
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ELEMENTÓW MAŁEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Wszystkie projektowane elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na 
grzyby,  owady  i  pleśnienie.  Drewno  malowane  na  kolor  ciemnobrązowy 
(PALISANDER  ŚREDNI,  DREWNOCHRON  CIESZYN).  Elementy  zakopane  w 
ziemi  lub  stykające  się  z  ziemią  do wysokości  ~15 cm ponad grunt  impregnowane 
lepikiem lub smołą.

TABLICA Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ/PRZYRODNICZĄ - [T-2]

Elementy  pionowe  wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o 
średnicy 12-14 cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i 
pleśnienie;  zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik),  wystawioną 
na 20 cm powyżej poziomu terenu.
Dach tablicy dwuspadowy z przyczółkiem, pokryty deskami o grubości 2,7 cm. Deski 
te opierają się na kalenicy – belce o śr. 10-12 cm i płatwiach – belkach o śr. 8-10cm.
Te opierają się na belkach pułapowych o śr. 8-10 cm i na ozdobnej belce o przekroju 
prostokątnym  18  x  12cm,  stanowiącej  zwieńczenie  tafli  tablicy.  Napis  na  belce 
grawerowany. Ozdobne miecze o gr. 6-8 cm.
Taflę tablicy tworzą 4 deski o gr. 2,7 cm i wym. 20x174 cm, mocowane do konstrukcji 
za  pomocą wkrętów.  Zwieńczenie  tafli  tablicy u dołu za pomocą belki  stężającej  o 
przekroju kwadratowym 12 x 12cm.
Dodatkowym  wzmocnieniem  konstrukcji  u  podstawy  są  2  belki  podwalinowe 
podciosane, o średnicy ok. 28-32 cm. Do belek mocowane są deski o gr. 4,2 cm i wym. 
20x70  cm,  tworzące  rodzaj  siedziska.  Belka  zabezpieczona  u  dołu  izolacją 
przeciwwilgociową (smoła lub lepik), ułożona na podsypce żwirowo-cementowej.
Fundament:  słup  zaostrzony  u  dołu,  wkopany  w  ziemię  na  70  cm  poniżej  p.t.  i 
obłożony kamieniami. (Brak fundamentu betonowego uzasadniony jest przeznaczeniem 
tablicy do umiejscowienia jej w wysokich partiach gór i na terenie chronionym).

ŁAWKA [L-1] – (WERSJA Z OPARCIEM)

Siedzisko  wykonane  z  dwóch  belek  „półokrąglaków”  o  średnicy  Ø  20-24  cm, 
mocowane za pomocą gwoździ do dwóch belek podciosanych o średnicy Ø 36-40 cm, 
zabezpieczonych izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik).
Oparcie z desek o gr. 4,2 cm, mocowanych za pomocą gwoździ do belek o średnicy Ø 
8-10 cm, wpuszczanych w belkę podwalinową.
Ławki ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej.
Dodatkowym  elementem  izolującym  (przeznaczonym  do  wymieniania  w  chwili  
zestarzenia,  zgnicia  lub  uszkodzenia)  może  być  foszt  gr.  7cm,  mocowany do  spodu  
belek.

STÓŁ PRZENOŚNY [S]

Nogi  stołu  wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o  średnicy 
16-18 cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i pleśnienie; 



zabezpieczone izolacją  przeciwwilgociową (smoła  lub lepik),  wystawioną  na 20 cm 
powyżej poziomu terenu.
Pomiędzy nogami stołu zamocowana belka o śr. 10 cm, wpuszczona w słupy. Na nich 
opiera się belka wiązara o śr. 8-10 cm. Poprzeczne belki podtrzymujące blat o śr. 8-10 
cm. Blat wykonany z fosztów o gr. 7-8 cm i szer. 20 cm.
Stoły ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej.
Dodatkowym  elementem  izolującym  (przeznaczonym  do  wymieniania  w  chwili  
zestarzenia,  zgnicia  lub  uszkodzenia)  może  być  foszt  gr.  7cm,  mocowany do  spodu  
belek.

ŁAWO-STÓŁ [L-S-1]

Siedzisko  wykonane  z  belki  „półokrąglaka”  o  średnicy  30-35  cm,  mocowane  za 
pomocą gwoździ do dwóch belek podciosanych o średnicy 30-35 cm, zabezpieczonych 
izolacją  przeciwwilgociową  (smoła  lub  lepik).  Do  belek  tworzących  siedzisko 
mocowane są belki o średnicy 18-20 cm, będące oparciem dla blatu. Blat wykonany z 
desek – fosztów o gr. 10-12 cm.
Ławo-stoły ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej.
Dodatkowym  elementem  izolującym  (przeznaczonym  do  wymieniania  w  chwili  
zestarzenia,  zgnicia  lub  uszkodzenia)  może  być  foszt  gr.  7cm,  mocowany do  spodu  
belek.

