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Spacer

Funkcjonalnie rozplanowane

i solidnie wykonane cie ki 

i podjazdy nie tylko u atwiaj  ko-

munikacj , ale stanowi  istotny 

element ogrodowej architektury.

w ród
Nawierzchnie
ogrodowe

Ma gorzata Cuch

Najpopularniejszym materia em  do utwardzania  cie ek i podjaz-

dów jest kostka brukowa. Wykonane z niej nawierzchnie s  wyj tkowo 

trwa e i atwo z nich usun   li cie czy piasek. Przez szczeliny mi dzy 

elementami szybko odp ywa woda, wi c na podjazdach i cie kach nie 

tworz  si  ka u e. Zalet  kostki jest te atwo  wymiany uszkodzo-

nych elementów.

Projekt
Zanim zdecydujemy si , z jakiego materia u u o y  nawierzchnie 

w ogrodzie, powinni my zaplanowa  kszta t i wielko  podjazdu oraz 

uk ad cie ek. Warto przy tym skorzysta  z pomocy architekta ziele-

fot. Semmelrock

zieleni

PRZEGL D RYNKU

BD7-8_kostka.indd 162BD7-8_kostka.indd   162 2008-06-27 21:05:452008-06-27   21:05:45



BUDUJEMY DOM 7–8/2008 163

ni projektuj cego ogród lub firmy oferuj -

cej kostk , je li wlicza w jej cen  projekt na-

wierzchni. 

Do wykonania projektu potrzebny b -

dzie plan terenu  z uwzgl dnieniem istniej -

cych i planowanych w jego obr bie obiektów 

– budynków, ro linno ci, elementów ma-

ej architektury. Zanim jednak powstanie 

projekt, warto zrobi  przymiark : wyzna-

czy  przebieg traktów palikami powi zany-

mi sznurkiem i oceni  efekt z ka dej stro-

ny. Zalecana szeroko cie ek ogrodowych 

wynosi 80 cm; na takiej cie ce mijaj  si

swobodnie dwie osoby. Dobrze jest przej

si  wzd u  wyznaczonych na prób  tras, by 

sprawdzi , czy b d  wygodne.

 Rozrysowanie w skali cie ek i podjaz-

dów  umo liwia okre lenie wielko ci po-

wierzchni do wybrukowania – z uwzgl d-

nieniem obci e , do jakich trzeba je b dzie 

przystosowa  zale nie od tego, czy s  to 

cie ki, czy podjazdy. 

Na etapie projektowania nawierzchni

trzeba tak e zebra  informacje na temat 

rodzaju gruntu na dzia ce i poziomu wód 

gruntowych, niezb dne do zaprojektowania 

systemu odwodnienia. 

Nawierzchnie trzeba zaprojektowa  ze 

spadkiem w takim kierunku, aby woda 

deszczowa – zanim wsi knie w szczeliny 

bruku – nie  sp ywa a w stron cian budyn-

ków.

 Dobre rozplanowanie cie ek prowadz -

cych do najcz ciej odwiedzanych obiektów 

w ogrodzie, takich jak altana, ulubiona aw-

ka, plac zabaw dla dzieci czy ogródek zio o-

wy, zapewni  wygod  i zapobiegn  wydep-

tywaniu trawnika. Na ma ej dzia ce warto 

utwardzi  przynajmniej cie k  prowadz -

c  od furtki do domu oraz podjazd, na wi k-

szym terenie – jeszcze  przej cia od furtki 

na taras lub do altany. 

Mo liwo ci uk adania z bruku najrozma-

itszych wzorów korc  wielu posiadaczy po-

sesji, jednak nadmiar kostki brukowej spra-

wia przyt aczaj ce wra enie. 

