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Kouzlo zahrady

Jakou velikost?
Pro kondiční plavání stačí rozměr
2,5 x 4,5 m a protiproud.
Pro rodinné koupání je vhodný ba-
zén o rozměrech 8 x 3 m.
Minimální hloubka pro plavání je 
1 m, doporučuje se 1,2 m.

NÁ· TIP
Teplá voda
Mít bazén s celoročně teplou vodou
nemusí zůstat jenom snem. Ohřev
vody se dá zajistit napojením rozvo-
du na tepelné čerpadlo, a nebo ji ohří-
vat pomocí solárního panelu.

koupelny, ale i ven, na terasu, a užívat ce-
loročně. 

Samozřejmostí každé vířivky je ohřev 
a filtrace vody a také zabudovaný systém
hydromasážních trysek. I tady existuje více
typů. Můžeme si zvolit velikost, tvar, barvu
vany, počet trysek, vybavení dalšími funk-
cemi, např. aromaterapie, elektronické
ovládání, osvětlení, úprava slané vody. Za
nejlevnější varianty pro dvě osoby dáte ko-
lem sta tisíc korun. Za luxusní vířivku pro
celou rodinu se cena může vyšplhat ke třem
stům tisícům, ale také k téměř k půl milionu
korun. K tomu je nutné připočíst další nákla-
dy na zabudování a uvedení do provozu.
Proč ale rodině nedopřát své vlastní lázně?
Koupací jezírko 

Pro zaryté milovníky přírody, kteří opo-
vrhují umělým, rušivým vzhledem bazénů,
tu máme ještě jeden návrh: koupací jezírko.
Na první pohled se neliší od běžného za-
hradního – měkce zvlněný břeh je osázen
rostlinami, v umělém ekosystému však

část slouží jako koupací zóna. Pozor, ne-
jde o nijak levnou záležitost! Správné tech-
nické řešení musí zaručit schopnost samo-
čištění vody, tzn. bez přidané chemie. Fil-
trace je u tohoto typu jezírka založena na
přírodní rovnováze a zajišťují ji rostliny
společně s mikroorganizmy. Aby vše dobře
fungovalo, musí jezírko zabírat plochu ale-
spoň 50 čtverečních metrů.
Rodino, do sudu!

Nepříliš viděnou vodní atrakcí, která je 
u nás na trhu jen několik let, je koupací sud.
Jeho atraktivnost spočívá v možnosti celo-
ročního koupání v něm, neboť voda v sudu
je teplá! Ohřívá se totiž v nerezových kam-
nech na dřevo, umístěných přímo ve vodě.
Koupací sudy se vyrábějí ve čtyřech velikos-
tech: s průměrem 140, 160, 180 a 200 cm.
Tělo sudu je vyrobeno ze dřeva, vnitřní
plášť, obruče a spojovací prvky jsou z ne-
rezové oceli.

A nemyslete si, že je to jen nějaké čvach-
tání! Je jen na vás, zda zatopíte třeba na

Silvestra a přivítáte Nový rok společně 
s přáteli v teplé koupeli, nebo si dokonce
necháte do sudu s elegantním komínkem
zabudovat masážní trysku, která z koupání
udělá báječnou odpočinkovou zábavu pro
celou rodinu.

www.albion.cz,  www.koupacisudy.cz, www.campingaz.cz,

www.desjoyaux.cz, www.villeroy-boch.com, www.mountfield.cz

5 Koupací sud je v na‰ich zahradách zatím nepfiíli‰
vidûnou atrakcí, tady v zajímavé ãervené barvû

6 Koupací jezírko se na první pohled neli‰í od
bûÏného rybníãku

7 Do této vífiivky se vejde sedm vodomilÛ

8 Komfortní bazén, obloÏen˘ keramickou
mozaikou, v celoroãnû vytápûné zimní zahradû
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