KOSZ NA ŚMIECI [K] 

Elementy  pionowe  wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o 
średnicy Ø 8-12 cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i 
pleśnienie;  zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik),  wystawioną 
na 20 cm powyżej poziomu terenu.
Pokrycie dachu wykonane z desek o gr. 2,7 cm, opartych na czterech łatach o przekroju 
prostokątnym 4x2,5 cm i dwóch krokwiach o przekroju prostokątnym 5x3cm.
Krokwie  opierają  się  na  belkach  o  przekroju  prostokątnym  6x4cm,  łączonych  ze 
słupami złączem ciesielskim na wpust. Krokwie i pokrycie dachu ułożone pod kątem 
45°. Komora kosza z otwieranymi drzwiami w kształcie prostopadłościanu wykonana z 
desek  o  gr.  2,7  cm  i  płaskowników  stalowych  o  wym.  10x40  mm.  Spód  komory 
ażurowy – z czterech desek ułożonych w odstępach co 7 cm. Drzwi na zawiasach i 
zasuwie, mocowanej wewnątrz komory.
Ozdobna osłona kosza wykonana z desek o gr. 2,7 cm ułożonych pod kątem 45°. Deski 
mocowane  za  pomocą  gwoździ  do  belki  podpierającej  o  przekroju  prostokątnym 
8x6cm, przyciętej. W części otwieranej ozdoba nie występuje.
Fundament:
Wykonany z betonu B-15. Słup drewniany z wydrążonym w stopie otworem o średnicy 
25 mm i  głębokości  20 cm osadzony na  rurze stalowej  Ø 25 mm zamocowanej  w 
fundamencie  za  pomocą  kleju  konstrukcyjnego,  np.  HILTI.  Obejma  stopy  słupa  z 
płaskowników blaszanych  =  6  x  50mm  spawanych,  łączona  ze  słupem za  pomocą 
wkrętów.  Słupy  podniesione  na  5  cm  powyżej  p.t.  Powstała  przez  to  szczelina 
wypełniona  podsypką  żwirową.  Fundament  o  średnicy  Ø  28  cm  z  otworem 
nawiercanym, zagłębiony na 50 cm poniżej p.t. (DETAL D).
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PARKING ROWEROWY [P] 

Elementy  pionowe  wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o 
średnicy 12-14 cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i 
pleśnienie; części stykające się z gruntem zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową 
(smoła lub lepik), wystawioną na 20 cm powyżej poziomu terenu.
Słupki  zwieńczone  daszkami  z  desek  o  gr.  2,7  cm,  ułożonych  pod  kątem  35-40°. 
Podwalina  wykonana  z  belki  o  średnicy  35-40  cm,  z  otworami  na  koła.  Belka 
zabezpieczona izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik). Do belki mocowane są 
słupki i belka zwieńczająca o średnicy 6 cm. Elementy łączone za pomocą gwoździ.
Fundament:
Słupki  wkopane w ziemię  na głębokość 70 cm poniżej  p.t.  i  obłożone kamieniami. 
Parkingi
rowerowe ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej.

OGRODZENIE – PRZĘSŁO TYPOWE  [O-1] 

Elementy  pionowe  wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o 
średnicy 12-14 cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i 
pleśnienie; części stykające się z gruntem zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową 
(smoła lub lepik), wystawioną na 20 cm powyżej poziomu terenu.
Słupki  o  wys.  120  cm  powyżej  p.t.,  zwieńczone  daszkami  z  desek  o  gr.  2,7  cm, 
ułożonych  pod  kątem 35-40°.  Odległo  ść  pomiędzy  słupkami  (wymiar  typowy  dla 
przęsła)  –  230 cm.  Dwie  belki  poziome o  średnicy  10-14 cm mocowane  do  belek 
podporowych o śr. 6-8 cm za pomocą gwoździ na wysokości 25 cm i 89 cm.
Fundament:
Słupki wkopane w ziemię na głębokość 70 cm poniżej p.t. i obłożone kamieniami.

OGRODZENIE – PRZĘSŁO NIETYPOWE  [O-2] 

Wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o  średnicy  18-22  cm. 
Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby,  owady i  pleśnienie;  części 
stykające się z gruntem zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik), 
wystawioną na 20 cm powyżej poziomu terenu. Słupy obłożone kamieniami polnymi. 
Odległość pomiędzy słupami – 100 cm.
Fundament słupa betonowy - zagłębiony na 70 cm poniżej p.t. Wysokość słupa – 120 
cm  powyżej  p.t.  Słupki  posiadają  wycięcie  na  wys.  70  cm  w  celu  umieszczenia 
tabliczek z logiem szlaku lub z innym piktogramem informacyjnym. Tabliczki o wym. 
12x12 cm drewniane, piktogramy malowane.
Słupki zwieńczone są daszkiem z desek gr. 2 cm, ułożonych pod kątem 35-40°. Przęsło 
nietypowe [O-2] jest elementem mającym na celu podkreślenie wejścia na ogrodzony 
teren. Stanowi rodzaj bramki.
Fundament:
Słupki wkopane w ziemię na głębokość 70 cm poniżej p.t. i obłożone kamieniami.

