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Jeszcze sto lat temu pokryte ziemią i porośnięte roślinnością dachy odgradzały człowieka od natury, były ostatnią 
barierą między nim a niszczycielskimi żywiołami i dzikimi zwierzętami. Dziś przeciwnie – powstają z tęsknoty  
za przyrodą. Na całym świecie zazieleniają się więc apartamentowce, budynki użyteczności publicznej, obiekty 
sportowe. „Rozkwitają” też prywatne rezydencje – oto najciekawsze domy jednorodzinne z ogrodami na dachach! 

dtrawa nad głową  

  zdjęcia SHUTTER STOCK, SERWISY PRASOWE BIUR ARCHITEKTONICZNYCH   tekst EWA JAGALSKA  

7 stóp pod ziemią 

„Edgeland House” położony jest w Austin 
(Teksas) na zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych. To nowoczesna 
reinterpretacja najstarszego typu siedzib 
rdzennych ludów Ameryki Północnej,  
tzw. pit houses (ziemianek). Powstał  
w nasypie o głębokości siedmiu stóp  
i wygląda, jakby naturalna, porośnięta 
dziko skarpa (jest tu 40 gatunków 
rodzimych roślin) pękła na pół, ukazując 
supernowoczesne wnętrze. Efekt 
spektakularny, zwłaszcza nocą, gdy 
wnętrza jarzą się światłem. Jak mówią 
jego twórcy: „Edgeland House” jest 
artystyczną instalacją z przesłaniem  
– dom powinien być przedłużeniem 
krajobrazu, a człowiek wrócić do życia  
w zgodzie z naturą. I rzeczywiście, żeby 
przejść z jednego pawilonu do drugiego, 
trzeba się z nią spotkać – bez względu  
na pogodę. Forma domu zapewnia 
naturalną wentylację, przykrycie  
go darnią – komfort termiczny. Dom 
powstał dla pisarza... science fiction i jego 
rodziny. Projekt: Bercy Chen Studio LP, 
www.bcarc.com 
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Klimatyzacja eko „RD House” to rodzinny dom w Jarabacoa na Dominikanie. 
Choć duży – razem z tarasami ma ponad 500 m2 – sprawia kameralne wrażenie. 
To zasługa niezwykłej konstrukcji: znaczną część budynku ukryto w nachylonym pod 
kątem 45 stopni stoku wzgórza (widoczne ściany wzniesiono, używając kamieni 
z wyrobiska). Takie rozwiązanie podyktowało ukształtowanie terenu, ale przede wszystkim 
oczekiwania właścicieli – dom jest ich wakacyjną rezydencją, do której zapraszają  
licznych gości. Pragnęli wytchnienia od palącego słońca, ale zarazem zespolenia z naturą, 
a to absolutnie wykluczało klimatyzację. Stąd też trawa na dachu, który „płynnie 
przechodzi” w osłonę tarasu. Projekt: pracownia architektoniczna Vasho, www.vasho.net

Domek myśliwski Położony nad fiordem ÅAkrafjorden na zachodzie Norwegii. Inspirowany 
kształtem szałasu, gdy spojrzeć na niego od jego węższej strony – całkowicie niknie pośród skał  
i wrzosów. Choć ma tylko 35 m2, daje schronienie 21 osobom (mogą tu spać, na wspólnym posłaniu).  
Jak się do niego dostać? Wyłącznie pieszo lub konno. Projekt: Studio Snøhetta, www.snohetta.com 

DOMY W ŻYWEJ ZIELENI

dy po krótkim i wietrznym lecie północne krainy  
okrywał mrok, wszystkie żywe stworzenia: ludzie, zwierzęta,  
a w powszechnej opinii także elfy, trolle, gnomy i inni 
przedstawiciele magicznych istot, nazywanych na Islandii 
Niewidzialnymi Ludźmi, na wiele miesięcy dosłownie wtulały 
się w ziemię; była to jedyna szansa na przetrwanie. Domostwa 
budowano w głąb – czasem ponad powierzchnią widoczne 

były jedynie szczyty dachów, a jeśli klimat pozwalał, fragmenty 
ścian z małymi oknami. Na jałowej Islandii do budowy używano 
torfu, uzupełniając go kamieniami i drewnem brzozy (zdj. powyżej: 
farma pasterzy w Glaumbær), w Szwecji i Norwegii dominowała 
sośnina, a budynki były wyższe. Wszędzie jednak dachy okładano 
darnią, co sprawiało, że latem ludzkie siedziby wyglądały jak zielone 
pagórki, zimą trudno je było dostrzec pośród zasp. 