 W projekcie nawierzchni powinien by

okre lony jej rodzaj. Wybór materia ów jest 

naprawd  du y, wi c nietrudno dobra  bruk 

tak, by pasowa  do stylu ogrodu, elewa-

cji domu, ogrodzenia i innych obiektów na 

dzia ce. Nawierzchni  ogrodow  nale y bo-

wiem traktowa  jako cz  wi kszej kompo-

zycji. Oto przyk adowe wskazówki:  

 naturalnie wygl da bruk z elementów 

o nieregularnym kszta cie,

 do budynków o architekturze tradycyj-

nej doskonale pasuje kostka kamienna o wy-

oblonych kraw dziach (tzw. rustykalna, g a-

dzona),

 zestawienie kostki betonowej z kamienn

daje ciekawy, skontrastowany uk ad,

Kostk  nale y uk ada  tak, eby jej górna 

powierzchnia znalaz a si  nieco powy ej doce-

lowego poziomu, bo po u o eniu i ubiciu osi -

dzie oko o 1 centymetra

fo
t.
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 Kostka obijana, z której wykonano schody ogrodowe, wspaniale komponuje si  z kamieniami 

o nieregularnych kraw dziach

fo
t.

 L
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t.
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o
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kW przypadku kostki betonowej nie ma problemu 

z odp ywem wody deszczowej, która atwo wsi ka 

przez szczeliny wype nione piaskiem

W du ym ogrodzie dobrze wygl daj  placyki, 

rozwidlenia cie ek, a nawet masywne 

schody
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Przegl d rynku

 je li bruk ma z czasem nabra  natural-

nego wygl du, nie nale y wybiera  jaskra-

wej kostki klinkierowej, bo jej barwa nawet 

z up ywem czasu nie zblaknie,

 kolorowa kostka umo liwia zaakcentowa-

nie wa nych miejsc w ogrodzie, na przyk ad

otoczenia altany.

Uk adanie kostki brukowej
W a ciwe u o enie nawierzchni jest nie 

mniej wa ne ni  wybór odpowiedniego ma-

teria u, dlatego  us ug  najlepiej zleci  wy-

specjalizowanej firmie, która dysponuje 

odpowiednim sprz tem. Z pomocy fachow-

ca warto skorzysta , je li powierzchnia do 

utwardzenia jest du a lub zaplanowano 

na niej skomplikowane wzory z kilku ko-

lorów i rodzajów kostki. Wykonanie takiej 

nawierzchni – zw aszcza na podje dzie – 

wymaga do wiadczenia, a  grunt rodzimy 

i podk ad – idealnego ustabilizowania za-

g szczark  mechaniczn .

cie ki ogrodowe mo na u o y  same-

mu, gdy  praca ta nie wymaga u ycia ci -

kiego sprz tu, a drobnowymiarowe elemen-

ty nietrudno ud wign , ale pod o e tak e

trzeba b dzie zag szcza  mechanicznie. 

Sposób uk adania kostki kamiennej jest nie-

mal identyczny jak betonowej, w obu przy-

padkach trzeba zabezpieczy  granice obrze-

ami. 

A oto jak wykonuje si  nawierzchnie 

z kostki.

Prace przygotowawcze. Po wyznaczeniu 

obrysu nawierzchni  usuwa si  ze  wierzch-

ni  warstw  ziemi.

Wykop.  Im wi ksze s  przewidywane ob-

ci enia, tym g bszy wykop nale y wyko-

na  (w przypadku cie ek g boko  wy-

kopu wynosi 15–25 cm, a w przypadku 

podjazdu – 25–40 cm).

Uformowanie dna wykopu. Dno wykopu 

formuje si  tak, by nada  mu spadek w za-

planowanym kierunku. Uformowane dno 

nale y wyrówna , a potem ubi  grunt za-

g szczark .

Podbudowa.  Na tak wyrównanym dnie 

wykopu uk ada si  warstwy podbudowy, 

ka d  dok adnie zag szczaj c. Je li potrzeb-

ne s  obrze a czy kraw niki, na tym etapie 

prac osadza si  je w podk adzie z chudego 

betonu. Na dnie rozk ada si  geow óknin ,

a na niej – warstw  no n  z grubego kruszy-

wa lub t ucznia (grubo  warstwy: cie ki 

– 10–20 cm, podjazd – 20–30 cm), któr  na-

le y ustabilizowa  zag szczark .

