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Z pozoru dach, to tylko 

os ona budynku i jego 

mieszka ców przed 

kaprysami aury. Ale nie 

u nas – polskie dachy, 

to cz sto rozbudowane 

i wybuja e konstrukcje, 

a tak e ró norodno

barw i gatunków 

pokry , s owem – obraz 

naszego indywidualizmu 

i wielkiej potrzeby 

odró nienia si  od 

s siada. Poniewa  dach 

jest w architekturze 

budynku elementem 

dominuj cym, 

a w kosztorysie 

budowy – pot n

pozycj , warto dobrze 

przemy le  jego form

i technologi

wykonania.
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Etap

Nowoczesne technologie daj  nam wielk  swobod  je eli chodzi o form  dachu. 

Prawie wszystko da si  dzi  zaprojektowa  i wed ug projektu wykona . Inwestorzy, 

zastanawiaj c si  nad dachem, cz sto „nabieraj  rozp du” – dodaj  lukarny, naczó -

ki, zadaszone wykusze i ganki, za amuj  proste po acie. Bywa e takie elementy doda-

j  budynkowi urody, prze amuj c monotoni . O jednym trzeba jednak pami ta : dach 

rozbudowany, urozmaicony i rozrze biony to znacznie wy sze koszty jego budowy, ni

w przypadku dachu prostego, dwuspadowego z oknami po aciowymi. Ale na tym nie 

koniec – to tak e zwi kszone ryzyko b dów wykonawczych, a w efekcie – przecieków 

i ucieczek ciep a. Mo na ich oczywi cie unikn ; trzeba „tylko” znale  solidn  ekip

cie li i dekarzy, a pó niej skrupulatnie wyko czy  po acie od wewn trz i… pilnowa ,

pilnowa , pilnowa  wykonawców. Dla amatora to jednak nie atwe – czujne oko zaufa-

nego fachowca b dzie tu wr cz nieocenione. Dlatego przed przyst pieniem do budo-

wy dachu – i nie tylko tej cz ci domu – warto zawrze  umow  z inspektorem nadzo-

ru inwestorskiego. Jest on reprezentantem inwestora na budowie i sprawuje kontrol

zgodno ci realizacji prac z projektem i pozwoleniem na budow . Do jego zada  nale-

y tak e sprawdzenie jako ci wykonanych robót oraz – co bardzo wa ne – zapobiega-

nie u ywania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania 

w budownictwie.

Inny rodzaj dachu, tj. p aski – jest obecnie znacznie mniej popularny ni  ten o kil-

ku za amaniach po aci, ale powoli wraca do ask. Wraca, bo zach caj  do tego co-

raz ciekawsze technologie, pozwalaj ce doskonale zabezpieczy  dom przed wilgoci ,

a nawet urz dzi  ogród dachowy. Wraca tak e, bo nie wszyscy s  mi o nikami trud-

nych do zagospodarowania skosów, a pod dachem p askim zyskuj  pe nowarto ciow

przestrze  mieszkaln  za nierzadko ni sz  cen .
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Na co wp ywa kszta t dachu 
Wybieraj c kszta t dachu, wybieramy po-

niek d styl ycia. Cho  stwierdzenie to na 

pierwszy rzut oka mo e si  wyda  przesa-

dzone, jest w nim wiele prawdy. Inaczej bo-

wiem mieszka si  pod dachem dwuspa-

dowym, gdzie stosunkowo przestronne 

wn trza poddasza do wietlaj  sekwencje 

okien po aciowych, inaczej za  pod dachem 

kopertowym, w niewielkich nastrojowych 

pokoikach, do których wiat o sk po ws cza 

si  przez nostalgiczne lukarny. Jeszcze ina-

czej b dzie wygl da o nasze ycie pod da-

chem p askim, w pe nowarto ciowej, jasnej 

przestrzeni, bez skosów narzucaj cych ogra-

niczenia funkcjonalne. Brak skosów w ta-

kich dachach mo e nam jednak zrekompen-

sowa  urz dzenie na p askim dachu tarasu 

widokowego z niewielkim ogrodem, w któ-

rym mo emy posadzi  nawet ma e drzewa! 

To kusz ca perspektywa. Warto si  nad ni

zastanowi  zw aszcza, je li budujemy dom 

na ma ej dzia ce.

