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Kostka w ogrodzie 

sprzyja wygodnemu 

przemieszczaniu si ,

ale je li jest jej 

zbyt du o, sprawia 

przyt aczaj ce

wra enie. Efekt ten 

mo na z agodzi ,

stosuj c nawierzchnie 

z prze witami, 

w których nie tylko 

b dzie ros a trawa, 

ale równie  niektóre 

ro liny ogrodowe.

PRZEGL D RYNKU

Nawierzchnie ogrodowe

Ma gorzata Cuch

cie ki i podjazdycie ki i podjazdy
– naturalnie– naturalnie

Materia ów do budowy nawierzchni ogrodo-

wych jest wiele. Wszystkie musz  cechowa

si  odporno ci  na mróz i cieranie. Te prze-

znaczone na  podjazdy musz  ponadto znosi

wi ksze obci enia ni  materia y na cie ki 

ogrodowe. Zanim jednak dokonamy zakupu 

kostki czy p yt, warto dok adnie zaplanowa

trasy cie ek i ich kszta t oraz wielko  pod-

jazdu. Pozwoli to okre li  dok adn  ilo  po-

trzebnego materia u.

 Projekt nawierzchni najlepiej zleci  ar-

chitektowi krajobrazu projektuj cemu 

ogród. Warto wiedzie , e projekt zamówio-

ny w firmie oferuj cej kostk  zwykle wliczo-

ny jest w jej cen . Aby ogrodowe szlaki za-

planowa  samodzielne, potrzebny b dzie 

plan dzia ki (najlepiej w skali 1:100) z za-

znaczonymi istniej cymi i planowanymi 

budynkami, elementami ma ej architektury 

i nasadzeniami.

Projekt nawierzchni
Lokalizacja. Nawierzchni  w ogrodzie warto 

utwardzi tylko tam, gdzie jest to konieczne. 

Na ma ych dzia kach wystarczy wybruko-

wa  podjazd oraz doj cie od furtki do domu, 

a na wi kszych tak e cie ki, które powinny 

prowadzi  do  placu zabaw, altany czy oczka 

wodnego. Je li cie ki zaplanujemy w miej-

scu wydeptanych szlaków, z pewno ci  uzy-

skamy funkcjonalny uk ad dró ek.

Wymiary. Pami tajmy, e minimalne wy-

miary miejsca postojowego na samochód oso-

bowy to 2,5 × 5 m, a minimalna szeroko

podjazdu to 3 m. Aby na cie ce ogrodowej 

swobodnie mog y wymin  si  dwie osoby, 

powinna mie  szeroko  min. 0,8 m, nato-

miast cie ka od furtki do drzwi wej cio-

wych powinna mie  szeroko  1,2–1,5 m.

Wygl d. Nawierzchnie mog  uatrakcyjni

ogród, pod warunkiem e rodzaj i kolor mate-

ria ów u ytych do ich wykonania pasuj  do 
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wyko czenia elewacji domu, rodzaju ogro-

dzenia i charakteru ca ego ogrodu. 

 Komponowanie ze sob  ró nych materia ów 

w obr bie nawierzchni mo e j  urozmaici .

Trzeba jednak pami ta , e najlepiej wygl -

da po czenie dwóch materia ów (wi cej mo e

stworzy  wra enie prze adowania).

 Je li decydujemy si  na kostk  betono-

w , warto zachowa  umiar w wyborze jej 

kszta tów i kolorów. W ogrodzie zazwyczaj 

dró ki jednobarwne prezentuj  si  lepiej 

ni  nawierzchnie w wymy lne, wielobarw-

ne wzory. Ro linno  ogrodowa najlepiej 

bowiem komponuje si  z naturalnie wy-

gl daj cymi cie kami o stonowanej kolo-

rystyce. Im bardziej wymy lna jest archi-

tektura domu, tym prostsza powinna by

nawierzchnia.

Materia y na podjazdy 
i na cie ki
Kostka kamienna

Dzi ki naturalno ci, kostka kamienna do-

skonale komponuje si  z ogrodem, wygl -

da szlachetnie i jest wysoko cenionym ma-

teria em. Jej kolory, w odcieniach szaro ci, 

be u, a  po czer , s  bardzo trwa e. Mo na 

z niej uk ada  nawierzchnie jednobarw-

ne albo wzorzyste. Kostka kamienna naj-

cz ciej ma kszta t nieregularny, zbli o-

ny do prostopad o cianu (pi knie wygl da 

kostka o zaokr glonych kraw dziach, tzw. 

rustykalna). Nawierzchnia z kostki o po-

wierzchni obrobionej: piaskowanej, grosz-

kowanej lub p omieniowanej, jest mniej 

liska ni  o powierzchni g adkiej. 