 

3



ZADASZENIE – WIATA

Jest to obiekt o wysokości całkowitej 5,15 m, w świetle - 2,07 m. Dach dwuspadowy z 
okapem  –  przyczółkiem  oparty  na  elementach  pionowych  –  sześciu  słupach, 
umieszczonych w narożnikach i w osi poprzecznej obiektu.
Elementy  pionowe  wykonane  z  okorowanych  świerkowych  pni  -  „okrąglaków”  o 
średnicy Ø 16-24 cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady 
i pleśnienie; części stykające się z gruntem zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową 
(smoła lub lepik), wystawioną na 20 cm powyżej poziomu terenu.
Dach wiaty dwuspadowy z przyczółkiem o konstukcji krokwiowo-belkowej, pokryty 
deskami o grubości 3,2 cm. Deski mocowane do łat o przekroju prostokątnym 5x4 cm. 
Pokrycie okapu – przyczółka opiera się na płatwiach o przekroju prostokątnym 12x12 
cm i krokwiach 8x6 cm. Krokwie opierają się na belce o przekroju prostokątnym 10 x 
10cm. W szczycie dachu – jętka o przekroju prostokątnym 14x7 cm. Kąt nachylenia 
połaci dachowych wynosi 45°-48°.
Krokwie  w osi  słupów o  przekroju  prostokątnym  14x7 cm opierają  się  na  belkach 
pułapowych o przekroju prostokątnym 20 x 12cm. Pozostałe krokwie opierają się na 
płatwiach.  Ukośnie  do krokwi  mocowane  są  wiatrownice  o przekroju prostokątnym 
12x5 cm.
Belki pułapowe opierają się na ozdobnej belce o przekroju prostokątnym 20x12 cm. 
Napis na belce grawerowany. Ozdobne miecze o gr. 7 cm.
Obiekt posiada 8 słupków „okrąglaków” o średnicy 12-16 cm, wkopanych w ziemię na 
głębokość  70  cm  poniżej  p.t.  i  obłożonych  kamieniami.  Drewno  impregnowane 
preparatem odpornym na grzyby,  owady i pleśnienie; części stykające się z gruntem 
zabezpieczone  izolacją  przeciwwilgociową (smoła  lub lepik),  wystawioną  na 20 cm 
powyżej poziomu terenu. Do słupków tych i do słupów głównych mocowane są deski 
gr. 4,2 cm, stanowiące ochronę przeciwwiatrową.

Fundament – DETAL E:
Wykonany z betonu B-15. Podbudowa słupa kamienna. Słup drewniany z wydrążonym 
w stopie otworem o średnicy 80 mm i głębokości 40 cm osadzony na rurze stalowej Ø 
80 x 6 mm zamocowanej w fundamencie za pomocą kleju konstrukcyjnego, np. HILTI. 
Obejma  stopy  słupa  z  płaskowników  blaszanych  6x80  mm  spawanych,  łączona  ze 
słupem  za  pomocą  wkrętów  Ø  8x100  mm  śrubowanych  na  przestrzał.  Słupy 
podniesione na 5 cm powyżej p.t.  Powstała przez to szczelina wypełniona podsypką 
żwirową. Fundament o śr. Ø 28 cm zagłębiony na 120 cm poniżej p.t. Nawierzchnia 
wiaty – utwardzony tłuczeń i żwir.