Ka da z wymienionych mo liwo ci ozna-

cza inn  technologi , inne wymogi materia-

owe i wykonawcze, a tak e – inny kosztorys. 

Rozrze biony i roz o ysty dach stromy, uroz-

maicony lukarnami, naczó kami i daszkami, 

mo na uzna  za imponuj cy. Równie impo-

nuj cy jednak b dzie koszt jego wykonania 

i zu ytych materia ów – w skali ca kowitych 

wydatków na budow  zajmie z pewno ci

miejsce w czo ówce. 

Tak, jak wspomnieli my w Polsce najwi k-

sz  popularno ci  nieprzerwanie od lat cie-

sz  si  dachy strome (spadziste), o zró nico-

wanych konstrukcjach. Powodem tego jest 

wielowiekowa rodzima tradycja, powi zana 

z warunkami klimatycznymi: w rodkowej 

Europie, przy nie nych zimach i obfitych 

rocznych opadach deszczu dach stromy znaj-

dowa  zawsze silne uzasadnienie praktyczne. 

Nowoczesne technologie pozwalaj  jednak to 

kryterium pomin ; mo na dzi  zbudowa

dach p aski, zapewniaj cy równie skuteczn

ochron  budynku przed niekorzystnymi wa-

runkami pogodowymi. Co wi cej, przy odpo-

wiednim doborze materia ów dach taki mo e

okaza  si  znacznie ta szy, ni  jego stromy 

odpowiednik.

Dachy strome
Konstrukcje dachowe

W zakresie form dachów stromych panu-

je du a swoboda, rze b  takiego dachu mo -

na bowiem kszta towa  niemal dowolnie. 

Wymuszaj c jednak na architekcie kaska-

d  udziwnie , warto pami ta , e najbar-

Wybieraj c projekt, musimy liczy  si  z tym, e niektóre gminy i powiaty, w trosce o spój-

no  przestrzeni, ograniczaj  na swoim terenie nadmiern  kreatywno  inwestorów, okre-

laj c dopuszczalne formy dachów, a niekiedy nawet ich kolor. Wymogi te znajdziemy w wy-

danych nam przez urz d warunkach zabudowy, które mo na – i warto uzyska  nawet przed 

zakupem dzia ki. Je li w adze pozostawiaj  nam w tej kwestii swobod , rozejrzyjmy si  mimo 

to po najbli szej okolicy przed wyborem rodzaju konstrukcji dachowej. Pozwoli nam to do-

pasowa  dom nie tylko do naszych upodoba , ale równie  do otoczenia. A w przysz o ci

– szybciej go sprzeda .

Spójno  architektoniczna

DWUSPADOWY KOPERTOWY

MANSARDOWY PÓ SZCZYTOWY

PULPITOWY NAMIOTOWY

DACHY STROME O NAJPOPULARNIEJSZYCH KSZTA TACH
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dziej ekonomiczny w budowie i u ytkowa-

niu jest prosty dach dwuspadowy, któremu, 

przy zachowaniu odpowiednich proporcji 

wszystkich elementów budynku, nie mo -

na odmówi  urody. Dach o tym kszta cie 

w optymalny sposób czy stosunkowo ni-

skie koszty i du  powierzchni  przestrzeni 

u ytkowej poddasza z cudown  prostot  wy-

konania. 

Kolejny dach – czterospadowy z kalenic

(kopertowy) znacznie ogranicza  powierzch-

ni  u ytkow  (liczon  do wysoko ci 1,9 m) 

poddasza oraz mo liwo ci jego wygodnego 

umeblowania. Wy sze b d  równie  koszty 

jego pokrycia. Jest to jednak forma dachu do-

skona a dla domu parterowego budowanego 

w tradycyjnym stylu. 

Innym wariantem dachu stromego jest 

dach mansardowy o charakterystycznie za-

amanej po aci, której dolna cz  pe ni 

w praktyce rol  lekko odchylonej od pionu 

ciany (mo na w niej zamontowa  okna fasa-

dowe). Po acie górne maj  znacznie mniejszy 

spadek. Pod takim dachem unikniemy nie-

wygodnych skosów, jednak jego wyrazisty 

wygl d w zdecydowany sposób okre la styl 

architektury, a nie do ka dej pasuje.

