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Wydawa³oby siê, ¿e naj³atwiejsze jest
zrobienie œcie¿ki nieutwardzonej.

Jednak wcale tak nie jest. Jeœli przyjrzymy
siê traktom w tych parkach, w których nie
wy³o¿ono ich jeszcze asfaltem, oka¿e siê ¿e
s¹ starannie wyprofilowane, nawierzchnia
jest ubita i wysypana np. drobnym ¿wi-
rem. Takie dró¿ki maj¹ jedn¹, podstawow¹
wadê: wiosn¹ i na jesieni s¹ wrêcz nasi¹k-
niête wod¹. W domach jednorodzinnych
stosuje siê wiêc szczególnie chêtnie na-
wierzchnie z twardych materia³ów, nada-
j¹ce siê do u¿ytkowania przez ca³y rok.
Œcie¿ki mo¿na wyk³adaæ kostk¹ i p³ytami
betonowymi, klinkierem, naturalnym  ka-
mieniem czy drewnem.

Bruk betonowy
Jest obecnie bardzo popularny. Do-

stêpnych jest wiele wzorów i kolorów ko-
stek, co pozwala na u³o¿enie bardzo efek-
townych nawierzchni �. Szczególnie
efektownie wygl¹daj¹ nawierzchnie z ko-
stek o kolorach cieniowanych.

Kostka betonowa powstaje w procesie
wibrowania i prasowania betonu. Produ-
kuje siê elementy jedno- i dwuwarstwowe. 

Kostki jednowarstwowe s¹ wytwa-
rzane z jednego rodzaju betonu. Oprócz
szarego s¹ te¿ inne kolory, uzyskiwane
poprzez barwienie betonu w masie – czer-
wony, br¹zowy, zielony, grafitowy, a tak¿e
niebieski, bia³y i ¿ó³ty. 

Kostki dwuwarstwowe wykonuje siê
ze spodniej warstwy konstrukcyjnej beto-
nu oraz wierzchniej warstwy dekoracyj-
nej, w której rozprowadzony jest barw-
nik. Warstwa ta mo¿e dodatkowo imito-
waæ naturalny kamieñ: granit, marmur,
bazalt. Odmian¹ kostek dwuwarstwo-
wych s¹ elementy z dodatkiem bazaltu –
spodnia warstwa to beton konstrukcyjny,
natomiast do wierzchniej dodany jest gra-
nulat kamienny. Dostêpne kolory tych
wyrobów to czerwony, szaroniebieski
i be¿owy.

Oddzieln¹ grupê stanowi klimapor,
czyli beton porowaty. Dziêki dodaniu
w procesie produkcyjnym kruszywa o du-
¿ej wielkoœci ziaren, powstaj¹ pory umo¿-
liwiaj¹ce przesi¹kanie wody do gruntu.
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Projektuj¹c nasz ogród
zaplanowaliœmy te¿
rozmieszczenie œcie¿ek.
Teraz pozostaje jeszcze
raz sprawdziæ, czy ta
koncepcja by³a s³uszna.
Jeœli tak, wybieramy
w³aœciwy materia³
i bierzemy siê do pracy.

OGRODOWE
TRAKTY

N a w i e r z c h n i e  w  o g r o d z i e

� Z ró¿nokolorowych kostek mo¿na u³o¿yæ
skomplikowane wzory (fot. EHL)

fot. DKM Impresja
OOpprraaccoowwaanniiee:: AAnnnnaa GGrroocchhoollsskkaa



Wierzchnia warstwa kostek betono-
wych mo¿e byæ g³adka, piaskowana, b¹dŸ
œrutowana, dziêki czemu wygl¹dem przy-
pomina star¹ nawierzchniê �. Górne kra-
wêdzie kostek mog¹ byæ proste lub fazo-
wane.

Kostki produkowane s¹ w kilku gru-
boœciach (od 4 do 14 cm), co decyduje
o ich przeznaczeniu. Najgrubsze stosuje
siê do wykonania nawierzchni np. placów
magazynowych, gdzie dopuszczony jest
du¿y ruch ciê¿kich pojazdów. W domach
jednorodzinnych znajduj¹ zastosowanie
kostki najcieñsze. 

