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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 9/2009

Zanim wybudujemy dom, powinni my zada

sobie kilka zwi zanych z tym przedsi wzi -

ciem istotnych pyta  oraz pomy le , co jest 

dla nas wa ne i jak to osi gn . Za ó my, e

pytania o potrzeby mieszka ców domu zosta-

y ju  postawione i wiemy, jak du y dom ma 

by , ile powinien mie  pokoi oraz jakie dodat-

kowe funkcje pomieszcze  s  nam potrzeb-

ne. Ka da rodzina ma nieco inne preferencje 

i przyzwyczajenia. Inny jest te  sposób sp -

dzania wolnego czasu lub (co zdarza si  nie-

rzadko) charakter pracy w domu. Mimo to jest 

kilka podstawowych zasad planowania funk-

cji i rozmieszczenia poszczególnych pomiesz-

cze , o których warto pami ta .

O czym warto pami ta ?
Projektuj c dom na dzia ce, musimy pami -

ta , e podstawow  zasad  dobrego planowa-

nia jest w a ciwe usytuowanie budynku wzgl -

dem stron wiata. Idealn  sytuacj  jest, kiedy 

wjazd na dzia k , a zatem równie  strefa wej-

ciowa naszego domu, znajduje si  od strony 

najmniej nas onecznionej. Zwykle w tej cz ci 

domu zlokalizowane s : gara , wiatro ap, po-

mieszczenia gospodarcze i inne funkcje, nie-

wymagaj ce ani wi kszych przeszkle , ani te

du ej ilo ci wiat a dziennego. Taka dzia ka jest 

oczywi cie wzorcowa, ale nawet na innej, nieco 

trudniejszej pod wzgl dem usytuowania, mo -

na dobrze zaplanowa  budynek, wykorzystuj c

maksymalnie jej dobre strony. Pami tajmy, e

to dom powinien by  dostosowany do dzia ki, 

wi c wybierajmy projekty, które do niej pasuj .

Poszczególne pomieszczenia w naszym domu 

oraz miejsca takie jak taras, oran eria czy wia-

ta gara owa maj  konkretne wymagania co do 

usytuowania wzgl dem stron wiata. W sche-

macie wygl da to nast puj co: najbardziej wy-

magaj ce wiat a s onecznego strefy to przede 

wszystkim pokój dzienny, taras, pokoje do pra-

cy. Najodpowiedniejsza dla tej funkcji b dzie 

strona po udniowa i zachodnia. Je li chcemy 

mie  na tarasie s o ce w pierwszej cz ci let-

niego, ciep ego dnia, a po po udniu odpoczy-

wa  w cieniu, to usytuujmy go od strony po-

udniowo-wschodniej. Sypialnie warto raczej 

planowa  od wschodu, aby wstawa  ener-

gicznie razem ze s o cem. Po po udniu 

w tych pomieszczeniach b dzie pano-

wa  przyjemny cie  daj cy wytchnie-

nie. Dla kuchni najlepsze jest wiat o

wschodnie i pó nocne. Zwykle i tak 

jest tam najcieplej.

Wszelkie pomieszczenia gospodarcze, spi-

arni  oraz wymieniony wcze niej gara  nale-

y sytuowa  od strony pó nocnej lub ewentu-

alnie wschodniej. S  to strefy niewymagaj ce 

wiele wiat a dziennego, wi c mo emy plano-

wa  w nich niewielkie przeszklenia, czym mi-

nimalizujemy utrat  ciep a z budynku.

Dobry projekt sk ada si  nie tylko z funkcjo-

nalnie zaplanowanego wn trza. Aby dobrze 

wykorzysta  warunki naturalne dzia ki, trze-

ba przede wszystkim spojrze  na budynek jako 

ca o  – bry . Dom energooszcz dny, a co za 

tym idzie – ekologiczny, to taki, który wyko-

rzystuje mo liwie ma o energii ze róde  nie-

odnawialnych. Musimy si  zastanowi , jak nie 

traci  ciep a przez najbardziej newralgiczne 

miejsca w budynku lub pozyska  biernie energi

z zewn trz. O czym nie mo na zapomnie ? Na 

pewno o jego izolacji termicznej oraz rozmiesz-

czeniu przeszkle  w budynku – du e okna pla-

nujmy od po udnia i zachodu, ma e – od wscho-

du i jak najmniejsze – od pó nocy. W ten sposób 

z jednej strony domu zyskujemy energi  s onecz-

n  do wn trza, a z drugiej – nie pozwalamy jej 

umkn . Elewacja po udniowa to równie cia-

na zewn trzna. Pami tajmy, e tak e przegro-

dy nieprzezroczyste s  elementem pozyskuj -

cym energi . Najlepiej jest wi c, gdy najd u sza 

ciana znajduje si  na osi wschód–zachód i jest 

skierowana na po udnie. 

W tym miejscu nale y wspomnie  o zacienie-

niu domu przez budynki s siednie lub wysok

ro linno . Musimy mie  na uwadze, e  sko-

rzystamy z energii s onecznej tylko wówczas, 

je li nasz dom b dzie o wietlony promieniami 

s o ca przez wi kszo  dnia. 

Planuj c ogród, starajmy si  nie zas ania

zbytnio elewacji przed s o cem. Przed zbyt-

nim nagrzaniem pomieszcze  w okresie lata 

najlepiej ochroni  nas zewn trzne aluzje i ro-

lety. Je li jednak wolimy ziele  drzew, zamiast 

rolet okiennych, to pami tajmy, eby od stro-

ny po udniowej sadzi  drzewa li ciaste, któ-

re latem os oni  przed s o cem, a zim  strac

li cie i nie przeszkodz  w dotarciu promie-

ni s onecznych do budynku. Drzewa iglaste 

sad my raczej od strony nara onej na dzia-

anie wiatru. Umieszczenie ich blisko ciany 

domu po stronie pó nocno-wschodniej i pó -

nocno-zachodniej w znacznym stopniu przy-

czyni si  do ograniczenia strat ciep a i b d

one stanowi y skuteczn  ochron  dla budyn-

ku bez wzgl du na por  roku. Je li mamy do-

bry projekt i w a ciw , przemy lan  lokali-

zacj , mo emy by  pewni, e to ju  ogromny 

krok poczyniony w stron  oszcz dno ci przy 

eksploatacji domu. Pozostaje jeszcze dobry wy-

bór sposobu ogrzewania czy wentylacji takie-

go domu, ale to ju  odr bny temat.
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