Mo na te  wybra  ciekawy dach pó -

szczytowy o staropolskiej, regionalnej sty-

listyce rodem z Podhala, b d cy warian-

tem dachu dwuspadowego. Rzadziej spotyka 

si  dzi dachy jednospadowe (pulpitowe), 

projektowane g ównie dla zabudowa  go-

spodarczych, czy namiotowe, stanowi ce 

uproszczon  wersj  dachu czterospadowego 

(bez kalenicy).

Obok „katalogu” tych podstawowych form 

istnieje oczywi cie bardzo wiele odmian 

i wariacji, tworzonych z po czenia ró -

nych wariantów. Ich cech  wspóln  jest zdol-

no  szybkiego i skutecznego odprowadzenia 

wody deszczowej, a tak e to, e pokrycie da-

chowe – w dachach stromych doskonale wi-

doczne – staje si  istotnym elementem archi-

tektonicznego wizerunku.

Materia

Od wieków w ród materia ów konstrukcyj-

nych na dach o spadzistych po aciach niepo-

dzielnie króluje drewno – jako tani i atwy 

w obróbce surowiec. Ma ono tak e odpo-

wiedni  wytrzyma o , by przenie  ci -

ar pokrycia dachowego oraz zmienne obci -

enia od naporu wiatru i masy zalegaj cego 

zim niegu. 

Do budowy konstrukcji dachowych u y-

wane jest wy cznie drewno z drzew igla-

stych: najcz ciej sosnowe lub wierkowe 

(rzadziej z jod y i doskona ego lecz kosztow-

nego, chronionego modrzewia). Przy zaku-

pie drewna nale y zwróci  uwag  na jego 

prostoliniowo  oraz liczb  i wielko  s ków 

(nie mog  by  wi ksze ni  ¼ przekroju bel-

ki). Materia  dyskwalifikuj lady po erowa-

niu owadów, a tak e widoczne oznaki zgnili-

zny. Wilgotno  drewna na wi b  dachow

nie mo e przekracza  18%. Przed budow

wszystkie elementy drewniane musz  zosta

zaimpregnowane – najlepiej ci nieniowo, me-

tod  przemys ow  w zak adzie wytwórczym.

Wykonanie

Z regu y budow  wi by dachowej zlecamy 

ekipie cie li – jest to rozwi zanie powszech-

nie stosowane, bo najta sze. Niezale nie od 

tego, kto dostarcza materia  (my czy wyko-

nawca), konstrukcja dachu wznoszona jest 

bezpo rednio na budowie.

Funkcjonuj  te  na rynku wyspecjalizowa-

ne firmy, przygotowuj ce na zlecenie elemen-

ty wi by w zak adzie produkcyjnym, a na-

st pnie montuj ce je na miejscu. 

Godne polecenia jest trzecie rozwi za-

nie: zamówienie gotowej konstrukcji z prefa-

brykowanych d wigarów drewnianych, -

czonych za pomoc  p ytek wielokolcowych. 

Decyzj  warto podj  wcze niej, mo emy bo-

wiem zrezygnowa  wówczas z kosztowne-

go stropu prefabrykowanego lub elbetowego, 

wykorzystuj c, jako konstrukcj  stropow ,

dolne belki d wigarów. Je li planujemy pod-

dasze nieu ytkowe, prefabrykowana wi ba 

pozwoli nam ze stropu w ogóle zrezygnowa .

W przypadku tradycyjnej wi by dacho-

wej warto przy jej budowie dopilnowa  kil-

ku istotnych elementów. Zanim cie le u o

drewnian  mur at , musz  koniecznie pokry

wierzchni  warstw  wie ca pasem papy pod-

k adowej. Zapobiegnie ona podci ganiu wil-

goci z muru i zawilgoceniu drewna. Opierane 

na mur acie krokwie powinny zosta  z ni

po czone na zacios wzmocniony gwo dzia-

mi lub z czami ciesielskimi. W konstruk-

cji kleszczowo-p atwiowej dolna cz  pod-

pieraj cych p atwie s upków musi trafia  we 

wzmocnienia stropu. Zlokalizowanie owych 

wzmocnie  umo liwi jedynie wcze niejsze 

(w trakcie wykonywania stropu) zabetonowa-

nie w konstrukcji stropowej, we wzmocnio-

nych miejscach, wystaj cych pr tów – tzw. 

wiadków.