Kostki betonowe wytwarzane s¹
w wielu kszta³tach, z czego najbardziej po-
pularne to kwadrat, prostok¹t, szeœciok¹t,
fala, domino (zwana tak¿e koœci¹) oraz liœæ
dêbu. Te same kszta³ty u poszczególnych
producentów maj¹ inne nazwy handlowe.
Niektóre kszta³ty s¹ przeznaczone do
uk³adania wzorów sprawiaj¹cych wra¿e-
nie trójwymiarowoœci. Spotêguje je zasto-
sowanie kostek w kilku kolorach.

Z kostki betonowej mo¿na uk³adaæ na-
wet bardzo skomplikowane wzory, w tym
koliste �. Do tego celu s³u¿¹ elementy
o kszta³tach innych, ni¿ podstawowe, sprze-
dawane w zestawach – w jednym zestawie
znajduje siê np. piêæ rodzajów elementów.

Je¿eli œcie¿ka bêdzie bardzo uczêsz-
czana – np. dojœcie do domu, lub nara¿o-
na na du¿e obci¹¿enia – np. podjazd dla
samochodu, nale¿y jej boczne krawêdzie
zabezpieczyæ przed rozsuwaniem siê ele-
mentów. W przydomowych ogrodach sto-
suje siê przede wszystkim obrze¿a – d³u-
gie i w¹skie kszta³tki betonowe, które po
prawid³owym u³o¿eniu nie wystaj¹ ponad
powierzchniê dró¿ki. Obrze¿a mog¹ byæ
proste, ³ukowe lub naro¿ne. Krawêdzie
œcie¿ki mo¿na te¿ zabezpieczyæ ró¿nej
wysokoœci palisadami. Stosuj¹c wysokie
elementy, mo¿na w boku traktu skonstru-
owaæ donicê lub podeprzeæ skarpê. Niek-
tórzy producenci oferuj¹ wzory palisad
dopasowane kszta³tem i kolorem do nie-
których modeli kostki.

P³yty betonowe
Wykonywane s¹ z betonu, który mo¿e

byæ barwiony w masie – p³yta ma jednolity
kolor lub cieniowany. Górna powierzchnia
jest g³adka, piaskowana, posypana grysem
kamiennym lub ma odciœniêty wzór, np.
imituj¹cy uk³ad kilku mniejszych elemen-
tów. P³yty te, tzw. ogrodowe, maj¹ gruboœæ
5-7 cm (najczêœciej spotykane wymiary to
40x40x4,3 cm) i mo¿na je uk³adaæ tylko na
ci¹gach pieszych �.

P³yty mog¹ byæ uk³adane na styk lub
luŸno – w odstêpach regularnych i niere-
gularnych. Uk³adaj¹c p³yty luŸno nale¿y
zachowaæ pomiêdzy œrodkami kolejnych
elementów odleg³oœæ ok. 70 cm, co po-
zwoli poruszaæ siê po œcie¿ce normalnym
krokiem. Pomiêdzy p³ytami uk³adanymi
na styk musi pozostaæ niewielka szczeli-
na, u³atwiaj¹ca odprowadzanie wody z na-
wierzchni. Zamula siê j¹ piaskiem i wod¹. 

Klinkier
Do wykonywania nawierzchni nadaj¹

siê ceg³y klinkierowe o gruboœci 45-80 mm
i pozosta³ych wymiarach 240x118 mm
i 200x100 mm. Podjazdy dla samochodów
nale¿y uk³adaæ z cegie³ ustawianych na
r¹b – na d³u¿szym boku. Do wykonywa-
nia ci¹gów pieszych wystarcz¹ cieñsze ce-
g³y �. Skomplikowane wzory, w tym ko-
liste mo¿na uk³adaæ z kostek w formie

szeœcianów, rombów i trapezów. Do wy-
konywania obrze¿y trawników s¹ prze-
znaczone pod³u¿ne kszta³tki, których
krótsze boki s¹ wyprofilowane ³ukowo.
Ich niewielka wysokoœæ pozwala wygod-
nie przejechaæ kosiark¹.

Produkowane s¹ elementy klinkiero-
we w tradycyjnym, ciemnoczerwonym
kolorze oraz bia³e, rude, br¹zowe, brunat-
ne, antracytowe. Barwy mog¹ byæ jednoli-
te i cieniowane.