SZAŁAS

Jest to obiekt parterowy o wysokości 5,05 m i powierzchni: w części zamkniętej – 13, 5 
m²;  w  części  z  podcieniem  –  5,7  m².  Obiekt  w  kształcie  prostopadłościanu,  z 
podcieniem  utworzonym  przez  słupy  podtrzymujące  konstrukcję  dachu  w  ścianie 
szczytowej; przykryty dachem dwuspadowym z przyczółkiem, nawiązujący formą do 
dawnych  szałasów  pasterskich,  lokalizowanych  w  Beskidach  i  Gorcach.  Dach  o 
konstrukcji krokwiowo-belkowej, kryty gontem lub deskami gr. 3,2 cm. Obiekt posiada 
jedne wrota i dwa otwory okienne. Konstrukcja ścian - wieńcowa z ciosanego drewna 
świerkowego.
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Ściany z bala o średnicy 18-20 cm z krawędziami fazowanymi, łączone w węgłach na 
„jaskółczy ogon” z ostatkami.
Podłoga:
Podłoga szałasu wykonana z desek gr. 4,2 cm, leżących na legarach podciosanych o 
średnicy Ø 20-24 cm i podwalinach poprzecznych o średnicy Ø 20-24 cm, ułożonych 
na polepie żwirowo-cementowej o gr.10 cm. Belki podwalinowe w rozstawie co 75 cm.
Ściany:
Ściany o konstrukcji wieńcowej z bali świerkowych ciosanych o średnicy Ø 18-20 cm, 
z  krawędziami  fazowanymi,  łączone  w  węgłach  na  „jaskółczy  ogon”  z  ostatkami. 
Szczeliny
pomiędzy belkami uszczelnione mchem i gliną lub trawą i wiórami stolarskimi.
* Ze względów ekonomicznych sugeruje  się  zastosowanie  innej  formy uszczelnienia  
ścian - za pomocą odeskowania ścian wewnątrz obiektu.
Obramowania drzwi tworzą bale o śr. Ø 18-20 cm z wyżłobieniami podłużnymi (łątki), 
w które  wpuszczone  są  bale  obrobione  z  jednej  strony.  Bale  te  u  dołu  i  u  góry  z 
czopami  prostymi  wpuszczone w gniazda podwalin i  oczepów. Obramowanie  okien 
tworzą belki o śr. Ø 8-10 cm u dołu i u góry z czopami prostymi wpuszczone w gniazda 
belek tworzących ściany.
Dach:
Dach  o  konstrukcji  krokwiowo-belkowej,  kryty  gontem  lub  deskami  gr.  3,2  cm. 
Krokwie  10  się  w  osiach  ścian  szczytowych  i  w  osi  słupów  tworzących  podcień 
opierają się na belkach oczepowych o śr. Ø 18-20 cm. Do krokwi mocowane są łaty o 
przekroju prostokątnym 5x3 cm, w rozstawie co 35 cm.
Fundament:
Fundamenty słupów, podtrzymujących konstrukcję dachu w ścianie szczytowej:
Wykonany z betonu B-15, o średnicy 30 cm z otworem nawiercanym. Słup drewniany 
o śr. 20-24 cm z wydrążonym w stopie otworem o średnicy 25 mm i głębokości 20 cm 
osadzony na rurze stalowej Ø 25 mm zamocowanej w fundamencie za pomocą kleju 
konstrukcyjnego, np. HILTI. Obejma stopy słupa z płaskowników blaszanych 6x50 mm 
spawanych,  łączona  ze  słupem  za  pomocą  wkrętów.  Słupy  podniesione  na  5  cm 
powyżej p.t. Powstała przez to szczelina wypełniona podsypką żwirową. (DETAL G). 
Część  naziemna  fundamentu  –  do  15  cm nad terenem kamienie  polne  na zaprawie 
cementowej zaklinowane względem siebie.
Fundament pod ścianami pełnymi obiektu (w części zamkniętej)– kamienie węgielne na 
zaprawie cementowej zaklinowane względem siebie.
W  części  z  podcieniem  –  poza  obrysem  podłogi  szałasu  ustawić  kamienie  polne, 
służące jako schody.

PODSUMOWANIE:
■ Katalog  elementów  małej  architektury  drewnianej  zawiera  konstrukcje  drewniane 
wykonane  z  drewna  świerkowego  (klasa  C24)  impregnowanego  (impregnat  NW 
koncentrat  przeciwko  grzybom,  pleśni  i  glonom stosowany pod farby  i  lakiery  lub 
DREWNOCHRON).
■ Elementy łączeniowe są elementami stalowymi (klasa: St 35x) a wszystkie styki stali 
z  drewnem  połączone  są  za  pomocą  kleju  konstrukcyjnego  HILTI  (lub 
CONSTRUCTION  POLYURETANE  GLUE  -  1-składnikowy  lub  EPOXY  GLUE 
UNIVERSAL – 2 -składnikowy).
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■  Wszystkie  elementy  drewniane  wkopane  w  ziemię  należy  zabezpieczyć  izolacją 
przeciwwilgociową (smoła, lepik lub opalanie) i wystawić ją na 20 cm ponad poziom 
gruntu.
■ Zaprojektowano fundamenty  z  betonu  klasy B15;  elementy  konstrukcyjne  należy 
wkopać
po zabezpieczeniu (impregnacja i izolacja) w grunt rodzimy.
■ Grunt w większości jest rumoszem skalnym oraz ziemią IV kategorii.
■ Pod względem geotechnicznym projektowane obiekty zalicza się do I kategorii.

Opracowali:
mgr inż. arch. Joanna Piekło
inż. Józef Ruciński
mgr inż. Marta Chrząszczyk
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