 Na nawierzchnie ogrodowe stosuje si

najcz ciej: granit, bazalt, sjenit – ska y

twarde, nienasi kliwe, niepodatne na zanie-

czyszczenia, odporne na cieranie, ale te

piaskowiec i wapie  – ska y mi kkie, nasi -

kliwe, mniej odporne na cieranie. Rzadziej 

wykorzystuje si  marmur, kwarcyt, porfir 

i serpentynit.

Kostka betonowa

Najpopularniejszym materia em do utwardza-

nia cie ek i podjazdów jest betonowa kostka 

brukowa, ceniona przede wszystkim za ró no-

rodno , trwa o  i nisk  cen . Nawierzchnia 

z betonowej kostki przepuszcza wod  dzi -

ki wype nionym piaskiem szczelinom.

Uszkodzone elementy mo na atwo wymieni .

 Kostki betonowe mog  mie  kszta t pro-

stok tny, sze ciok tny lub nieregularny. 

Z kostek rutowanych mo na uk ada  roze-

ty imituj ce stary bruk. W sprzeda y s  te

elementy o powierzchni licowej imituj cej 

naturalny kamie  (najcz ciej bazalt, gra-

nit, marmur lub porfir).

Kostka betonowa o szorstkiej powierzchni 

(zawdzi cza j  drobinkom ska  oraz piasku, 

które po wst pnym zwi zaniu betonu zostaj

ods oni te przez wyp ukanie z jej powierzch-

niowej warstwy zaczynu cementowego) za-

pewnia bezpieczniejsze poruszanie si  po 

cie kach podczas deszczu, a tak e zim .

Bruk klinkierowy

Wytwarza si  go z gliny i piasku przez wy-

palanie w bardzo wysokiej temperaturze. 

Dzi ki temu jest odporny na cieranie, nie-

nasi kliwy, mrozoodporny, niewra liwy na 

dzia anie substancji chemicznych (w tym ole-

ju silnikowego). Nie wymaga impregnacji i a-

two usun  z niego mieci, glony, mchy 

i porosty. 

 Jego powierzchnia mo e by  g adka lub 

z faktur , a barwa – grafitowa, ó ta, czerwo-

na lub br zowa; produkuje si  te  klinkier 

cieniowany. 

P yty, kostki czy obrze a warto wybra  z jednej kolekcji oferowanej przez producenta. Wykonane z nich na-

wierzchnie, murki czy schody ogrodowe b d  doskonale do siebie pasowa
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Nawierzchnie wokó  domu powinny mie

no no  dostosowan  do przewidywanych 

obci e . Grubo  kostki dobiera si  na-

st puj co:

Jak dobiera
grubo  kostki 

Materia
Grubo  nawierzchni [cm]

cie ek Podjazdów

Kostka betonowa 

i kamienna
4 6

Bruk klinkierowy 4,5 5,2 i wi cej

10–15 cm

Je li nawierzchni  budujemy 

na pod o u gliniastym, 

przed u o eniem warstw podbudowy 

warto wykona  z piasku 

warstw  ods czaj c  o grubo ci

Bruk klinkierowy to materia , którego barwa z up y-

wem czasu nie zmieni si  pod wp ywem warunków 

atmosferycznych

Podczas zakupu kostki betonowej warto zaopatrzy

si  w nieco wi ksz  jej ilo , ni  przewiduje projekt, 

a ponadto od razu kupi  obrze a; materia  dokupio-

ny pó niej mo e minimalnie ró ni  si  kolorem
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P yty kamienne na cie ki ogrodowe powinny mie

3–5 cm grubo ci

Oryginalne cie ki ogrodowe mo na u o y  z p yt 

betonowych tzw. rybia uska, wykonanych z betonu 

p ukanego. rednica p yt: 60 lub 80 cm

Kostka lepla

Zalet  nawierzchni z kostki lepla jest an-

typo lizgowo  i odporno  na dzia anie 

promieni s onecznych oraz chemikaliów. 

