ANI TEN, KDO NECHCE NA ZAHRADĚ BAZÉN, NEMUSÍ REZIGNOVAT
NA RELAXACI, KTERÁ JE PRÁVĚ V MÓDĚ

Trochu jiné

koupání

K

TERASE, KTERÁ SE UŽ PRAKTICKY STALA STANDARDNÍM VYBAVENÍM RODINNÉHO DOMU, NÁLEŽÍ V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ VODA V ZAHRADĚ. V JAKÉKOLI PODOBĚ POMÁHÁ TĚLU I DUCHU SMÝT ŠPÍNU DENNÍCH STAROSTÍ A DÁVÁ NÁM
MOŽNOST ZALÍT SE ZASE SVĚŽÍM POCITEM. KROMĚ KLASICKÉ MODRÉ LAGUNY S DNEM NAD ZEMÍ NEBO POD JEJÍ
ÚROVNÍ SI MŮŽEME ODPOČINOUT I V ALTERNATIVNÍCH VODNÍCH ZAŘÍZENÍCH.

K

dyž jsme hledali materiál pro tento článek o netradičním
koupání, našli jsem zcela nesourodou trojici, která
zahrnuje dvě zcela protichůdná řešení a jeden

kompromis. Ve všech třech by si členovec z čeledi
vzdušnicovití vodomil černý i vodomil lidský pohlazení vody
mohli příjemně užít.
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1

Domácí

O

spa

Spa je masážní bazén k celoročnímu
využití. Jeho oblíbenost mezi
stavebníky stále roste

TOM, ŽE MASÁŽNÍ BAZÉNY NACHÁZEJÍ MEZI STAVEBNÍKY
STÁLE VÍCE PŘÍZNIVCŮ, NENÍ POCHYB. PŘESVĚDČIT JSME SE O TOM MOHLI NAPŘÍKLAD NA BRNĚNSKÉM JARNÍM
STAVEBNÍM VELETRHU, KDE BYLA EXPOZICE S DOMÁCÍMI WELLNESS BAZÉNY DOSLOVA V OBLEŽENÍ.
CO JE SPA?
Masážní bazén k celoročnímu využití, to je spa. Jeho základem
je tvarovaná akrylátová skořepina s nejrůznějším prolisem
vzhledem ke kapacitě zařízení a funkčním prvkům. Jeho součástí
mohou být křesílka, lavičky či lehátka s vlastní konfigurací trysek
pro masáž jednotlivých partií těla. Celkové ztvárnění spa odpovídá
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nejvyšším nárokům na design takového zařízení. Základním
komponentem zařízení je vnější dřevěný kabinet, v němž je
usazeno samotné spa, dále pak tak zvaný termokryt zabraňující
teplotním ztrátám vody a spadu nečistot. Ve spa koluje voda,
která je pomocí termostatu průběžně dohřívána na požadovanou

teplotu, přičemž komfort užívání spa a optimálního
působení hydroterapie je dosahováno při teplotě vody
37-39 °C. Nedílnou součástí je filtrace s ozonizací.
JAK¯ TYP VYBRAT?
Kolik je členů rodiny, tolik míst by spa mělo mít,
i když nebude jeho kapacita vždy plně využita. Koupel
ve dvou v lázni pro čtyři bude daleko komfortnější a při
střídání nejrůznějších pozic během hydromasáže se
dokážeme lépe uvolnit. Výběr spa záleží rovněž na
způsobu jeho využití. Pokud se jej chystáme používat
výhradně k individuálnímu odpočinku, vystačíme
s modelem s kapacitou tří míst. V rodinách s pestrým
společenským životem se uplatní modifikace s vyšší
kapacitou sedadel. Ve výběru hrají roli barvy. I zde si
můžete vybrat z několika barevných provedení jak
akrylátové skořepiny, tak termokrytu či dřevěného
kabinetu.
KAM S NÍM?
Pro maximální požitek z koupání je ideální stále se
měnící přírodní kulisa. Proto je nejvhodnějším místem
pro jakékoli spa terasa napojená na dům v bezprostřední
blízkosti zahrady. Vybrat bychom měli místo takové,
aby poskytlo příjemný výhled a zároveň zabezpečilo
soukromí v každé roční době.
Moderní modely domácího wellness bazénku lze
instalovat i přímo do nerovného terénu a ušetřit tak
místo na terase.
ÚDRÎBA
Moderní spa jsou vybavena tak zvaným ozonátorem,
který zničí nežádoucí mikroorganismy. Na čistotě vody
se podílí rovněž většinou kartušová filtrace z netkané
textilie. Tu pravidelně podle intenzity znečištění
vypereme nebo umyjeme v myčce na nádobí. Optimální
pH vody udržujeme originálními chemickými přísadami,
které jsou v nabídce kvalitních dodavatelů. Vodu ve spa
vyměňujeme v závislosti na velikosti modelu a frekvenci
využívání, v případě středně velkého typu je frekvence
výměny vody jednou za tři až šest měsíců.
■
Foto USSPA

4

1
1 Dokonalá relaxace, která se na rozdíl od klasického bazénu nemusí omezovat na několik měsíců v roce

