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cianki kolankowe i ciany 
szczytowe cianki kolankowe maj  znaczenie

konstrukcyjne, a szczytowe jedynie 

os aniaj  wn trze poddasza. Jak jedne 

i drugie prawid owo wykona ?

Jak  funkcj  pe ni ciany kolankowe?

Nad najwy sz  kondygnacj  domów z dachem spadzistym jest przestrze  nazywana pod-

daszem. Mo e ono by  u ytkowe lub nieu ytkowe. Wystarczaj c  wysoko  poddasza za-

pewniaj  podwy szaj ce oparcie dachu cianki kolankowe – przed u enie cian zewn trz-

nych domu. Zale nie od kszta tu dachu muruje si  je wzd u  dwóch boków domu – gdy 

dach jest dwuspadowy – lub na ca ym obwodzie, gdy dach ma kszta t zwany kopertowym. 

Wysoko ci ciany kolankowej nie mo na dowolnie zmienia , gdy  zmieni oby to wysoko

budynku. Taka modyfikacja by aby istotn  zmian  w projekcie i ze wzgl dów formalnych 

powinna by  zg oszona w urz dzie, który wyda  pozwolenie na budow .

Jaka powinna by  wysoko
tych cianek, by poddasze by o
funkcjonalne?

Na poddaszach u ytkowych wysoko cianki kolankowej powin-

na wynosi  co najmniej 1 m: umo liwi to w miar atwe zagospo-

darowanie przestrzeni pod skosami dachowymi. To, czy pomiesz-

czenia na poddaszu b d  funkcjonalne, zale y te  jednak od k ta 

nachylenia po aci dachowej. Pod stromym dachem o nachyleniu 

ponad 45° mo na chodzi  bez schylania si  ju  w odleg o ci poni-

ej 0,8 m od cianek kolankowych. Gdy spadek dachu jest agod-

niejszy, odleg o  ta jest wi ksza. 

Niekiedy dla zachowania proporcji architektonicznych budyn-

ku projektuje si  bardzo niskie cianki kolankowe. W takich sy-

tuacjach najcz ciej stawia si  drug , „ lep ” ciank  kolankow

– zazwyczaj o lekkiej konstrukcji szkieletowej – która odgradza 

cz  u ytkow  poddasza od nienadaj cej si  do u ytkowania prze-

strzeni pod skosami. Oczywi cie zmniejsza si  w ten sposób po-

wierzchni  u ytkow  poddasza, ale oddziela j  od trudno dost p-

nych zakamarków, niewygodnych do wyka czania i sprz tania. 

Równie  na strychach nieu ytkowych o niskich cianach kolanko-

wych warto wydzieli  w ten sposób cz  poddasza przeznaczon

np. na sk adowanie rzadko u ywanych przedmiotów.

Przyjmuje si , e im mniejsze pochylenie po aci, tym wy sze powinny by

cianki kolankowe

Zmiana wysoko ci cianek kolankowych mo e wymaga  równie

zmian konstrukcyjnych, które powinien okre li  konstruktor na 

podstawie stosownych oblicze
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

ciany ni szych kondygnacji opasane s  na poziomie stropów wie -

cem elbetowym, usztywniaj cym ni ej po o one ciany. W cian-

ce kolankowej nie ma takiego przewi zania, zatem powinna by

ona opasana na szczycie dodatkowym wie cem lub usztywniona 

zbrojonymi s upami. Sposób usztywnienia cianki kolankowej po-

winien by  okre lony w projekcie i zale y od jej grubo ci, wysoko-

ci i konstrukcji, a tak e od nachylenia dachu. 

Dodatkowy wieniec na szczycie cianki kolankowej wykonuje si

g ównie wtedy, gdy dach jest czterospadowy i oparty na jednym 

poziomie. Zbrojenie wie ca stanowi  zwykle 4 pr ty o rednicy 

12 mm po czone strzemionami; betonuje si  go w deskowaniu 

umocowanym na wierzchu cianki kolankowej. Wykonuje si  go 

tak samo jak wie ce na poziomie stropu.

Je li dom przykryty jest dachem dwuspadowym, cz ciej stosuje si

usztywnienie cianki kolankowej s upami elbetowymi rozmiesz-

czonymi w odst pach ok. 1,5 m. Je li dach b dzie poddany du ym 

obci eniom poziomym (np. w okolicy wiej  cz sto silne wiatry), 

s upy czy si  dodatkowo wie cem elbetowym, który kotwi si

przynajmniej 2 m w cianach szczytowych.