Podsypka. U ywa si  na ni  piasku 

lub piasku stabilizowanego cementem

Jakiej grubo ci kostk  zastosowa ?

 Elementy wyko czeniowe, stanowi ce obrze a cie ek, placów i rabat, mo na doskonale skompono-

wa  z brukiem w ró nych kolorach

fo
t.
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Kszta t wybrukowanej powierzchni mo e na-

wi zywa  do zarysu budynku czy zaokr glonej 

formy balkonu

Kolorowa kostka betonowa umo liwia u o enie 

niemal ka dego wzoru

Grubo  kostki dobiera si  do przewidywanych obci e  nawierzchni. Do obci e  trzeba 

te  przystosowa  pod o e, na którym kostka ta b dzie uk adana, bo nawet dobrze dobrana 

nie sprawdzi si  na zbyt s abo utwardzonym podk adzie. 

Kostki betonowe produkuje si  w kilku grubo ciach:

4 cm – do wyk adania ci gów: pieszych i przeznaczonych do ruchu samochodów 

o ci arze do 2 ton; 

 6 cm – do wyk adania nawierzchni przenosz cych obci enia do 3,5 tony; 

 8 cm – na nawierzchnie, po których poruszaj  si  samochody ci arowe; 

 10 cm – na place magazynowe, po których porusza si  ci ki sprz t. 

Wymiary kostek z kamienia podawane s  zazwyczaj w przybli eniu, z tolerancj  do 3 cm, 

poniewa  bruk ten powstaje przez od upywanie ze skalnych bloków.

Uwaga! Nie warto kupowa  kostki bardziej wytrzyma ej, ni  to wynika z planowanego ob-

ci enia, gdy  im grubsza, tym dro sza.
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(grubo  warstwy: cie ki – ok. 5 cm, pod-

jazd – 5–10 cm).

Uk adanie kostki. Po wyrównaniu i me-

chanicznym utwardzeniu podsypki, uk ada 

si  kostk , dobijaj c ka d   gumowym m ot-

kiem. Uk adanie kostki najlepiej rozpocz

od brzegu nawierzchni ku rodkowi, aby nie 

niszczy  przygotowanego pod o a. 

Wype nienie szczelin. Szczeliny pomi -

dzy kostkami betonowymi wype nia si

piaskiem z wod  (pozosta o ci piasku na 

wybrukowanej nawierzchni wmiata si

w szczeliny), a mi dzy kostkami kamien-

nymi – zasypk  granitow . Po wype nie-

niu spoin kostk  mocno dobija si  do pod o-

a (najlepiej wibratorem powierzchniowym 

z gumow  stop ). 

Kostka betonowa
Produkowana jest z wibrowanego, praso-

wanego pod ci nieniem betonu. Nadaje 

si  zarówno na cie ki, jak i na podjazdy. 

Rozmaite kolory i kszta ty elementów umo -

liwiaj  uk adanie wzorów (równie  krzywo-

liniowych), a tak e okr g ych placyków, ro-

zet i kr tych dró ek. Stosuj c odpowiednie 

zestawienia kszta tów i barw, mo na uzys-

ka  nawet wzory, które sprawiaj  wra enie 

trójwymiarowych.

Produkuje si  kostk  kwadratow , pro-

stok tn , sze ciok tn  i w kszta cie fali 

o agodnie wygi tych brzegach. Kszta t ko-

stek umo liwia tak e u o enie nawierzch-

ni ze szczelinami, w których wysiewa si

traw . Bruk betonowy dost pny jest w wie-

Kraw dzie  podjazdów i cie ek powinno si  zabezpiecza  obrze ami lub kraw nikami. 

Warto kupowa  je razem z brukiem, aby nie ró ni y si  od niego. 

Obramowanie nawierzchni z kostki brukowej nale y dobra  stosownie do jej planowane-

go obci enia.

