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P ierwotne znaczenie elewacji by-
ło ściśle związane ze ścianą ze-
wnętrzną. Przez wieki utożsa-
miana była z charakterystycz-

nymi dla danego okresu elementami, ta-
kim jak: attyka (balustrada lub ścianka
usytuowana ponad gzymsem wieńczą-
cym, zasłaniająca połać dachu); gzyms
(poziomy element architektoniczny
o funkcji ozdobnej i użytkowej, zabez-
pieczający elewację przed ściekającą
wodą, wyraźnie dzielący elewację na
kondygnacje); herb (często element de-
koracyjny elewacji wskazujący na przy-
należność lub przywileje – fotografia 1);
pierzeja (ciąg frontowych elewacji za-
zwyczaj stanowiący jedną ze stron ryn-
ku, placu) czy boniowanie (dekoracyj-
ne wykończenie kamienia lub naśla-
downictwo wykonane w tynku, pole-
gające na efektownym wykończeniu
krawędzi ciosów kamiennych. Obecnie

pojęcia te i wiele podobnych znane są
już tylko architektom i pasjonatom ar-
chitektury. Przygotowując dokumenta-
cję techniczną, coraz częściej mamy
wątpliwości, jak scharakteryzować
elewację (wg jakich kryteriów) i jak ją
nazwać.

Elewacja często zyskuje nazwę w za-
leżności od położenia względem stron
świata, np. północna, zachodnia bądź
północno-zachodnia, a także ze wzglę-
du na charakter połączonego z nią oto-
czenia. Wówczas nazywamy ją czasem
frontową, tylną czy ogrodową. Obec-
na różnorodność architektoniczna płata
nam jednak figla, gdyż niejednokrotnie
budynek nie ma klasycznych ścian,
krzywiznowa zewnętrzna przegroda jest
zarazem ścianą i dachem. Wówczas na-
zwę elewacji możemy powiązać z ma-
teriałem, z jakiego jest wykonana, mó-
wiąc o niej kamienna, ceglana, drew-
niana itp. Wraz z rozwojem technolo-
gii drogi kamień niegdyś tworzący jed-
norodną przegrodę (fotografia 1) zosta-
je zastąpiony okładziną z płyty kamien-
nej, cegła zostaje zastąpiona okładziną
klinkierową, a drewno płytami drewno-
pochodnymi lub tworzywem je imitują-
cym. Ponadto powstają BIOFASADY,
różniące się kolorystyką w zależności
od pory dnia i roku czy ekspozycji na
zmienne natężenie słońca. Stworzenie
oświetlenia LED otworzyło drogę do
kolejnych nowych elewacji (FASADY
LED). Nowością są ruchome elewacje
(Kinetic Fasad) dostosowujące się do
ekspozycji na słońce (podążające za

słońcem) lub dzięki ruchomym elemen-
tom chowające przeszklone fragmenty
przed intensywnym nasłonecznieniem.

Szkło
Jednym z czynników wpływających na

rozwój elewacji było ustawiczne doskona-
lenie szyb. Wzrost świadomości straty
energii w zimie, zbyt duże zyski w lecie
spowodowały tworzenie nowoczesnych
konstrukcji okien (początkowo jednoszy-
bowe skrzynkowe lub ościeżnicowe, po-
tem zestawy wielokomorowe ze szkłem
refleksyjnym i szlachetnymi gazami). Na-
stępnie wprowadzono elementy zacienie-
nia, tzw. łamacze światła, rolety, żaluzje,
a stąd krok do dwupłaszczyznowych ele-
wacji (dekoracyjne elewacje z metali
czy tworzywa). Więcej na temat rozwo-
ju szklanych fasad można przeczytać
w [1, 5]. Światło, a dokładniej nasłonecz-
nienie, było i ma wpływ na rozwój rucho-
mych elementów elewacji i można powie-
dzieć, że stało się inspiracją elewacji dy-
namicznych. Szkło jest chętnie łączone
z innymi materiałami budowlanymi, np.
betonem (fotografia 2), ale także wyko-
rzystywane są stal, ceramika czy drewno.