Mikroklimat z pszczołami
Zielone domy powstawały na całym świecie, ale to właśnie 
budowniczowie z Północy wymyślili doskonałe w swej prostocie 
rozwiązania – systemy odprowadzania wody, termoizolację, 
wzmacnianie darnią konstrukcji. Nic dziwnego, że współcześni 
inżynierowie i architekci właśnie u nich szukają inspiracji. Wiążą  
je z doświadczeniami modernistów, którzy w pierwszej połowie  
XX wieku wznosili domy z płaskimi dachami, a na nich zakładali 
ogrody. – Le Corbusier mówił o „maszynach do mieszkania”,  
my poszliśmy krok dalej i tworzymy „żyjące maszyny” – wyjaśnia 
Enric Ruiz-Geli, autor „Villi Bio” położonej niedaleko Barcelony. 
Rzecz w tym, ciągnie architekt, by nie tylko dać ludziom zieloną 
przestrzeń, lecz także zaprząc siły natury do poprawienia 
mikroklimatu we wnętrzu i wokół domu, zmniejszenia kosztów 
ogrzewania, a nawet włączenia budynków mieszkalnych  
do systemu antypowodziowego (Nadrenia Północna-Westfalia).  
W krajach skandynawskich działają organizacje popularyzujące 
dostosowywanie tradycyjnego budownictwa do potrzeb 
współczesności, w centralnej Europie prym wiedzie Szwajcaria  
– w Bazylei aż 25 proc. dachów pokrytych jest zielenią! W Chicago 
przykład idzie z góry – siedziba władz miasta, czyli wzniesiony  
w 1911 roku jedenastopiętrowy budynek Chicago City Hall,  
w pierwszym roku XXI wieku zyskał zielony dach – rośnie na nim 
150 gatunków roślin, m.in. krzewów, pnączy i drzew, wśród których 
brzęczą pszczoły, co roku dając 200 funtów miodu!   6 

Kvivik Igloo Jeden z bliźniaczych domków letniskowych w połowie drogi między Kvivik 
(jedna z najstarszych osad na Wyspach Owczych) a miejscowością Vestmanna. Ma kształt igloo  
i jest malutki – powierzchnia wynosi niecałe 30 m2. Wnętrze ogrzewa żeliwna koza, darń na dachu 
zabezpiecza przed stratami ciepła  
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Język węża ‚‚Villa Bio” w Llers,  
dwie godziny autem na północ od Barcelony. 
Budynek jest przedłużeniem wzgórza  
– cztery piętra (w tym podziemny garaż) 
mają nieregularny kształt, w przekroju 
wyglądają jak warstwy ziemi. Rośliny  
na falującym i rozdwojonym niczym język 
węża dachu (jak mówi architekt) uprawiane 
są metodą hydroponiczną, bez gleby. 
Zapewniają mieszkańcom przyjazny 
mikroklimat i osłaniają ich przed wiatrem 
Tramontana, wiejącym wzdłuż Pirenejów  
(z łaciny: mieszkający za górami).  
Projekt: Enric Ruiz-Geli, www.ruiz-geli.com 
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Zielone na czerwonym Rezydencja „Malbaie V”, położona nad Rzeką św. Wawrzyńca w kanadyjskiej prowincji  
Quebec, to potężny blok o podłużnym kształcie, węższą stroną wbity w stok. Taki układ sprawia, że ze wszystkich czterech sypialni 
umiejscowionych na dolnym poziomie roztacza się rozległy widok na dolinę. Górny poziom zajmuje część dzienna, wchodzi się  
do niej prosto z bramy utworzonej przez dach wsparty na murze oporowym – dzięki temu wygląda on jak przedłużenie zbocza,  
albo – gdy spojrzeć z góry, jak skocznia narciarska. Na dachu zasadzono te same rośliny, które dziko porastają wzgórze – ogród  
na dachu integruje budynek z otoczeniem, a latem daje wnętrzom przyjemny chłód. Zieleń pięknie kontrastuje z kolorem 
czerwonego cedru z Kolumbii Brytyjskiej, którym obłożono ściany. Projekt: MU Architecture, www.architecture-mu.com