2
2, 3 Speciální zakrytí bazénků slouží
jednak k tepelné izolaci, jednak jako
ochrana před zanášením nečistot
3

5

4 – 6 Základem masážního bazénu je tvarovaná akrylátová skořepina
s nejrůznějším prolisem vzhledem ke kapacitě zařízení a funkčním prvkům. Každý
hydromasážní bazén obsahuje vlastní konfigurací trysek pro masáž jednotlivých partií těla

6
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STÁLE

PONĚKUD OPOMÍJENÝM ZPŮSOBEM RELAXACE
V OBJETÍ VODY, BYŤ CHLADNĚJŠÍ, JSOU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ JEZÍRKA.
ŘADA STAVEBNÍKŮ SE TOTIŽ MYLNĚ DOMNÍVÁ, ŽE JEJICH FINANČNÍ NÁROČNOST JE VE SROVNÁNÍ S REALIZACÍ
STEJNĚ VELKÉHO PEVNĚ ZABUDOVANÉHO BAZÉNU VYŠŠÍ. NA MÍSTĚ JSOU V TOMTO PŘÍPADĚ JEN OBAVY
Z PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ.

CO JE P¤ÍRODNÍ JEZÍRKO
Přírodní jezírko – biotop – bychom mohli charakterizovat jako
stále čistou vodní nádrž, která funguje na principu vodní
ekologické rovnováhy bez přičinění chemických prostředků.
Nevyužijeme ji sice celoročně, koupání ve vlastním jezírku pobyt
v modrém kruhu či čtyř a více úhelníku však jednoznačně
trumfne. Koupací jezírko je složeno ze dvou hlavních částí:
koupací a regenerační. První musí být hluboká alespoň dva
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metry, regenerační boizóna je mělká (10-30 cm) a slouží
k osazení vegetací, která zde má funkci přísunu kyslíku
a redukce růstu vodních řas. Některé technologie oddělují obě
zóny zídkou pod hladinou, jiné je na sebe plynule navazují.
K výbavě jezírka patří i filtrace speciálně přizpůsobená
podmínkám biotopu. Výhodou jezírka je jeho tvarová flexibilita,
takže můžeme profil dna snadno modelovat s ohledem na
uživatele – děti, seniory i dospělé. Ryby a obojživelníci jsou

FOTO OASE

2 Varianta
bez chemie

1

v biotopu v přiměřeném množství vítáni, i oni k nastolení
rovnováhy napomáhají.

ÚDRÎBA
Díky vhodným bahenním a vodním rostlinám je přírodní
koupací jezírko prakticky bezúdržbové a nejsou k jeho
zdravotně nezávadnému užívání zapotřebí žádné chemické
přípravky. Obecně je doporučováno jeho čištění jednou za
pět let – zahrnuje vyčištění dno pokrývající fólie v koupací
části. Běžnou péčí je snad jen sběr napadaných nečistot
a dopouštění odpařené vody.
■

FOTO OASE

KAM S NÍM?
Biotopy jsou vhodné do velkoryse prostorových zahrad,
neboť dobře fungující jezírko potřebuje plochu od 40 m2
více. Podle možností prostorových i finančních pak volíme
velikostní variantu. Jeho ztvárnění by pak mělo
korespondovat s okolím a být jeho přirozenou součástí.

2

FOTO OASE

JAK¯ TYP VYBRAT?
Většina koupacích jezírek je realizována buď jako
imitace přírodní vodní plochy, to znamená ve tvaru více či
méně oválném s využitím bazénové fólie, nebo ve formě
pravidelného obdélníku s využitím betonu. Výběr mezi
těmito variantami pak záleží spíše na finančních
možnostech stavebníka – tvrdší materiál je samozřejmě
finančně nákladnější.

3

1, 2 Jedna z mnoha technologií stavby koupacích jezírek odděluje regenerační a koupací zónu zídkou, jejíž koruna je pod hladinou vody. Technologické zázemí je mimo jezírko, skryto například
pod dřevěnou palubou
3 Průzračná hladina je vizitkou kvalitní realizace koupacího jezírka na každé zahradě. Kdo by koupání v něm odolal…

FOTO M. BABOR

5 Přírodní biotopy upřednostňují zejména lidé s pozitivním vztahem k přírodě, kteří nechtějí zahradu zatěžovat umělými materiály a kteří se vlastně raději koupou v rybníce než na koupališti

4

FOTO M. BABOR

4 Vodní rostliny v regenerační části jezírka přispívají k čistotě vody
v nádrži především tím, že z ní odebírají živiny, které by podporovaly růst řas