Konstrukcja dachu a pokrycie 
Na etapie powstawania projektu nasz wy-

bór jest nieograniczony – konstrukcj  dachu 

mo na modyfikowa  w zale no ci od rodza-

ju wybranego pokrycia. Równie  to, co na-

rzucone w projekcie katalogowym mo na 

zwykle zmieni . Sprawd my jednak zawcza-

su (zanim zostanie wykonana wi ba dacho-

wa) czy przekroje krokwi zaprojektowano 

pod odpowiednio du e obci enie (ci -

k  dachówk  ceramiczn  lub cementow ). 

Najcz ciej tak w a nie si  dzieje, projektan-

ci musz  bowiem bra  pod uwag  nie tylko 

ci ar samego pokrycia, ale równie  przewi-

dywany maksymalny napór wiatru i obci -

enie niegiem. Przy tym grubo  krokwi po-

winna umo liwia  u o enie pomi dzy nimi 

minimalnej wymaganej przepisami warstwy 

ocieplenia – 15 cm.

Kiedy wiemy ju , e konstrukcja dachu za-

pewnia nam dowolno  w wyborze pokry-

Krokwie – wielkowymiarowe elementy no-

ne dachu o prostok tnym przekroju  two-

rz ce szkielet stromych po aci. Pary kro-

kwi umieszcza si  zwykle w rozstawie od 

80 do 110 cm, ich dolne ko ce opieraj c

na mur acie. Do krokwi mocuje si  izola-

cj  przeciwwilgociow  i podk ad pod po-

krycie dachowe.

P atwie  – belki o du ym przekroju, które 

mocuje si  równolegle do kalenicy dachu, 

jako oparcie dla krokwi: po rodku ich d u-

go ci lub w kalenicy. P atwie usztywniaj

konstrukcj  dachu.

Mur aty – belki o kwadratowym przekro-

ju (od 10 ´ 10 do 14 ´ 14 cm). Uk ada si

je na ciankach kolankowych lub bezpo-

rednio na wie cu stropu, a na nich opie-

ra krokwie. Poniewa  mur ata przenosi 

obci enie z dachu na ciany zewn trzne 

budynku, musi by  bardzo solidnie zako-

twiona w wie cu.

J tki – belki spinaj ce pary krokwi (j tk

mo na te  wykona  w postaci dwóch rów-

noleg ych desek obejmuj cych krokwie). 

Zapobiegaj  one ugi ciu krokwi, przeno-

sz c obci enia z jednej na drug  i zwi k-

szaj c ich no no .

Kleszcze – w wi bach p atwiowo-klesz-

czowych usztywniaj  konstrukcj , obejmu-

j c obustronnie krokwie i s upy no ne.

Belki podwalinowe – belki na stropie, na 

których opieraj  si  s upy w dachu o kon-

strukcji p atwiowo-kleszczowej.

Wiatrownice – deski lub aty uko nie mo-

cowane do krokwi od spodu. Usztywniaj

konstrukcj  wi by dachowej. 

S owniczek
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cia, zwró my uwag  na kilka istotnych czyn-

ników:

kszta t dachu; prosty dach mo na po-

kry  dowolnym materia em. Najbardziej eko-

nomiczna b dzie jednak blachodachówka 

w wielkowymiarowych arkuszach. Nie wy-

maga sztywnego pod o a, jest lekka, niedroga 

i jakby stworzona do krycia prostych wi b

– nie trzeba wówczas odcina  i wyrzuca

zbyt wielu odpadów. Dachy bardzo skompli-

kowane to z kolei dobre pole dla pokry  drob-

nowymiarowych: dachówek ceramicznych 

i cementowych oraz gontów i dachówek 

bitumicznych uk adanych na sztywnym 

poszyciu.

k t nachylenia po aci;  na dachy o niewiel-

kim spadku nadaj  si  pokrycia bitumiczne 

(papy, gonty bitumiczne), a tak e blachy pro-

filowane i p askie. Te ostatnie, podobnie jak 

materia y papowe, wymagaj  sztywnego pod-

k adu. Dach o niewielkim spadku mo emy 

te  pokry  dachówk , jednak szczelno  za-

pewni mu tylko podk ad z papy – dachów-

ka b dzie tu wy cznie ozdob . Na dachach 

bardzo stromych prym wiod  blachy i bla-

chodachówki; mo na nimi kry  nawet piono-

we fragmenty po aci. U o enie na tym samym 

dachu dachówek ceramicznych lub cemento-

wych jest mo liwe, ale wymaga pracoch on-

nego mocowania ka dego z elementów.

lokalizacja domu; je eli nasz dom po o o-

ny jest na silnie zalesionym terenie, pokry-

cie powinno by  g adkie i liskie (aby unie-

mo liwi  rozwój glonom i porostom), a tak e

odporne na zarysowania (np. przez ga zie 

rosn cych blisko domu drzew). Je li jako po-

krycie wybrali my  dachówk , to ta powin-

na by  glazurowana. Najlepsza jednak b dzie 

blachodachówka z pow ok  zabezpieczaj c

(z puralu, poliestru lub PVF2).

