub
z ró¿nych materia³ów. Pionowe s³upki
s¹ elementem noœnym, podtrzymu-
j¹cym porêcz. Aby zapewni³y stabil-
noœæ ca³ej balustradzie, rozmieszcza
siê je zwykle co 90-120 cm. Porêcz zaœ
wykonuje siê z drewna lub te¿ meta-
lowych rur, kszta³towników czy ele-
mentów kutych. Cieplejsze i milsze
w dotyku s¹ porêcze drewniane, ale
wybór materia³u zale¿y od wzornictwa
ca³ej balustrady. O ostatecznym zaœ jej
wygl¹dzie decyduje wype³nienie, które
nie musi byæ wykonane z tego samego
materia³u co konstrukcja balustrady. Tu
mo¿na siêgaæ po ró¿ne materia³y –
drewno, b³yszcz¹c¹ lub matow¹ stal,
kamieñ naturalny czy szk³o. Mog¹ to
byæ elementy ozdobnie rzeŸbione lub
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proste, tworz¹ce mniej lub bardziej
a¿urowy wzór. Mo¿na te¿ os³oniæ
schody wype³nieniem z arkuszy per-
forowanej blachy, z drewnopodobnych
p³yt czy ze szklanych tafli (ostatnio
bardzo modne). Szk³o powinno byæ
bezpieczne – hartowane lub klejone
(z foli¹ wewn¹trz). Jego powierzchnia
zaœ mo¿e byæ g³adka i przezroczysta
lub piaskowana. 
Wybieraj¹c formê, materia³ i wzór
balustrady, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
jej zadaniem jest przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeñstwa osobom
wêdruj¹cym po schodach. Z tego te¿
powodu przeœwit miêdzy poszczegól-
nymi elementami balustrady (zw³aszcza
gdy w domu s¹ ma³e dzieci) nie
powinien wynosiæ wiêcej ni¿ 10-12 cm.
Aby by³a wygodnym oparciem przy
wchodzeniu, porêcz powinna znaj-
dowaæ siê na wysokoœci co najmniej
90 cm. Przy stromych schodach,
zw³aszcza jednobiegowych, warto
zamontowaæ porêcz z obu stron ich
biegu.

Jest to sprawa niezwykle wa¿na,
poniewa¿ od dobrego oœwietlenia
zale¿y bezpieczeñstwo ich u¿ytkowania
i efekt wizualny. Jeœli schody dobu-
dowane s¹ do œciany zewnêtrznej,
w dzieñ œwiat³o mo¿e im zapewniæ usy-
tuowane na niej okno, a wieczorem
i w nocy kinkiety rozmieszczone wzd³u¿
ich biegu, przy czym wa¿ne jest, aby
mo¿na by³o je w³¹czaæ i na dole, i na

górze. Schody umieszczone poœrodku
pomieszczenia (zw³aszcza krêcone)
tak¿e musz¹ byæ dobrze oœwietlone
zarówno œwiat³em dziennym, jak

i sztucznym. To drugie zapewni¹ odpo-
wiednio rozmieszczone na dolnej
i górnej kondygnacji lampy, daj¹ce
równomierne, niekontrastowe œwiat³o.

● 7 O urodzie tych schodów decyduje finezyjna, kuta balustrada

(fot. C. Pazura Pracownia Schodów)

● 8 Konstrukcja schodów wykonana jest ze stali, a stopnie z hartowanego szk³a

(fot. P.P.H.U. Kicka)

● 9 Schody drewniane z bogato rzeŸbion¹ balustrad¹ (fot. Schody Tr¹bczyñski)

● 10 Balustrada z metalowych, giêtych rur nadaje siê do wnêtrz nowoczesnych

(fot. Domañski)

● 11 Taka balustrada pasuje do wnêtrz stylowych (fot. Pro-Line Robert Mêski)

● 12 Ozdobny ornament kutej balustrady powinien wspó³graæ z innymi elementami

wnêtrza (fot. C. Pazura Pracownia Schodów)

● 13 Du¿e okno zapewnia dobre oœwietlenie schodów w dzieñ (fot. Rintal Polska)

OŒWIETLENIE
SCHODÓW
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