Metale
Ostatnie dekady to trend dozowania

światła do wnętrza budynków reprezen-
tacyjnych. Naprzeciw temu wychodzą
podwójne elewacje. Przykładem może
być Ośrodek Dokumentacji Sztuki Ta-
deusza Kantora CRICOTEKA w Kra-
kowie (fotografia 3). Jej ażurowe ele-
wacje wykonane są ze stali korten.
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Streszczenie. Bryła budynku i jego elewacja to ważne elementy
przestrzeni kształtowane przez architektów. Forma obu tych ele-
mentów jest fascynującym „detalem” otaczającej nas przestrze-
ni, który tworzy klimat danego miejsca. Obecnie elewacja stała
się inteligentną powłoką, obudową wnętrza o określonej funkcji.
Współczesne elewacje oddają nie tylko indywidualny zamysł
estetyczny architekta, ale również stanowią odzwierciedlenie
wszechstronnej wiedzy i postępu materiałowo-technologicznego.
Jest to wypadkowa solidnej wiedzy zespołów nie tylko z dziedzi-
ny architektury. W artykule podjęto próbę systematyki materia-
łowej i trendów w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: fasada; elewacja; dynamiczne elewacje.

Abstract. The body of the building and related elevations are
important elements of space shaped by architects. The form of
both of these elements is a fascinating "detail" of the space that
surrounds us, which creates the atmosphere of a given place.
Currently, the facade has become an intelligent coating, an interior
cladding with a specific function. Contemporary facades reflect
not only the individual aesthetic sense of the architect. It is also
a reflection of comprehensive knowledge as well as material and
technological progress, it is the result of solid knowledge of the
teams not only in the field of architecture. The article attempts to
modest systematics of materials and interest in trends in this field.
Keywords: facade; elevation; dynamic elevations.
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Fot. 1. Detale architektoniczne elewacji
Photo 1. Architectural details of the facade
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Na uwagę zasługują też fasady ze stali
nierdzewnej [4], której zaletą jest duża
odporność na korozję, zwiększająca
trwałość elewacji. Oprócz rozwiązań
z płyt spotykamy fasady siatkowe, któ-
re są dobrym podłożem do skonstruowa-
nia dwupłaszczyznowej fasady zielonej
(fotografia 4). Realizacja fasady zielonej
polega na rozpięciu na elewacji budyn-
ku siatki linek ze stali nierdzewnej zamo-
cowanej do krótkich wsporników kotwio-
nych w ścianie nośnej oraz nasadzeniu
i pielęgnacji roślin. Siatka stanowi osno-
wę umożliwiającą rozrost pnączy i może

być wykonywana w postaci ortogonalne-
go układu linek o rozstawie nie większym
niż 1,5 m lub stanowić siatkę spinaną drob-
nymi klemami. Zarówno wsporniki, jak
i linki wykonywane są najczęściej z kwa-
soodpornej stali nierdzewnej gatunku
1.4401 [4]. Roślinność jest naturalnym
buforem chroniącym budynek przed
przegrzewaniem, dając w okresie letnim
oszczędnościnaklimatyzacjinawetdo70%.

Drewno i szkło
W realiach polskiego budownictwa

można by domniemywać, że drewno ja-
ko materiał na elewacje jest w odwrocie,
ale w wielu krajach architekci sięgają po
połączenie drewna i szkła na elewacjach
(fotografia 5). Wadą okładzin drewnia-
nych jest niestety nieumiejętne dobranie
właściwego gatunku drewna i z tego ty-
tułu następuje ich szybkie przebarwia-
nie. Chcąc osiągnąć okres użytkowania
przeszło 15 lat, należy stosować: gatunek
drewna, który ma odpowiednią natural-
ną trwałość (głównie gatunki drzew eg-
zotycznych); drewno modyfikowane,
np. TERMOwood oraz impregnowane
środkiem zwiększającym trwałość.

Większość modyfikowanych gatun-
ków drewna stosowanych w okładzi-
nach jest oceniana jako bardzo trwałe
(BSEN350:2 – klasa 1) lub trwałe (kla-
sa 2) i zdolne do zapewnienia okresu
użytkowania wynoszącego 30 lat lub
więcej. Modyfikacja drewna zapewnia
również odporność na atak owadów.
Ponadto drewno jest nieco ciemniejsze
niż surowiec wyjściowy i bardziej stabil-
ne niż zwykłe drewno w warunkach
zmiennej wilgotności, a jego właściwo-
ści termoizolacyjne ulegają poprawie.