Kostka ta jest produkowana w kolorze czer-

wonym, br zowym, zielonym, z tworzywa 

o nazwie chylon, zawieraj cego 55% plasti-

ku (HDPE – polietylen wysokiej g sto ci i PP 

– polipropylen) oraz 45% wiórów drewnia-

nych (odpadów potartacznych). Zu yte ele-

menty mo na w 100% ponownie przetwo-

rzy . Wymiary: 40 × 40 × 4,5 cm.

Co jeszcze na podjazdy
Plastikowa kratka trawnikowa 

Nawierzchnie z niej wykonane znosz  du e

obci enia. Kratka jest odporna na mróz 

i wysok  temperatur , a ponadto atwa 

w monta u (poszczególne elementy czy si

na zaczepy). Przestrzenie pomi dzy cianka-

mi kratki wype nia si  ziemi  (mo na wysia

w niej traw , a do jej koszenia bez proble-

mu b dzie mo na u y  kosiarki) lub kruszy-

wem. Kolor kratki mo e by  czarny lub zielo-

ny, grubo : 4 lub 5 cm.

Betonowe p yty a urowe

Mo na u o y  z nich trwa  nawierzch-

ni , przepuszczaln  dla wody. Przestrzenie 

p yt wype nia si  bowiem ziemi  (w któ-

rej nast pnie sieje si  traw  lub sadzi ro li-

ny odporne na deptanie: karmnik o cisty, 

macierzank  piaskow ) b d  kruszywem. 

Betonowe p yty a urowe dost pne s

w ró nych kolorach. Wymiary: 40 × 60 cm. 

Uk adane z nich nawierzchnie nie wymagaj

ograniczenia kraw nikami. 

Beton stemplowany

Nawierzchnia z betonu stemplowanego, czyli 

odciskanego, dzi ki ró nym fakturom i ró ne-

mu zabarwieniu mo e imitowa  ceg , p yty 

kamienne (piaskowiec, granit) czy nawet de-

ski. Po zaimpregnowaniu staje si  nienasi kli-

wa i mrozoodporna.

Wykonanie jej trzeba zleci  wyspecjalizowa-

nej firmie. W miejscu planowanego podjazdu 

uk ada si  beton klasy B25 zbrojony w óknami 

polipropylenowymi. Po u o eniu barwi si  go 

powierzchniowo, a nast pnie nanosi barwiony 

utwardzacz i odciska stemplem wzór. 

 Nawierzchnia z betonu stemplowanego nie 

jest polecana na du e powierzchnie, gdy  wy-

maga odprowadzania wody deszczowej. 

Co jeszcze na cie ki
P yty kamienne

Mog  mie  kszta t regularny: kwadratowy, 

prostok tny (p yty ci te), lub nieregularny ( a-

mane). Ich powierzch-

nia powinna by

piaskowana, groszko-

wana lub p omienio-

wana, poniewa  dzi -

ki obróbce jest mniej 

liska. Z du ych p yt 

szybciej mo na u o-

y  nawierzchni , ale 

pami tajmy, e lepiej 

wygl daj  one w du-

ym ogrodzie.

P yty betonowe

Najcz ciej maj

kszta t prostok tny 

lub kwadratowy. Ich 

kolory mog  by  ró -

ne, a powierzchnia 

g adka lub chropowa-

ta (na przyk ad p u-

kana, z widocznym 

kruszywem). Dzi ki 

wyt oczonym na po-

wierzchni wzorom 

p yty, podobnie jak 

betonowa kostka bru-

kowa, mog  imitowa

kamie .

Ceg a rozbiórkowa

Na ogrodowe ci gi komunikacyjne mo na za-

stosowa  ceg  rozbiórkow , która w niezbyt 

intensywnie u ytkowanej cz ci ogrodu za-

st pi bruk kamienny, klinkierowy lub beto-

nowy. Ceg a ta pasuje szczególnie do pó dzi-

kich ogrodów. Nawierzchnia z niej u o ona 

mo e pos u y  kilka lat.

Bruk drewniany

S  to klocki z drewna sosnowego, akacjowe-

go lub gatunków egzotycznych, albo okr gla-

ki poci te na kr ki. U o one z nich cie ki 

wygl daj  naturalnie. Bruk drewniany t u-

mi odg os kroków. Jego trwa o  jednak jest 

mniejsza ni  nawierzchni z betonu czy ka-

mienia, a po deszczu staje si liski. 

Pami tajmy, e drewnianych elementów 

nie uk ada si  na styk (pod wp ywem wody 

bowiem p czniej ); szczeliny pomi dzy nimi 

nale y wype ni  drobnym wirem lub pia-

skiem.