Kraw niki stosuje si  na podjazdach i miejscach parkowania samochodów. Wkopuje 

si  je w grunt, lecz górna kraw d  (cz sto profilowana) wystaje ponad powierzchni  kostki, 

dzi ki czemu mog  by   dodatkowo oparciem dla otaczaj cej podjazd, niewysokiej skarpy. 

Kraw niki musz  by  osadzone na awach betonowych.

Obrze a s  elementami mniej masywnymi ni  kraw niki. Mo na je stosowa  na tarasach, 

cie kach (u atwiaj  wyko czenie zaokr glonej linii cie ki) i podjazdach (po u o eniu nie 

wystaj  ponad powierzchni ).

Palisady polecane s  zw aszcza na niewysokich nasypach, gdy  zapobiegaj  osuwaniu 

si  ziemi. Stosuje si  je tak e jako obramowanie cie ek i tarasów.

Betonowa wylewka znajduje zastosowanie na kraw dziach tarasów i cie ek. Na wylew-

ce uk ada si  skrajny pas kostki, a pozosta  jej cz  przysypuje ziemi  i wysiewa traw ,

dzi ki czemu beton jest niewidoczny.

Obrze a, kraw niki, palisady
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 Szara kostka o nieregularnej powierzchni, przypominaj ca antyczny bruk, dobrze komponuje si  z zie-

leni  otaczaj c  dom, tworz c przejrzysty, harmonijny uk ad
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lu kolorach, od szarego, przez czerwony, 

br zowy, zielony, grafitowy, a tak e niebie-

ski, bia y i ó ty. Kostk  w intensywnych 

barwach starajmy si  dobiera  rozwa nie, 

sprawdzaj c, czy b dzie pasowa a do ele-

wacji domu i czy nie zdominuje ro linno-

ci oraz architektury ogrodu.

Kostka kamienna
Jej naturalno  jest wysoko ceniona, dlate-

go uk ada si  j  w ogrodach przy rezyden-

cjach i domach o wysmakowanej architek-

turze.  Dost pna kolorystyka to naturalne 

barwy ska  – od jasnego be u po czer  – 

w ró nych odcieniach. Kostka kamienna 

jest bardzo trwa a i odporna na cieranie 

oraz ciskanie. Jest dro sza od  kostki be-

tonowej.

 Nawierzchnie wokó  domu i w ogrodach 

najcz ciej uk ada si  z nast puj cych ka-

mieni: 

 granit – wytrzyma y, nienasi kliwy 

i mrozoodporny, lecz dosy  drogi;

 sjenit – wytrzyma y i nieco mniej podat-

ny na wykruszenia ni  granit;

bazalt – bardzo trwa y i odporny na cie-

ranie, ale i bardzo drogi (na podjazdach 

pochy ych nie nale y stosowa  kostki 

bazaltowej, gdy  po deszczu jest bardzo 

liska);

G ównym sprawc  niszczenia cie ek i podjazdów jest woda deszczowa, która z czasem 

wyp ukuje warstwy podbudowy i wskutek tego, zwykle w miejscach silniej obci onych, do-

chodzi do destabilizacji konstrukcji nawierzchni. Pod wp ywem obci e  warstwy podbudo-

wy mieszaj  si  ze sob , a tak e z gruntem rodzimym. 

Trwa o  nawierzchni mo na zwi kszy  przez zastosowanie geow ókniny – mrozoodpor-

nego materia u, odpornego na wilgo  i rozrywanie. Geow óknina oddziela warstwy – no n

i drena ow , dzi ki czemu stabilizuje cie ki z kostki betonowej, kamiennej, a nawet z bruku 

drewnianego (drenuj ce i filtracyjne cechy geow ókniny przed u  te ywotno  samego 

drewna, wspomagaj c odprowadzanie wody do g biej po o onych warstw). 

Geow óknin  kupuje si  w rolkach szeroko ci od 0,5 do 2,5 m i d ugo ci od 12,5 do 50 m.

