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s c h o d y  w e  w n t r z u

z klatki

Stopniowo – stopie  po stopniu 

– schody wkraczaj  na salony. 

Mo e jeszcze nie ca kiem, mo e

nie wsz dzie. Ale mia o mo na 

stwierdzi , e wydosta y si  z klatki... 

schodowej. Dlatego ich zalety praktyczne 

licz  si  jak zawsze, a uroda – jak nigdy dot d.

na swobod
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1

fot. Rintal

fot. Treppen Meister
2

M cz ca codzienna wspinaczka, uci liwe sprz -

tanie, dzieci ca jazda po por czy – o schodach 

mo na powiedzie  wiele z ego. A jednak liczne jest 

grono tych, którzy bez schodów nie wyobra aj  sobie 

domu. Bo schody dla wielu znamionuj  „dobry adres”; 

wysy aj  jasny sygna : jeste my na prywatnej posesji 

albo w luksusowym apartamencie. S  elementem 

szczególnym, w blokach rzadko spotykanym.

Schody mog  te  by  ozdob , dlatego coraz rza-

dziej ukrywamy je w szybie komunikacyjnym – zamkni -

tej klatce schodowej. W otwartym holu staj  si  wa -

nym akcentem architektonicznym, w salonie – moty-

wem dominuj cym. Narzucaj  wtedy stylistyczne pra-

wid a gry, obliguj c do wyj tkowo starannego wyko -

czenia.

Mog  by  malownicz  wst g  lub konstruktywi-

styczn  szklano-stalow  machin , a urowym ci giem

rysuj cym na cianach rytm wiat ocienia albo te

miejscem ekspozycji ulubionych przedmiotów, usta-

wianych na skraju szerokich wygodnych stopni. Wa ne,

by z reszt  wn trza stworzy y udan  kompozycj .

3

1 Uk adanka. Lekkich schodów sk adanych z modu ów nie musimy 

planowa  na etapie budowy; mo emy potraktowa  je jak nadaj c  smak

i aromat przypraw , któr  dodaje si  pod koniec pieczenia. Efekt, jak wida ,

mo e by  znakomity: schody nie przyt aczaj  wn trza, harmonizuj  z nim 

kolorem, a subtelna balustrada nie zak óca wra enia przestrzenno ci

2 Lekk  kresk . A ury, przeb yski, prze wity – klimat jak w oran erii.

Filigranowe konstrukcje bawi  si wiat em i cieniem

3 Odci one. elbetowe

schody, pozbawione ci aru

materia u dzi ki umiej tnemu

wyko czeniu: proste stopnie 

z jasnego drewna wydaj  si

l ejsze przy otynkowanych 

na bia o podstopnicach

fot. Stajder
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Na nut
klasyczn

W domu urz dzonym tradycyjnie schody 

cz ciej harmonijnie wtapiaj  si  w klimat 

wn trz, ni  wchodz  w gwiazdorsk  rol .

Ale to nie regu a. W rezydencji czy du ym

dworku mo na pozwoli  sobie na repre-

zentacyjny hol, w którym to w a nie scho-

dy zagraj  pierwsze skrzypce. Ich bieg 

mo e by  prosty, rozszerzany ku do owi,

lub spiralny – z szerok  wewn trzn

„dusz ” i wygodnymi, niezbyt wysokimi 

stopniami. Zale nie od mo liwo ci prze-

strzennych, mo na stosowa  te  rozwi -

zania po rednie, cz ce oba warianty 

w jedno: wachlarzowe schody pó okr -

g e, zabiegowe w cz ci lub w ca o ci,

a tak e w dwóch ró nych kierunkach 

– niczym wst ga o formie litery S. 

Najwi cej uwagi przyci gn  schody 

o dwóch symetrycznych biegach, cz -

cych si  niby koryta rzeki – u nasady lub, 

odwrotnie, w górnym odcinku.

Takie schody mo na wykona  w ca o ci

z drewna lub wyla  z elbetu; w tym dru-

gim przypadku pozostaje nam wi ksza

swoboda w zakresie wyko czenia stopni. 

Styl klasyczny narzuca jednak swoje 

prawa: nie zaakceptuje ci tej z metra 

wyk adziny dywanowej ani okleiny drewno-

podobnej. Nie w smak mu tak e stal i szk o.