Oprócz drewna litego spotkać można
płyty elewacyjne (fotografia 6) w du-
żym formacie z laminatu wysokociśnie-
niowego (kompozytu) z wierzchnimi

warstwami okleiny drewnianej. Płyta ta
ma dużą odporność na promieniowanie
słoneczne, zmienne warunki atmosfe-
ryczne (jak działanie deszczu, śniegu,
wiatru i niskiej temperatury). Grubość
takich paneli jest zróżnicowana (3, 6, 8,
10, 12, 14, 18, 20 i 22 mm), a masa nie-
wielka (ok. 1,35 kg/m2 przy grubości
10 mm). Reakcja na ogień elewacji drew-
nianych jest często na poziomie B-s1-d0.

Inne rozwiązania
Ciekawym rozwiązaniem architekto-

niczno-użytkowym są elementy zacie-
nienia elewacji z paneli fotowoltaicz-
nych (fotografia 7). W rozwiązaniu tym
pozyskuje się również energię na zasi-
lanie energochłonnej klimatyzacji.

Najbardziej ciekawym wg mnie tren-
dem jest wprowadzanie ruchomych ele-
mentów konstrukcji budynku nazywa-
nych często Kinetic building (fotogra-
fia 8). Pozwalają one dostosować się
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Fot. 3. Elewacja dwupowłokowa – CRICO-
TEKA, Kraków
Photo 3. Double-skin facade – CRICOTEKA,
Krakow

Fot. 4. Elewacja dwupowłokowa – fasada
zielona
Photo 4. Double-skin facade – green facade

Fot. 5. Elewacja łącząca drewno i szkło
Photo 5. The facade combines wood and glass

Fot. 6. Elewacja z drewnianymi panelami
Photo 6. The facade with wooden panels

Fot. 7. Detale architektoniczne elewacji
– szkło i fotowoltaika
Photo 7. Architectural details of the façade
– glass and photovoltaics

Fot. 2. Detale architektoniczne elewacji
– beton i szkło
Photo 2. Architectural details of the façade
– concrete and glass
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do wielokryterialnych potrzeb użytkow-
ników i zachwycić zmiennością formy
elewacji. Przytoczenie statycznej ilustra-
cji niestety nie daje pełnego odbioru zja-
wiska, dlatego proponuję Państwu sko-
rzystanie z zamieszczonych pod ilustra-
cjami kodów QR, które poprawadzą do
filmów obrazujących możliwości kształ-
towania elewacji XXI w.

Za liderów tej eksperymentalnej i in-
nowacyjnej architektury uznaje się Chi-
ny, gdzie w 2019 r. powstał nowy budy-
nek kulturalno-artystyczny Fosun Foun-
dation w Bund Finance Center w Szan-
ghaju. Trzypiętrowy budynek jest inspi-
rowany otwartymi scenami tradycyjne-
go chińskiego teatru, ma kurtynową fa-
sadę z rurek, które przypominają gigan-
tyczne kawałki bambusa, zwisających
w trzech warstwach, tworząc zasłonę,
która porusza się pionowo po zewnętrz-

nej stronie budyn-
ku, zmieniając jego
kształt [5].

Szybki postęp
technologii, szcze-
gólnie elektronicz-
nych, spowodował
intensywne zmiany
w urbarchitektonicz-
nym kształtowaniu
płaszczyzn elewacji.
Pojawienie się świa-
teł LED i paneli
LED sprawiło, że
otworzył się nowy
rozdział projekto-
wania urbarchitek-

tonicznego. W Polsce ten trend jest rów-
nież widoczny. Krakowska Tauron Are-
na zmienia się w zależności od potrzeb
w potężną tablicę reklamową (fotogra-
fia 9).
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Fot. 9. Tauron Arena, Kraków – iluminacja LED; flaga narodowa z okazji rozgrywek pol-
skich siatkarzy
Photo 9. Tauron Arena, Cracow – LED illumination; national flag on the occasion of the ga-
mes of Polish volleyball players

Fot. 8. Dynamiczne fasady
Photo 8. Kinetic building

[2] [3]
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