Klinkier jest ma³o nasi¹kliwy, odpor-
ny na warunki atmosferyczne i chemika-
lia – np. benzynê. Zachowuje kolor nawet
po wielu latach.
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� Odpowiednio dobrana kostka betonowa imi-
tuje star¹ nawierzchniê (fot. EHL)

� Z zestawów kostek o ró¿nych kszta³tach
mo¿na uk³adaæ wzory koliste (fot. Libet)

Kostka betonowa jest trwa³a, odpor-
na na warunki atmosferyczne i niskie
temperatury. £atwo jednak uszkodziæ jej
powierzchniê np. przy odkuwaniu lodu.
Mog¹ wtedy powstaæ doœæ g³êbokie, ja-
œniejsze rysy. 

� P³yty ogrodowe mog¹ mieæ odciœniête
wzory imituj¹ce kostkê brukow¹ lub ³upany
kamieñ (fot. Probet Dasag)
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Naturalny kamieñ
Bardzo poszukiwana jest kostka gra-

nitowa i bazaltowa. Ta ostatnia jest trud-
no dostêpna, bowiem w ca³oœci pochodzi
tylko z rozbiórki starych dróg. Oprócz
kostki granitowej produkuje siê marmu-
row¹, porfirow¹ i kwarcytow¹ �. Kostka
kamienna ma kszta³t regularnych szeœcia-
nów i szczególnie nadaje siê do wyk³ada-
nia podjazdów dla samochodów, gdy¿ jest
bardzo trwa³a, a ponadto efektowna.
Kostki mog¹ mieæ powierzchniê nierów-
n¹, powsta³¹ w wyniku roz³upywania blo-
ków kamiennych, oraz g³adk¹ – uzyskan¹
w wyniku ciêcia ich pi³¹. Kostki g³adkie
s¹ nastêpnie szlifowane. Najkorzystniej
jest kupowaæ kamienn¹ kostkê brukow¹
bezpoœrednio w kamienio³omie.

Z naturalnego kamienia robi siê te¿
p³yty chodnikowe – kwadratowe lub pro-
stok¹tne, o gruboœci 3-5 cm.

W ogrodzie znajduje zastosowanie
tak¿e kamieñ ³amany. P³ytki – najczêœciej
niewielkie i o nieregularnym kszta³cie –
kupuje siê np. w centrach ogrodniczych.
Wiêksze mo¿na kupiæ np. w kamienio³o-
mie �. Dostêpny jest przede wszystkim
piaskowiec i marmur. 

Nawierzchnie drewniane
Œcie¿ki czy schody mo¿na wykonaæ

z podk³adów kolejowych. Poniewa¿ jest

to materia³ szczególnie dok³adnie impre-
gnowany, jest niezwykle trwa³y. Niestety,
ma te¿ charakterystyczny, nieprzyjemny
zapach. 

Nawierzchniê mo¿na te¿ wykonaæ
z przygotowanych samodzielnie ko³ków
lub plastrów drewnianych. W tym celu
nale¿y poci¹æ konary i pnie drzew najle-
piej twardych gatunków, o œrednicy ok.
10 cm, na odcinki o d³ugoœci 15 cm. Ma-
teria³ musi byæ okorowany i wysuszony. 

W handlu s¹ dostêpne gotowe ko³ki
sosnowe i akacjowe o wymiarach: d³ugoœæ
15 cm, œrednica 3-10 cm. Materia³ jest im-
pregnowany ciœnieniowo œrodkiem grzy-
bobójczym �a.

Klocki ustawia siê pionowo jeden
przy drugim, uzyskuj¹c rodzaj bruku
o du¿ej wysokoœci. Konieczne jest wyko-
nanie obrze¿y, które zabezpiecz¹ elemen-
ty przed rozsuwaniem. Szczeliny pomiê-
dzy ko³kami wype³nia siê bardzo drob-
nym ¿wirem lub piaskiem i zamula wod¹.

Z drewna produkuje siê równie¿ kost-
kê brukow¹. Ma ona kszta³t szeœcianów,
u³o¿ona z niej powierzchnia jest œcis³a �b.
Ewentualne wiêksze szczeliny pomiêdzy
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� Nawierzchnia z klinkieru (fot. A. Kulikowska)

� Podjazd wy³o¿ony kostk¹ z naturalnego
kamienia (fot. Bumat)

� Œcie¿ka z luŸno u³o¿onych p³yt kamiennych
ró¿nej wielkoœci (fot. archiwum)



elementami nale¿y zamuliæ piaskiem
i wod¹. 