Wymarzonym tworzywem stopni b dzie za 

to kamie  naturalny, pi knie us ojone drew-

no czy p ytki szlachetnego gresu.

6

4 Jak wachlarz. elbetowy bieg schodowy 

formuje dynamiczn  wst g . Soczysty odcie

drewna stopni pi knie kontrastuje z biel

cian. Kuta eliwna balustrada z drewnianym 

pochwytem to kwintesencja klasyki

5 Uroda zakl ta w kamieniu. Malowniczo 

u y kowany marmur wystarcza tu za ca

dekoracj . Prosta forma schodów nie burzy 

wra enia przepychu

6 W ma ym dworku. Sielski wdzi k: drew-

niane stopnie uj te mi dzy dwie boczne belki 

policzkowe, zwie czone oryginaln , subtelnie 

zdobion  i delikatnie z ocon  balustrad

7 Struny harfy. Cienkie stalowe tralki 

w masywnej ramie por czy wygl daj  lekko 

i finezyjnie. To wietny sposób na uj cie

ci aru pot nym drewnianym schodom

fot. Pazura

fot. Faber

fot. Tralex

4 5

7

fot. Archiwum

schody.indd 182schody.indd   182 2008-12-01 20:28:152008-12-01   20:28:15



8

10

fot. Rintal

fot. Gerflor

W rytmie
moderny

Nowych stylów jest mnóstwo, a prostota ma 

wiele twarzy. Dlatego stylistyka nowoczesna 

to poj cie bardzo pojemne; mieszcz  si

w nim zarówno masywne schody z drewna, 

lekkie schody modu owe, konstrukcje ze 

stali i szk a, jak i te najprostsze, stylizowane 

na robotnicz  drabin .

Od nas zale y, jak  rang  nadamy scho-

dom: bieg schodowy mo e nawi zywa

form  i materia em do pozosta ych elemen-

tów wystroju – b dzie wtedy zgrabnym 

puzzlem komunikacyjnej uk adanki – albo 

te  ciekawie z nimi kontrastowa  – wówczas 

stanie si  aran acyjn  dominant  wn trza,

przestrzenn  rze b , która od wej cia przy-

ci gnie spojrzenia. Ale uwaga, wa ne s

proporcje! Najbardziej wyrafinowane archi-

tektonicznie schody, usytuowane po rodku

25-metrowego pokoju dziennego, uczyni

ze ... wi ksz  klatk  schodow . Salon, 

w którym planujemy komunikacj  pionow ,

musi by  odpowiednio przestronny – wtedy 

mo na popu ci  wodze fantazji: schody 

w naro niku, w cent-

rum pomieszczenia, 

wokó  kominka. . . 

Czemu nie?

W nowoczesnym 

domu szyku zadadz

m i n i m a l i s t y c z n e 

schody jednobiegowe, 

poprowadzone prosto 

wzd u ciany. Ale 

moderna asymiluje 

wszelkie formy: zabu-

dowane – monolitycz-

nie bry owe, a urowe

– lekkie i przejrzyste, 

dwubiegowe – o wyra-

zistej geometrii, zabie-

gowe – praktyczne, 

czy wreszcie kr te jak 

korkoci g – zajmuj ce

minimum miejsca.

8 W rytmie ci g ym. Zdecydowana architektura jednobiegowych schodów modu owych

wpisuje si  w geometri  wn trza. Kolory stopni i cian wzmacniaj  graficzne podzia y

9 Po drabinie. Antresola, wielkie przeszklenie, na pod odze ekskluzywny winyl imituj cy

drewno – designerski pomys  na kawalerk  dla singla lub pary m odych ludzi. M odych

i... wysportowanych; wspinaczka po drabiniastych stopniach umocowanych w stalowych szy-

nach wymaga pewnej zr czno ci. Za to wizualnie schody nie kradn  nawet metra przestrzeni

10 Awers i rewers. Schody z „podci tymi” stopniami to ikona wspó czesnego designu. Obite 

ciemn  blach , daj  na tle jasnej wyk adziny dynamiczny pokaz walki z si  grawitacji 

9

fot. Tarkett
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fot. Pro-Line
11

