
Návod k použití plastového zahradního obrubníku 

 
Plastový zahradní obrubník je určen pro široké spektrum využití hlavně v zahradní 

architektuře, kde jej lze použít např. pro oddělení dvou od sebe různě užitkových ploch. 

 

Příklady použití: a) zelená travní plocha – chodník 

 b) zelená travní plocha – květinový záhon 

 c) zelená travní plocha – ovocné stromy 

 d) zelená travní plocha – zeleninový záhonek 

 e) zelená travní plocha – kolem plotu 

 f) zelená travní plocha – ohraničení solitérů s násypem mulčovací kůry 

 

Výhodou je 4cm pojezdový okraj do strany travnaté plochy, který umožní kompletní dosečení 

trávy zahradní sekačkou a není za potřeby dosekávat trávu strunovou sekačkou jako u 

obrubníku klasického. Další funkcí je možnost skládání obrubníků za sebe až do úhlu 90
o
 na 

jednu a 45
o
 na druhou stranu, aniž by vznikl prostor bez 4cm pojezdového okraje. Tímto 

způsobem je možné vytvořit jakékoli obrazce (viz. barevný přebal). Tuto funkci zajišťuje díl 

zvaný kloub, který se vkládá vždy jako spojovací díl mezi jednotlivými obrubníky a podle 

potřeby jej otáčíme o 180
o 

 (viz obr.1) 

 

Obr. 1:  

 

 
 

Zahradní obrubník je vyroben lisovací metodou z polypropylenu s UV stabilizátorem, je 

celoročně použitelný ve venkovním prostředí. Je vyráběn ve 4 barevných provedeních: hnědá, 

tmavě zelená, světle zelená a cihlová. Na individuální zakázku je možno objednat i jiné 

barevné provedení. 

 

Balení: 

 

- 5 m balení obsahuje: 20 ks rovinných modulů délky 25 cm 

  20 ks kloubových spojů 

 

- 3 m balení obsahuje: 12 ks rovinných modulů délky 25 cm 

  12 ks kloubových spojů 



Příklady instalace 

 

Pro snadnou instalaci plastového zahradního obrubníku je vhodné předem např. rýčem 

zhotovit v travní ploše rýhu dle předem požadovaného tvaru (viz obr. 2). 

 

Obr. 2:  příklady tvaru zahradního obrubníku 

 

                 
 

Pomocí zasunutí rovinného modulu do zoubků kloubového spoje (viz také obr. 2) lze zvolit 

vhodný tvar, který je následně možno vložit do připravené rýhy v travní ploše. 



Po těchto stavebně-instalačních úkonech je plastový obrubník připraven k dokonalému využívání 

(viz také příklady použití), pro který je tento výrobek určen. 

 

 

1)  Plastový zahradní obrubník je vhodné instalovat na rovné plochy a plochy s menší 

nerovností terénu. U větších nerovností může být narušena jeho správná funkce. (Může 

např. docházet k vysunutí rovinné plochy ze zoubků kloubového spoje). 

2)  Při instalaci obrubníku dbáme na to, aby na zoubky kloubového spoje nebyl vyvíjen 

enormní tlak, který by je mohl poškodit nebo vylomit. 

3)  Před instalací obrubníku je vhodné případné nerovnosti terénu vyrovnat, aby kloubové 

spoje a celek dosedal plynule na rovinu travní plochy. 



4) Při instalaci obrubníku není vhodné na jeho horní plochu neúměrným způsobem vyvíjet 

tlak např. kladivem apod. Může dojít k narušení (průrazu) horní části obrubníku nebo 

narušení kloubového spoje a tím k vytvoření ostrých hran, které mohou způsobit zranění. 

Takový poškozený díl je nutno bezpodmínečně vyměnit! 

5) Pro instalaci obrubníku je vhodné vybrat travní plochy, pod kterými není např. štěrkový 

podklad v hloubce menší než 10 cm. V opačném případě mohou nastat problémy při jeho 

instalaci a správné funkci. V tomto případě je vhodné vytvořit pod obrubník poddajné lože 

prosté valounů a kamenů větších než 2,5 cm. 

 

 

Přejeme Vám hodně příjemných chvil při využití plastového zahradního obrubníku i údržbě 

travního porostu nejen Vašich okrasných zahrad. 
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