Belki drewniane

Oryginalne cie ki mo na wykona  z impre-

gnowanych belek drewnianych, przypomina-

j cych podk ady kolejowe. Ciekawie wygl -

daj  dró ki o przebiegu falistym, gdzie belki 

u o one s  wachlarzowo.

Przekrój przez nawierzchni  podjazdu

Przekrój przez nawierzchni cie ki

t ucze  lub wir

(20–30 cm)

materia  wyko czeniowy 

(np. kostka)

kraw nik chudy beton

piasek lub piasek stabilizowany

cementem (3–5 cm)

materia  wyko czeniowy 

(np. kostka)
obrze e chudy beton

t ucze  lub wir

(10–20 cm)

piasek lub piasek stabilizowany

cementem (3–5 cm)
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 Belki drewniane mo na kupi  w centrach ogrodniczych lub zamó-

wi  w tartaku (do wykorzystania w ogrodzie nie s  polecane orygi-

nalne podk ady kolejowe, które pozyskiwano z rozbiórki torów kole-

jowych, poniewa  impregnowano je kreozotem i z tego powodu przez 

d ugie lata wydzielaj  dra ni cy zapach).

Betonowe elementy imituj ce drewno

Wykonane s  z barwionego betonu i do z udzenia przypominaj

drewniane podk ady kolejowe albo parkiet z drewna sosnowego. Na 

cie kach mo na je uk ada  jeden przy drugim albo z odst pami, 

a przestrzenie mi dzy nimi  obsia  traw .

Kamie  polny

Na nawierzchni  odpowiednie s  kamienie p askie przynajmniej 

z jednej strony. Mo na je kupi  w centrach ogrodniczych. Z tony ka-

mienia polnego mo na u o y  10–15 m2 nawierzchni. 

Kruszywo

Ró nobarwne nawierzchnie przepuszczaj ce wod  mo na wykona

z kruszyw: wiru, grysu, kli ca, t ucznia lub pospó ki (pami tajmy 

jednak, e bia e kruszywo wygl da do  krzykliwie). Najlepiej u y

kruszywa o ostrych kraw dziach – nawierzchnia cie ki b dzie stabil-

niejsza. Z tony wiru mo na u o y  ok. 10 m2 nawierzchni. 

U o enie cie ek z kruszywa nie jest kosztowne, ale wymagaj  one 

piel gnacji: uzupe niania i ubijania kruszywa oraz usuwania chwa-

stów. Konieczne jest te  u o enie obrze y – dzi ki nim atwiej piel -

gnowa cie ki.

Bardziej stabiln  nawierzchni , odporn  na mróz i sól drogow ,

a jednocze nie porowat , wyspecjalizowana firma mo e wykona

z kruszywa wymieszanego z ywic  epoksydow . W tym przypadku 

kruszywo nie przemieszcza si  i nie porasta chwastami. 

P ytki ceramiczne i gres

P ytki do ogrodu musz  by  antypo lizgowe oraz odporne na mróz 

i uszkodzenia mechaniczne. Ich grubo  powinna wynosi  min. 10 

mm. Przykleja si  je do warstwy betonu za pomoc  kleju przystoso-

wanego do u ywania na zewn trz.

Przekrój przez nawierzchni  z bruku drewnianego

Przekrój przez nawierzchni  z kruszywa

REKLAMA

Nie warto kupowa  kostki grubszej ni  to konieczne, tym bardziej, e cena mate-

ria u zale y od jego grubo ci
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obrze e (deski, belki drewniane 

lub ta ma plastikowa)

bruk drewniany

(gr. 8 cm)

piasek (5 cm)

ta ma plastikowa

kruszywo, piasek 

i glina (1:1:1) lub 

pospó ka gliniasta 

(5–10 cm)

t ucze  lub wir 

(10–15 cm) 

– warstwa ta jest 

konieczna na 

gruncie nieprze-

puszczalnym
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Obramowanie nawierzchni
Podjazdy. Powinno si  je zabezpieczy kraw nikami, czyli elemen-

tami osadzonymi w pod o u g biej ni  elementy nawierzchni. Górna 

cz  kraw nika powinna wystawa  ponad nawierzchni .

cie ki. Na brzegach cie ek mo na uk ada  nast puj ce rodzaje 

obrze y:

obrze a betonowe lub kamienne – mniej masywne ni  kraw -

niki. Ustawia si  je tak, aby nie wystawa y ponad nawierzchni . Do 

cie ek o falistym przebiegu produkuje si  obrze a ukowe; 

palisady – mog  tak e zapobiega  osuwaniu si  ziemi z niewielkiej 

skarpy czy podwy szonych rabat;

wylewka betonowa – uk ada si  na niej skrajny pas kostki tak, by 

jej zewn trzn  cz  mo na by o przysypa  ziemi  (w tym miejscu 

sieje si  traw , by zamaskowa  wylewk ).