15

fot. Spotline

11 W oplocie. 

Organiczna forma tej 

balustrady nasuwa

skojarzenie z w sami

pn cej si  po treja u

winoro li. Delikatny 

rysunek kutych elementów w pe ni rozkwita

na tle jednolitej scenografii

12 Pod pe nym aglem. Stalowe pr ty, jak 

jachtowe relingi; eglarskie skojarzenia wzmacnia-

j  mocuj ce je do s upków cylindry. Balustrada 

z prostych elementów stalowych mo e uzupe nia  schody elbetowe

pokryte p ytkami, ale te  awangardowe stopnie z surowego g adkiego

betonu. B dzie równie odpowiednia do schodów o konstrukcji stalowej 

ze stopniami ze stali, szk a lub drewna

13 W dobrej formie. Beton ukszta towany z fantazj  traci na wadze. 

Wst ga pe nej balustrady odlanej w idealnie foremnym szalunku tworzy 

kameralny i bezpieczny ci g komunikacyjny. Rozwi zanie doskona e

do du ych salonów; w ma ym zaj oby zbyt wiele wizualnej kubatury

14 Ciep o-zimno. Zwi zek stali i drewna jest jak porozumienie przeciwie stw: stalowa konstrukcja ch odzi

i minimalizuje; drewno pochwytu i stopni ociepla, mno y odcienie, us ojeniem nadaje indywidualny rys

15 Tropem wiat a. Bezpieczne schody to schody dobrze o wietlone. Mo na w tym celu powiesi  wzd u  biegu kilka 

kinkietów, zamontowa  w cianie nad stopniami lub w podstopnicach specjalne oprawy, a w przypadku schodów 

a urowych umie ci ród a wiat a na spodzie stopni – takie zabiegi wspaniale wydobywaj  rze biarsk  plastyk

schodów. Konieczne dla wygody – dwa w czniki, w tzw. po czeniu krzy owym: na parterze i na pi trze

12

fot. ZKM

13

14

Maj  komfortowo po czy  dwie kondygnacje. Dlatego kreuj c w wyobra ni ich 

form , warto przyj  has o: schody dla wygody. Wygodne i bezpieczne skomu-

nikowanie ró nych poziomów wymaga zastosowania kilku zasad. Po pierwsze 

– bieg schodowy nie mo e by  zbyt stromy; najdogodniejsze nachylenie to 

35–40 stopni. Po drugie, musi by wystarczaj co szeroki. 80 cm to minimum, 

które nie pozwoli jednak min  si  wygodnie dwóm osobom. 

Komfortowa szeroko  to 110 cm w wietle (po odliczeniu szeroko ci balustrady). Po trzecie, g boko  stopni – optymalna 

mie ci si  w przedziale 25–30 cm; na takim stopniu wygodnie stanie nawet osoba o wyj tkowo imponuj cym rozmiarze buta. 

Z g boko ci czy si wysoko  stopnia – najlepiej 15–18 cm.

Równanie u o one z powy szych sk adowych pozwoli nam oszacowa powierzchni , jakiej wymagaj  komfortowe 

schody. Przy standardowej ró nicy poziomów – 2,70 m (po dodaniu grubo ci stropu – ok. 3 m) proste jednobiegowe 

schody skomponowane zgodnie z zasadami ergonomii zajm  oko o 4,5 m2. Wygodniejszy b dzie bieg schodowy podzie-

lony spocznikiem, a to ju  kolejne decymetry powierzchni. Je li mamy do dyspozycji przestrze  nielimitowan , mo emy

pomy le  o dwóch spocznikach lub widowiskowych schodach rozchodz cych si  na dwa biegi (fot. a, b) – to ju  jednak 

zjawiska z kategorii przestrzennego luksusu. Na drugim ko cu skali plasuj  si  schody skromne powierzchniowo: zabie-

gowe lub jeszcze mniej zach anne na metra , kr cone (fot. c) – takie zmie cimy nawet w kwadracie o polu poni ej 4 m2.

Wariant awaryjny, to rozk adana drabinka, mocowana do chowanej w suficie klapy (fot. d) – najcz ciej s u y jako wej cie

na nieu ytkowy strych. I nic dziwnego; jest praktyczna, ale trudno wymaga  od niej szczególnej urody. fo
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