Uk³adanie nawierzchni z ko³ków czy
bruku wymaga nieco pracy. Poszczególne
elementy nale¿y umieszczaæ ciasno obok
siebie i pobijaæ m³otkiem, aby dobrze siê
trzyma³y. Wykonana niedok³adnie œcie¿-
ka mo¿e siê z czasem rozsuwaæ. Znacznie
³atwiej jest wykonaæ nawierzchniê z pane-
li drewnianych. Zwane s¹ przez produ-
centów podestami. S¹ to drewniane drob-
nowymiarowe elementy z³¹czone w p³yty
kwadratowe, okr¹g³e lub okr¹g³e z pod-
ciêciem – dziêki niemu mo¿liwe jest rów-
nie¿ u³o¿enie zwartej nawierzchni. Po-
wierzchnia paneli mo¿e byæ g³adka lub
ryflowana.

Odpowiednio konserwowane na-
wierzchnie z drewna wytrzymuj¹ do
10 lat. 

Niezniszczalna trawa
Starannie wykonana œcie¿ka z mate-

ria³u pasuj¹cego do elewacji domu, cha-
rakteru ogrodzenia i ogrodu jest ozdob¹
posesji. Z drugiej strony mo¿e siê okazaæ,
¿e wiêksza p³aszczyzna, jak¹ jest np. pod-
jazd dla samochodu bêdzie wygl¹da³a nie-
korzystnie. Jak pogodziæ koniecznoœæ

utwardzenia tego miejsca z poczuciem es-
tetyki? Mo¿na u³o¿yæ a¿urowe elementy,
które nastêpnie obsiewamy traw¹. Mo¿na
po nich spokojnie jeŸdziæ samochodem,
a roœliny siê nie zniszcz¹. Jedyny problem
w tym, ¿e trudno po takiej nawierzchni
chodziæ w butach na wysokich obcasach.

Elementy a¿urowe produkuje siê
z odpornego na du¿y nacisk polipropyle-
nu. Ich nazwa handlowa to ekoplaster. S¹
to panele o wymiarach 255x6 m i wysoko-
œci 5-20 cm. Im wy¿szy panel, tym do-
puszczalne jest wiêksze obci¹¿enie. Jeœli
obci¹¿enie podjazdu nie bêdzie zbyt du¿e,
mo¿na zastosowaæ kratkê z tworzywa
sztucznego 	. Produkowana jest w kilku
wymiarach – najwiêksz¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê elementy 35x34 cm o gruboœci
4,5-5 cm. Ich wygl¹d przypomina plaster
miodu. Poszczególne kratki ³¹czy siê sa-
moblokuj¹cymi zaczepami, które znajdu-
j¹ siê na ich spodzie.

Wymienione wyroby s¹ po obsianiu
traw¹ ca³kowicie niewidoczne.

Jeœli ktoœ nie ma zaufania do wytrzy-
ma³oœci i trwa³oœci tworzywa sztucznego,
mo¿e w analogiczny sposób wykonaæ
podjazd z a¿urowych p³yt betonowych
lub klinkierowych. P³yty betonowe maj¹
najczêœciej gruboœæ 10 cm i wymiary
60x40 cm 
.

Niezale¿nie od zastosowanego mate-
ria³u, po u³o¿eniu elementów a¿urowych,
nale¿y otwory w nich wype³niæ do 2/3 wy-
sokoœci ziemi¹ kompostow¹ i posiaæ tra-
wê. Œcina siê j¹ kosiark¹.

Nowoœci¹ na naszym rynku jest
sztuczna trawa �. Wykonana jest z two-
rzywa sztucznego odpornego na mróz
i promienie UV. Stosuje siê j¹ g³ównie do
wyk³adania niewielkich powierzchni, np.
balkonu czy tarasu, ale mo¿na umieœciæ j¹
tak¿e przed wjazdem do gara¿u.    

�
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� Nawierzchnie drewniane:
a) z klocków (fot. Werth-Holz),
b) z podestów (fot. Werth-Holz),

	 Kratka z tworzywa sztucznego (fot. archiwum)

� Sztuczna trawa (fot. Komfort)


 A¿urowa p³yta betonowa

a

b

Znasz bardzo dobrego brukarza – poleæ go innym (str. 284)