Uk adanie nawierzchni utwardzonych
Nawierzchnie ogrodowe to inwestycje na lata. Aby nie zaszkodzi y im 

wilgo , woda czy mróz, konieczny jest nie tylko dobór odpowiedniego 

materia u, ale i w a ciwe wykonanie robót.

 U o enie nawierzchni podjazdu najlepiej zleci  wyspecjalizowanej fir-

mie. Samemu mo na wykona cie ki ogrodowe, poniewa  nie wymaga 

to u ycia ci kiego sprz tu.

Wykop. Po wyznaczeniu obrysu nawierzchni usuwa si  ze  wierzch-

ni  warstw  ziemi i wykonuje wykop o g boko ci odpowiadaj cej pla-

nowanemu rodzajowi nawierzchni. Dno wykopu nale y uformowa  ze 

spadkiem, wyrówna  i ubi  zag szczark .

 Na dnie wykopu mo na umie ci  geow óknin , dzi ki której wi ksza 

b dzie no no  i stabilno  nawierzchni. Ponadto, geow óknina zapobie-

gnie mieszaniu si  warstw podbudowy z gruntem rodzimym, przy zacho-

waniu filtracji wody.

Obrze a lub kraw niki. Je li kraw dzie nawierzchni maj  by  zabez-

pieczone kraw nikami lub obrze ami, osadza si  je na tym etapie prac 

w podk adzie z chudego betonu. 

 Warstwy podbudowy. Na dnie wykopu uk ada si  warstw  grube-

go kruszywa lub t ucznia, który stabilizuje si  zag szczark , a pó niej 

warstw  piasku, który nale y wyrówna  i utwardzi  mechanicznie.

 Kostka. Nast pnie uk ada si  kostk  (zaczynaj c od brzegu przy-

sz ego podjazdu lub cie ki, aby nie niszczy  przygotowanej 

podbudowy). Ka dy element dobija si  m otkiem gumowym. 

Szczeliny w nawierzchni z kostki betonowej wype nia si  piaskiem 

z wod , a mi dzy kostkami kamiennymi – zasypk  granitow .

Na koniec kostk  dobija si  do pod o a wibratorem powierzchnio-

wym. 

Bardziej naturalnie

cie ka z lu no u o onych kostek (kamiennych, betonowych lub 

klinkierowych)

cie ka z kostki betonowej o kszta cie, który umo liwia u o enie 

nawierzchni z prze witami

cie ka z p yt kamiennych u o onych lu no na powierzchni trawnika
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Je li cie ki z kruszywa planujemy w ma o ucz szczanym miejscu ogrodu, kruszy-

wo warto u o y  na agrow ókninie. Zapobiegnie to porastaniu cie ki chwastami

p yty kamienne (ich górna kraw  znajduje si

nieco poni ej powierzchni trawnika)

piasek (5–10 cm)

piasek (3–5 cm)

obrze e

t ucze  lub wir 

(10–20 cm)

szczeliny, w których 

ro nie trawa

piasek (3–5 cm)

obrze e

t ucze  lub wir 

(10–20 cm)

1–2 cm odst py 

pomi dzy kostkami

Korzystnym rozwi zaniem jest zastosowanie na cie ki nawierzch-

ni betonowo- lub kamienno-trawiastej. Pomi dzy jej elementami sie-

je si  traw  lub sadzi ro liny odporne na deptanie. Taka cie ka nie 

tylko adnie wygl da, ale przepuszcza te  wod  do gruntu (cz  tej 

wody wykorzystuj  ro liny s siaduj ce z nawierzchni ), dzi ki czemu 

nie tworz  si  na niej ka u e i nie jest potrzebny system odwodnienia. 

Nawierzchni  tak  mo na wykona  z kostki kamiennej, betonowej lub 

klinkierowej, je li kostki u o ymy w odst pach, z kostki betonowej 

o kszta cie, który umo liwia u o enie nawierzchni z prze witami, lub 

z p yt kamiennych u o onych lu no na powierzchni trawnika (pole-

cane s  szczególnie w miejscach rzadko ucz szczanych).