Platformy  
z nowalijkami
„Mill Valley Cabins” niedaleko San  
Francisco (po drugiej stronie cieśniny 
Golden Gate) to dwa pawilony połączone 
kamiennymi i drewnianymi chodnikami.  
Są dodatkiem do stojącego nieopodal 
rodzinnego domu gospodarzy  
– w położonym niżej budynku mieści  
się studio jogi, służy też jako dom 
gościnny, wyższy to pracownia malarska 
właściciela. Zadaniem architekta było 
takie wkomponowanie ich w bujną 
przyrodę, by stały się jej częścią.  
Na dachach powstały ogrody – uprawą 
roślin pasjonuje się pani domu, do tej  
pory miała utrudnione zadanie – budowała 
skalniaki na stromej działce, teraz  
wreszcie pielęgnuje grządki w poziomie.  
Projekt: Feldman Architecture, 
www.feldmanarchitecture.com
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KOMPOZYCJA Z TRAWĄ Dom ma powierzchnię 180 m2, jest więc niewielki, przy czym pod uniesioną częścią dachu mieści się dodatkowo 
studio muzyczne – zostało w ten sposób odizolowane od pozostałych wnętrz. W 2009 r. budynek został nominowany do Europejskiej 
Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe. Projekt: Robert Konieczny, KWK Promes. Zdjęcia Juliusz Sokołowski/www.kwkpromes.pl

W SŁOŃCU I W ZIELENI Biegnąca równolegle do schodów łagodna pochylnia wprowadza zieleń do części dziennej  
– wiosną i latem, gdy trawa rośnie wysoko, ażurowe stalowe schody stają się niemal niewidoczne. Budynek  
został tak zorientowany względem stron świata, by wnętrza były właściwie doświetlone: kuchnia i garaż znalazły się  
od północy, a salon, taras i związana z nimi część ogrodu wychodzą na południe i zachód

DOMY W ŻYWEJ ZIELENI

Książenice pod Warszawą

Dom OUTrialny 
Polsce prekursorem architektury ściśle zespolonej  
z naturą jest Robert Konieczny z katowickiej pracowni KWK 
Promes – w zeszłym roku prezentowaliśmy w „Dobrym 
Wnętrzu” niezwykły dom jego autorstwa, w którym podłoga 
przeszklonego parteru na pierwszy rzut oka niczym nie różni 
się od trawnika na zewnątrz. Konieczny ma też na koncie 

kilka realizacji (docenionych na świecie i wielokrotnie nagradzanych), 
w których trawa – już prawdziwa – porasta dach. Wśród nich jest 
„Dom OUTrialny”. – Jedynym kontekstem dla niego była zielona 
polana otoczona lasem – mówi architekt. – Stąd myśl, by „wykroić” 
kawałek trawy i potraktować go jako zadaszenie, pod którym 
poukładane będą wszystkie funkcje. Gdy całość była już gotowa, 
pojawiło się życzenie inwestora, aby znaleźć miejsce na małe studio 
muzyczne i oranżerię. Ta ostatnia uzyskana została w wyniku 
połączenia parteru z trawiastym dachem poprzez „nacięcie”  
i „wgięcie” zielonej płaszczyzny do środka budynku – wyjaśnia. Wskutek 
tego zabiegu dach stał się atrium: można dostać się tam tylko  
z wnętrza domu, w przeciwieństwie jednak do typowego atrium, nowo 
powstała przestrzeń posiada wszystkie zalety ogrodu zewnętrznego, 
wciąż pozostając bezpieczną, wewnętrzną strefą budynku.  
W ten sposób udało się stworzyć nowy typ domu, a jego nazwa  
– outrialny ma obrazować nietypowe atrium, będące jednocześnie 
wnętrzem i zewnętrzem budynku. 6 

W