Typowe wi by 
Wi ba stanowi szkielet konstrukcyjny da-

chu. Jej zadaniem jest przenoszenie obci -

e  sta ych i zmiennych, to znaczy ci aru 

u o onych na dachu materia ów izolacyj-

nych i warstw pokrycia, a ponadto – gro-

madz cego si  na po aciach niegu oraz od-

dzia ywa  wiatru.  

Zale nie od rozpi to ci dachu w wietle 

cian zewn trznych oraz k ta jego nachyle-

nia i planowanego kszta tu stosuje si  wi -

by o ró nej konstrukcji. 

Rozpi to  dachu  Wi zary

do 6 m krokwiowe

do 9 m krokwiowo-j tkowe

do 6 m p atwiowo-kleszczowe

Konstrukcje wi b dachowych 

zale nie od rozpi to ci

Elementy wi by dachowej przygotowywa-

ne metodami ciesielskimi montuje si  bezpo-

rednio na budowie. Jest to rozwi zanie najta -

sze i njalepsze w przypadku dachów o prostej 

bryle. Przy bardziej skomplikowanych projek-

tach coraz cz ciej stosuje si  wi by prefa-

brykowane, przygotowywane w wytwórni na 

podstawie projektu. Tak  wi b  montuje si

w kilka dni i nie powstaj  przy tym adne od-

pady. Konstrukcje prefabrykowane s  dok ad-

niejsze wymiarowo od wi b wykonywanych 

przez cie li, bo docinanie i czenie elemen-

tów w fabryce jest sterowane komputerowo. 

Gotowe elementy czy si  na stalowe p ytki 

kolczaste, wciskane za pomoc  prasy. 

Innym rozwi zaniem s  prefabrykowane 

panele, z których mo na zestawi  konstruk-

cj  wi by, a z o one z krokwi po czonych 

atami. Mog  by  odeskowane lub pokryte 

p ytami drewnopochodnymi (sklejk , p yta-

mi wiórowymi). Panele takie czy si  przez 

skr cenie s siaduj cych krokwi rubami nie-

rdzewnymi. 

Najwy szy stopie  prefabrykacji to panele 

czone w pary zawiasami w kalenicy. Z o one

pary paneli przewozi si  na plac budowy, roz-

k ada pod zaprojektowanym k tem i opiera 

do em na mur atach. 

Dla domu o powierzchni 150 m2 zu ycie drew-

na do wykonania dachu wynosi 8–10 m3.

Drewno impregnowane na wi b  ciesielsk

ok. 900 z /m3

Robocizna   ok. 25 z /m2

Drewno impregnowane na wi b  prefabry-

kowan    ok. 1300 z /m3

Robocizna   ok. 30 z /m2

Ciesielska czy z fabryki?

 Typowe wi by: krokwiowa (a), krokwiowo-
-j tkowa (b) p atwiowo-kleszczowa (c)

a

b

c krokiew

p atew

miecz

belka podwalinowa

wieniec 

stropowy

s up

kleszcze

krokiew

j tka

wieniec 

stropowy

krokiew

belka 

stropowa

wieniec 

stropowy

wiatrownica

 Przygotowywana na budowie przez ekip  cie li wi ba jest rozwi zaniem najta szym (a). 
Godne polecenia jest zamówienie gotowej konstrukcji z d wigarów drewnianych czonych 
za pomoc  p ytek wielokolcowych (b). Decyzj  warto podj  wcze niej, mo emy bowiem 
zrezygnowa  wówczas z kosztownego stropu prefabrykowanego lub elbetowego, wykorzystuj c, 
jako konstrukcj  stropow , dolne belki d wigarów. Je eli planujemy poddasze nieu ytkowe, 
prefabrykowana wi ba pozwoli nam zrezygnowa  ze stropu

a b
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