Geow óknina

 Betonowe p yty a urowe bardzo dobrze spraw-

dzaj  si  na podjazdach

Po u o eniu nawierzchni z kostki betono-

wej cz sto pojawiaj  si  na niej bia e plamy, 

spowodowane wyp ukiwaniem z betonu wap-

nia.  Te nieestetyczne przebarwienia cieraj

si  z czasem. Niektóre kostki poddawane s

hydrofobizacji, która eliminuje to niekorzyst-

ne zjawisko. Na rynku s  te  preparaty do im-

pregnacji bruku, które zabezpieczaj  kostk

przed wnikaniem w ni  wody i pojawianiem 

si  wykwitów.

Impregnacja

 Efektowne wzory mo na uk ada  z kostki grani-

towej, cho  nie wyró nia si  ona jaskraw  barw

 Szlachetny wygl d kostki kamiennej sprawia, e dobrze wygl da w ka dym ogrodzie

fo
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 Bardzo malowniczo wygl da nawierzchnia 

z upka, który dost pny jest w kolorze srebrno-

-rudym i grafitowym
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 piaskowiec – niezbyt wytrzyma y (aby za-

chowa adny wygl d, warto go zabezpie-

cza  impregnatem).

Do uk adania nawierzchni mo na te  stoso-

wa  marmur, kwarcyt, porfir i serpentynit.

Stabilniejsza jest nawierzchnia z wi k-

szych kostek kamiennych, które polecane s

szczególnie na podjazdy dla ci kich samo-

chodów albo intensywnie u ytkowane (war-

to zastosowa  kostk  granitow  o szorst-

kiej powierzchni). cie ki ogrodowe, tarasy, 

a tak e podjazdy do gara y przy prywat-

nych domach wykonuje si  z mniejszej 

kostki.

Bruk klinkierowy
Z klinkieru produkuje si  bardzo trwa  kost-

k  brukow  i obrze a – odpowiednie na cie -

ki i podjazdy (tak e dla samochodów ci a-

rowych). Klinkier jest mrozoodporny i ma 

znikom  nasi kliwo . Kostki maj  zwykle 

intensywny kolor. Wyroby mog  by  g adkie 

lub z faktur  na powierzchni.

Przed zakupem

 Nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej to 

efektowne po czenie odmiennych materia ów

fo
t.

 I
B

F

 Oprócz koloru czerwonego klinkier mo e mie

barw  br zow , rud , brunatn , bia , szar , czar-

n , produkuje si  tak e kostk  dwubarwn

fo
t.
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REKLAMA

Na podstawie projektu nawierzchni nie-

trudno obliczy , ile i jakiej kostki potrzebuje-

my. Zanim jednak j  kupimy, zwró my uwag ,

czy jej kraw dzie s  równe, a kolor i faktura 

wierzchniej warstwy – jednolite. 

Dobrze jest kupi  troch  wi cej elemen-

tów, bo nie ma adnej gwarancji, e te doku-

pione pó niej (gdy zabraknie podczas uk a-

dania) b d  tej samej barwy, a zapas mo e

si  przyda  na ewentualne naprawy.

Najbardziej op acalne jest zamówienie 

kompleksowej us ugi, obejmuj cej projekt 

nawierzchni, materia y z transportem oraz 

uk adanie nawierzchni.
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Przegl d rynku

 Nawierzchnia z klinkieru wygl da este-

tycznie i jest odporna na dzia anie sub-

stancji chemicznych. Na podje dzie z kost-

ki klinkierowej nie pozostaj  wi c zacieki 

i plamy, na przyk ad z oleju silnikowego, a-

two te  usun  glony czy porosty oraz na-

niesion  ziemi .

Warto wspomnie , e alternatyw  dla 

bruku klinkierowego mo e by  mniej trwa-

a, ale tania ceg a rozbiórkowa, która bywa 

nadkruszona i odbarwiona, ale doskona-

le sprawdzi si  w pó dzikim ogrodzie, jako 

materia  na niezbyt intensywnie u ytkowa-

n  nawierzchni .