S upy usztywniaj ce ciank  kolankow  musz  by  zakotwione 

w wie cu stropowym ni szej kondygnacji. Podczas jego wykony-

wania trzeba zatem pami ta  o wyprowadzeniu pionowego zbroje-

nia. Pr ty zbrojeniowe o wymiarach i rozstawie zgodnym z projek-

tem najlepiej wyprowadzi  na pe n  wysoko cianki kolankowej, 

ale je li mia oby to utrudni  roboty, to nale y si  tylko stara , aby 

ich d ugo  nie by a  mniejsza ni  0,5 m. 

Kiedy muruje si ciank  kolankow , w miejscach s upków usztyw-

niaj cych pozostawia si  puste odcinki cianki d ugo ci ok. 30 cm, 

które nast pnie wype nia si  mieszank  betonow  w deskowaniu 

umocowanym po wewn trznej i zewn trznej stronie ciany. Podczas 

betonowania w s upach oraz wie cu nale y osadzi  kotwy umo -

liwiaj ce po czenie konstrukcji dachowej z mur at .

Czym ró ni si cianka kolankowa od innych cian zewn trznych?

ciany jednowarstwowe z betonu komórkowego, ceramiki poryzo-

wanej oraz keramzytobetonu ociepla si  styropianem, a nie we -

n  mineraln , dlatego ich usztywnienia musz  zosta  nale ycie 

ocieplone. W takich cianach elbetowym elementom usztyw-

nie  nadaje si  grubo  ok. 20–25 cm, a pozosta  cz  grubo ci 

muru wype nia styropianem grubo ci 10–12 cm, po czym os a-

nia go p ytkami zewn trznymi z betonu komórkowego. 

Uwaga! Cz sto spotykanym b dem jest ok adanie s upów czy 

wie ca jedynie materia em termoizolacyjnym – a  do zewn trz-

nego lica ciany. Takie rozwi zanie mo e powodowa  powsta-

wanie p kni  tynku na elewacji ze wzgl du na inne w a ciwo-

ci jego pod o a.

Jak wykona  usztywnienia 
w jednowarstwowych 
ciankach kolankowych?

ciany szczytowe, inaczej szczyty, czyli trójk tne fragmenty 

pod dachem dwuspadowym, pe ni  tylko funkcj  os onow ,

nie przenosz  zatem obci e  z konstrukcji dachowej. Chocia

wi c w zbudowanym ju  domu maj  do przenoszenia tylko ci -

ar w asny, podczas wznoszenia powinny bezpiecznie przenie

obci enia silnym wiatrem, kiedy nie ma jeszcze konstrukcji 

dachowej, która mog aby pos u y  za ich usztywnienie. Je li za-

tem mi dzy wymurowaniem cian szczytowych a wykonaniem 

konstrukcji dachowej nast puje przerwa, nale y prowizorycz-

nie usztywni  te ciany, zw aszcza gdy s  one wysokie i cienkie. 

Takie czasowe usztywnienia wykonuje si , podpieraj c ciany 

w górnej ich cz ci sko nie ustawionymi balami opartymi na 

deskach. Jako usztywnienie mog  te  pos u y  przylegaj ce do 

ciany szczytowej ciany dzia owe, je li takowe przewidziano 

w projekcie; stawia si  je wtedy równocze nie z murowaniem 

cian szczytowych.

Aby unikn  tych komplikacji, wygodniej jednak wstrzyma

si  z murowaniem szczytów – zw aszcza górnych ich warstw – 

do czasu  rozpocz cia stawiania dachu.

Czy ciany szczytowe równie
wymagaj  usztywniania?

Materia , z jakiego budujemy cianki kolankowe, nie ma wi ksze-

go znaczenia, je li dom ma by  w ca o ci ocieplany od zewn trz. 

Nie zaleca si  natomiast zmian materia u czy sposobu ocieplania 

cian (np. na parterze jednowarstwowe, a na poddaszu – ociepla-

ne styropianem), gdy  niesie to ryzyko pojawienia si  p kni  na 

styku dwóch ró nych materia ów. Takie rozwi zania mo na jed-

nak stosowa , gdy elewacja górnej cz ci domu ma by  inna ni

pozosta ej, na przyk ad ciany parteru – z ocieplonych pustaków 

ceramicznych, a kolankowe poddasza – w technologii szkieletu 

drewnianego lub stalowego, z elewacj  z sidingu lub oblicówki 

drewnianej. Kiedy czy si  tak ró ne rozwi zania, trzeba uwzgl d-

ni  grubo  wszystkich warstw cian parteru i poddasza i dla za-

chowania ci g o ci p aszczyzny elewacji w odpowiednim miejscu 

ustawi  konstrukcje szkieletow  na stropie ni szej kondygnacji lub, 

eby jeszcze podkre li  ró nic  pomi dzy elewacj  parteru i pi tra 

–  wysun  lub cofn  cz ci o odmiennym wygl dzie.