5
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3 Dřevěný
kompromis

1

ROMANTIKŮM,

KTEŘÍ BY SI PŮSOBENÍ VODY NA TĚLO
RÁDI UŽÍVALI V PŘÍRODNÍCH MATERIÁLECH ZA PRASKÁNÍ DŘEVA
V KAMNECH, NAVÍC BĚHEM CELÉHO ROKU A JEŠTĚ S VÝHLEDEM DO ZAHRADY, LZE JEDNOZNAČNĚ DOPORUČIT
NOVINKU NA NAŠEM TRHU – KOUPACÍ SUD.
CO JE KOUPACÍ SUD
Popis koupacího sudu je velmi jednoduchý: jedná se o káď
z kvalitního smrkového dřeva s různým průměrem a různým
objemem vody (1-2,5 m3), který je vybaven lavicemi na sezení,
kamny na dřevo, kouřovodem a v maximální výbavě pískovou
filtrací. Koupací sud je sestaven z nerezových a dřevěných částí,
které jsou ošetřeny ochrannými a impregnačními nátěry.
K sudům je možné dodat celou řadu volitelného příslušenství od
komponentů na ošetření vody, přes masážní trysky až po krycí
plachty zabraňující spadu nečistot a úniku tepla. Požadovaná
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teplota vody v sudu je zajišťována zmiňovanými kamny na
dřevo, která jsou usazena přímo ve vodě za ochranným roštem.
Vodním radovánkám v sudu se mohou oddávat jak děti –
naplníme jej jen tak, aby jim hloubka vody vyhovovala –, tak
dospělí, kteří budou relaxovat ve vodě napuštěné po okraj.
JAK HO VYBRAT?
Pro rodiny s menšími dětmi je doporučován koupací sud
s menším průměrem, pro rodiny s rušným společenským životem
jsou pak vhodné sudy o průměru dvou metrů. Na trhu je možné

získat sudy celodřevěné, novinkou je pak koupací
sud z ušlechtilé nerezové oceli splňující náročné
hygienické podmínky, dodávaný zatím jen
v dvoumetrové variantě. Volit můžeme i mezi sudy
s integrovanou filtrací nebo bez ní, záleží jen
tom, jak často jsme ochotni vyměňovat vodu.
U sudů s filtrací ji vyměňujeme jednou za sedm až
osm týdnů, vodu ze sudu bez filtrace vypouštíme
častěji.
KAM S NÍM?
Ideálním místem pro koupací sud je terasa nebo
místo s působivým výhledem. K maximálně
příjemnému požitku z koupání v dokonale ručně
opracovaném dřevě přispějeme zajištěním
dostatečného soukromí prostřednictvím okolí
osázeného okrasnými dřevinami či rostlinami
v mobilních nádobách.
ÚDRÎBA
K základní údržbě patří úprava vody podle
doporučení výrobce. K tomuto účelu dodává
chemické přísady s obsahem chloru, které interval
výměny vody značně prodlužují. Jsou vhodné pro
sudy s menším průměrem než dva metry a bez
pískové filtrace pro zajištění většího hygienického
bezpečí koupajících. Pro velké koupací sudy jsou
vhodné, opět výrobcem dodávané, tablety na bázi
bromu. K péči o sud patří rovněž výměna obsahu
pískové filtrace – jednou za sedm let plně postačí.
Hygienu koupání zabezpečí rovněž výše popsané
pravidelné vypouštění sudu s mechanickou očistou
vnitřních částí.
■
Foto koupacisudy

2

1 Sud ze smrkového dřeva lze vybrat z několika velikostí
2 – 4 Koupací sud je vybaven lavičkami na sezení, kamny
na dřevo, kouřovodem, hydromasážní tryskou a v maximální výbavě pískovou filtrací

3

4

5 Díky přírodnímu materiálu a nízkým nárokům na prostor se sud vhodně začlení do přírodního prostředí zahrady
6 Koupání za mrazu v zasněžené zahradě má své kouzlo, zvlášť pokud si sami přikládáte do kamen a z vodní
hladiny stoupá horká pára

5
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KTERÝ Z TROJICE JE VAŠÍM FAVORITEM?

138

◆

KOMU JE URČEN/O

CENA S DPH

VÝHODY

NEVÝHODY

DOMÁCÍ SPA

rodinám s dětmi
i jednotlivcům
k využití hydromasážní
terapie a luxusní
relaxace po celý rok

18 000-918 000 Kč
cena zahrnuje
plnou výbavu
instalaci, zaškolení,
dopravu, záruční
servis

naprosto hygienická
a bezpečná relaxace
koupání kdykoli
design

přítomnost plastu
spotřeba energií
spotřeba vody

KOUPACÍ
JEZÍRKO

rodinám s dětmi
i jednotlivcům ke koupání
a relaxaci během letní
sezóny v dokonalém
přírodním prostředí

2 500-3500 Kč/m2
plochy
cena zpravidla
nezahrnuje zemní práce

přírodní koupání
bezprostřední přítomnost
přírody
absence chemických přísad

prostorová náročnost
sezónní využití

KOUPACÍ
SUD

rodinám s dětmi
i jednotlivcům k romantické
relaxaci pod širým nebem
v průběhu celého roku

cena sudu o průměru
2 m v maximální výbavě
v provedení:
nerez 130 000 Kč
dřevo 86 000 Kč
Cena zahrnuje: montáž,
zaškolení, uvedení
do provozu u zákazníka

výjimečná relaxace
kompromis mezi přírodním
a komerčním koupáním
mobilita zařízení
snadná údržba

spotřeba vody
spotřeba paliva
zvýšená opatrnost
při zacházení
s ohněm

DŮM a zahrada