Bruk drewniany
Bardzo pi kne, naturalnie wygl daj ce ci -

gi komunikacyjne w ogrodzie mo na wyko-

na  tak e z klocków  drewnianych lub po-

ci tych okr glaków o rednicy ok. 10 cm 

(elementy uk ada si  i dobija do równe-

go poziomu specjalnym m otkiem gumo-

wym, a  kraw dzie zabezpiecza obrze ami). 

Trwa o  bruku drewnianego ocenia si  na 

kilkana cie lat.

 Elementy na bruk drewniany nie s  trud-

ne do wykonania. Wystarczy poci  pie

drzewa na plastry grubo ci oko o 20 cm, 

a nast pnie zaimpregnowa .

fo
t.
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Podk ady kolejowe stosuje si  zarówno na tarasy, jak i do zaakcen-

towania przebiegu cie ek ogrodowych

fo
t.
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Dobrze wygl da po czenie 

kostki i p yt betonowych, dzi -

ki zró nicowanej wielko ci tych 

elementów nawierzchni

Beton stemplowany. To nawierzchnia z uk adanego w miejscu wbudowania betonu B25, 

zbrojonego w óknami propylenowymi i barwionego powierzchniowo. Na wie y beton nanosi 

si  barwiony utwardzacz i odciska wzory stemplem. Tak wykonana nawierzchnia mo e imito-

wa  ceg , piaskowiec, bruk rzymski, granitowy, p yt  kamienn , a nawet stare deski.

P yty betonowe. Mog  by  kwadratowe lub prostok tne, jednobarwne lub z dodatkiem 

kolorowego kruszywa (szare, be owe, br zowe, grafitowe, oliwkowe, rubinowe). G adkie ze 

ci t  kraw dzi , z dodatkiem drobnych kolorowych kamieni lub imituj ce kamie upany. 

Uk ada si  je bezpo rednio obok siebie lub w odst pach, w których mo na posia  traw  lub 

wysypa wir. Ich spory format i prosty kszta t umo liwiaj  samodzielne uk adanie i zapew-

niaj  szybkie tempo prac. 

P yty kamienne. Ci te lub amane o nieregularnych kszta tach ( cie ki z du ych p yt mo -

na uk ada  bez kraw ników). Najtrwalsze s  p yty z granitu, bazaltu lub sjenitu. Mniej trwa-

e, podatne na cieranie i uszkodzenia – z piaskowca, a najmniej trwa e, mi kkie i nasi kliwe 

– z wapienia. Kamienie do budowy cie ki mo na kupi  w centrach ogrodniczych, w zak a-

dach kamieniarskich, a tak e bezpo rednio w kamienio omach. 

wir. Jest tani, atwy do u o enia, dobrze przepuszcza wod . Z 1 tony wiru mo na u o y

ok. 10 m2 nawierzchni.

Otoczaki. Na nawierzchni  nadaj  si  tylko te, które cho  z jednej strony s  p askie i g ad-

kie. Czasem przed u o eniem wymagaj  ociosania. Nale y je uk ada  tak, aby najwi kszy 

bok le a  na podsypce. Z tony otoczaków (zale nie od ich wielko ci i grubo ci) u o ymy 

10–15 m2 nawierzchni. 

Podk ady kolejowe. Dawniej pozyskiwano je z rozbiórki torów kolejowych. By y bardzo trwa-

e dzi ki zaimpregnowaniu kreozotem, który zabezpiecza  je przed butwieniem i szkodnikami. 

Niestety impregnat ten wydziela dra ni cy zapach, dlatego lepiej kupowa  w centrach ogrod-

niczych belki drewniane produkowane z przeznaczeniem na nawierzchnie w ogrodzie. 

Je li nie kostka, to co?

Nawierzchni  ogrodow  mo na wy-

kona  z trwa ego drewna d bowego

fo
t.

 B
a

u
te
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h

Zastosowanie betonu stemplowanego daje du y

wybór wzorów i odcieni nawierzchni, która po 

zaimpregnowaniu jest nienasi kliwa i mrozood-

porna

Naturaln cie k , wij c

si  w ród zieleni, mo na 

wykona  z amanych p yt 

kamiennych

fo
t.
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