Czy cianki kolankowe mo na 
wykona  z innego materia u
ni  u yty na ciany parteru?

S upek cianki kolankowej w cianie jednowarstwowej

pr t do kotwienia 
mur aty

s up elbetowy

cianka kolankowa

strop

cianka os onowa
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Na poddaszach u ytkowych nale y zachowa  ci g o  izolacji termicznej, zatem ocieple-

nie zewn trzne cian powinno si czy  z termoizolacj  umieszczon  w konstrukcji da-

chowej. Aby ciep o nie uchodzi o przez górn  powierzchni cian szczytowych, wzd u

ich skosów nale y umie ci  wk adki styropianowe grubo ci ok. 10 cm. Wk adki te owija 

si  siatk  z w ókna szklanego, wtapiaj c j  w warstw  zaprawy klejowej, co jest jedno-

cze nie pod o em pod 

tynk. Takie zako cze-

nie ciany szczytowej 

wykonuje si  po usta-

wieniu konstrukcji 

dachowej, co znacz-

nie u atwia dopaso-

wanie jej do zarysów 

dachu.

Jak powinna by  zako czona ciana 
szczytowa?

Wentylowanie nieogrzewanego podda-

sza zapewnia usuwanie wilgoci zbie-

raj cej si  tam w wyniku zmian tem-

peratury, przecieków z dachu, a tak e

wilgoci, której ród em jest para wodna 

przenikaj ca przez ocieplenie z ogrzewa-

nej cz ci poddasza lub z parteru. Dla 

zapewnienia nale ytej wentylacji pod-

dasza nieogrzewanego w obu cianach 

szczytowych na wysoko ci 30–50 cm 

poni ej kalenicy zostawia si  otwory 

wentylacyjne o wymiarach dostosowa-

nych do typowych kratek – 14 ´ 14 cm 

lub 14 ́ 27 cm. Je li powierzchnia pod-

dasza przekracza 100 m2, w ka dej cia-

nie powinny by  przynajmniej po dwa 

otwory wentylacyjne. Zas ania si  je 

kratkami z siatk , aby uchroni  podda-

sze przed zagnie d aniem si  tam pta-

ków i owadów.

Czy poddasza 
nieu ytkowe musz
by  wentylowane?

Jak zapobiec tworzeniu si  mostków 
cieplnych przy zwie czeniu dachu attyk ?

Niekiedy ciany szczy-

towe wyprowadzane 

ponad dach domu two-

rz  attyk . Stosownie 

do wymaga  konstruk-

cyjnych attyk  muru-

je si  z tych samych 

materia ów co cia-

ny szczytowe lub wy-

konuje jako elementy 

betonowane w desko-

waniu.

Attyk  trzeba ociepli ,

je li dach przykrywa 

pomieszczenia ogrze-

wane. Ocieplenie uk a-

da si  ze wszystkich 

stron: od strony ze-

wn trznej i wewn trz-

nej cian attyki, tak aby 

zachowa  ci g o  izolacji u o onej na dachu i cianach zewn trznych. Do ocieplania 

attyki u y  mo na odpowiednio przyci tych p yt styropianowych, które przykleja si

do pod o a i dodatkowo mocuje ko kami rozporowymi. 

Górn  powierzchni  attyki, tzw. daszek, os ania si  przed opadami ok adzin  z blachy 

powlekanej mocowan  ko kami rozporowymi do pod o a.
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Ocieplenie skosów 

ciany szczytowej nie jest 

potrzebne, je li ciana

szczytowa zbudowana 

jest jako jednowarstwowa 

– z materia u o dobrej 

izolacyjno ci cieplnejfo
t.
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Ocieplenie i obróbka blacharska attyki

W przeliczeniu na 1 m2 powierzchni nie 

odbiega znacz co od kosztów cian ze-

wn trznych: mog  by  nieco dro sze ze 

wzgl du na konieczno  usztywnienia. 

Koszt materia ów do wykonania s upka 

usztywniaj cego zawiera si  w granicach 

od 30 do 35 z  za 1 m d ugo ci, podobny 

jest te koszt 1 m wie ca.

Przeci tny koszt ca kowity zale nie od 

technologii wyniesie 200–250 z /m2.

Jaki jest koszt cia-
nek kolankowych 
i szczytowych?

obróbka blacharska

papa wst pnego krycia

papa podk adowa

trójk t z materia u termoizolacyjnego

papa wierzchniego krycia

termoizolacja

cznik mechaniczny

paroizolacja

p yta betonowa


