
BUDUJEMY DOM 4/2013108

Przy aran acji ogrodu projektanci ceni

ka dy element, do którego mog  nawi -

za  podczas swojej pracy. Mo e to by  sta-

re drzewo, resztka stodo y czy g az narzu-

towy. Najbardziej wdzi czne jest jednak 

zró nicowane ukszta towanie terenu.  

Podstawowym od strony u ytkowej proble-

mem przy zagospodarowaniu mocno nachylo-

nego terenu jest organizacja komunikacji (za-

równo pieszej, jak i ko owej). O ile na dzia ce 

p askiej najcz ciej ogranicza si  ona do wyty-

czenia najkrótszego doj cia od furtki do wej-

cia i od bramy do wjazdu do gara u, o tyle 

dzia ka z du ym spadkiem wymusza przemy-

lenie i wybranie najwygodniejszych tras i roz-

wi za . Oczywi cie w przypadku podjazdów 

w gr  wchodzi jedynie pochylnia, jednak pro-

jektuj c chodniki warto rozwa y  wykonanie 

schodów na gruncie. 

Schody w ogrodzie? Czemu nie!

Przede wszystkim schody maj  zarówno zalety 

estetyczne, jak i u ytkowe – zajmuj  znacznie 

mniej miejsca ni  pochylnie. Je li zdecydujemy 

si  na zastosowanie schodów, pierwsz  rzecz

o której koniecznie musimy pami ta  jest zasto-

sowanie wzoru: 2 h+s=60–65 cm – czyli suma 

podwójnej wysoko ci stopnia plus jego szero-

ko  powinna mie ci  si  w granicach mi dzy

60 a 65 cm. Wynika to wprost z przeci tnej 

d ugo ci kroku doros ego cz owieka. Bardzo 

wygodne s  na przyk ad stopnie o wymiarach 

30–35 cm (szeroko ) na 15 cm (wysoko ), 

a nawet 42 x 9 cm. Schody skonstruowane 

w ten sposób umo liwiaj  wygodne chodzenie 

bez zmiany tempa, d ugo ci i rytmu kroków.

Znaczenie ma równie  liczba stopni. Natu-

ral ny rytm chodzenia cz owieka zazwyczaj jest 

nieparzysty, st d te  dobrze, je li liczba stop-

ni w biegu równie  jest nieparzysta. Raczej nie 

powinno si  stosowa  mniej ni  trzech stop-

ni. Pojedynczy stanowi atwy do przeoczenia 

„potykacz”, natomiast dwa zaburzaj  „niepa-

rzysty” rytm kroków. Warto dopasowa  szero-

ko  stopni do wielokrotno ci wymiaru wy-

branej kostki, z której b dziemy je wykonywa .

Mo na zastanowi  si , czy nie zast pi  kostki 

brukowej lekko nachodz cymi na siebie p yta-

mi kamiennymi o wysoko ci równej za o onej 

wysoko ci stopnia. 

Ró ne materia y, ró ne metody

Warto tak e pami ta  o gotowych blokach 

schodowych. Ka dy z tych materia ów wy-

maga innego sposobu mocowania na grun-

cie. W niektórych przypadkach mo e by

konieczne nawet wykonanie betonowej pod-

budowy i klejenie do niej elementów za po-

moc  kleju trwale elastycznego. Jest to 

szczególnie istotne, je li zale y nam na uzy-

skaniu stopni nadwieszonych, których ele-

menty nie le  ca  powierzchni  na pod-

budowie. W wi kszo ci wystarczy jednak 

odpowiednie przygotowanie i zag szcze-

nie pod o a, tak samo jak w wypadku na-

wierzchni brukowanych. Niezale nie od 

materia u nale y jednak pami ta  o zapew-

nieniu niewielkiego spadku (wystarczaj cy 

to oko o 0,5–1%) zapobiegaj cemu zatrzymy-

waniu wody na stopniach. 

Komunikacja „z g ow ”

Przy wyborze opcji schodów ogrodowych do-

brze jest przewidzie , czy b d  pe ni  podsta-

wow  funkcj  drogi pieszej z ulicy do domu 

(ogrodu), czy jedn  z jej alternatyw. W naszym 

domu (ogrodzie) mo e pojawi  si  przecie

osoba na wózku inwalidzkim, o kulach lub po 

prostu starsza, dla której pokonanie nawet kil-

ku stopni mo e sprawia  trudno .
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Kostka Via Castello i Kravento Grande (Libet 

Decco), p yty Toscania (Libet Impressio)

Stopnie splitowane (Libet 

completto) w kolorze pastello

Stopie  schodowy Venetia

(Libet Completto)

Kostka Piccola (Libet Decco 

colormix i Kravento Grande)

Stopnie z p yt Trawertyn grigio 

(Libet Impressio)


