
Prírodné jazierka
Poslednú kategóriu predstavujú prírodné 
jazierka. Sú vhodnou voľbou, ak nechcete 
do svojej záhrady priniesť umelý prvok, 
ale zároveň túžite po bazéne. Čo sa týka 
nákladov na jeho založenie, sú porovnateľné 
s tými na vytvorenie riadneho bazéna. 
Náklady na prevádzku sú však podstatne 
nižšie, pretože  na zabezpečenie čistej vody 
sa využíva iba vhodný filtračný systém. 
Musíte však zvoliť naozaj kvalitnú filtráciu. 
Na trhu nájdete profesionálne systémy, ktoré 
sa samy monitorujú, dokážu sa samy čistiť 
a nás dokážu cez WiFi informovať o stave 
a funkčnosti. Voda v jazierku sa tak stáva 
neškodnou aj pre plavcov s citlivou pokožkou 

a alergiami. Takýto typ bio bazéna je možné 
využívať počas celého roka, keďže odpadá 
aj potreba jeho zazimovania a zamrznutú 
plochu možno využiť na korčuľovanie. 
Pri jeho výstavbe však potrebujete väčšiu 
záhradnú plochu a musíte počítať aj 
s výsadbou okolo jazierka.

Antikorová oceľ
Materiál sa vyznačuje predovšetkým vysokou 
kvalitou, jednoduchou údržbou a hygienickou 
neškodnosťou. V architektúre je synonymom 
modernosti, čistoty a elegantnosti. Výhodou 
je výrobná rôznorodosť – okrem schodiska 
možno do bazéna zakomponovať napríklad 
masážny priestor na sedenie, viacúrovňové 
dno alebo bazén skombinovať s vírivou vaňou. 
Bazény z antikorovej ocele sa vyznačujú 
tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vďaka nim 
sa používajú aj ako termálne bazény. Výhodou 
je jednoduchá údržba aj v zime, keďže si 
nevyžadujú špeciálne zazimovanie. Na výber 
máte z viacerých možností ich vyhotovenia. 
Takzvané prepadové bazény z antikorovej 
ocele majú po obvode bazéna prelivový žľab, 
vďaka ktorému je možné využiť celú hĺbku 
bazéna, pretože voda je napustená až po jeho 
okraj, čím sa znečistená povrchová voda 
dostáva von do žľabu. Druhou možnosťou je 
antikorový bazén so skimmerom, keď je voda 
pár centimetrov pod úrovňou vrchnej hrany

 
bazéna. Otvor skimmera je pod touto hranou 
a nasáva vodu spolu s nečistotami. Tam sa voda 
prečistí pomocou pieskového filtra a vracia sa 
späť do bazéna. Alebo stále viac obľúbenejšie 
sú tzv. infinity bazény – názov je odvodený od 
slova nekonečný, čo opisuje ich hladinu. 

+ veľmi dlhá životnosť
+ dobré hygienické podmienky
+ odolný proti mrazu
+  dobré tepelnoizolačné 

vlastnosti
+  jednoduchá údržba
+  možnosť výstavby aj v zime
−  vysoká cena

Kam s jazierkom? 
„Najvhodnejšie umiestnenie 
jazierka v záhrade je na mieste, 
ktoré počas dňa poskytuje aj 
slnko, aj tieň, aby sa obyvatelia 
jazierka mali možnosť ukryť 
pred priamym slnkom počas 
horúcich letných dní. Súčasne 
je vhodné počítať s tým, že z 
okolitých stromov bude padať 
lístie, ktoré v jazierku bude hniť, 
ak ho nevybavíte filtračným 
systémom so skimmerom. 
Musíte brať ohľad na špecifiká 
pozemku a pri plánovaní 
jazierka ich brať do úvahy. Na 
veľkom pozemku malé jazierko 
zanikne, podobne ako sa na 
malý pozemok veľké jazierko 
nehodí. Materiály použité do 
pobrežných zón jazierka by mali 
byť takisto z miestnych zdrojov, 
aby jazierko pôsobilo v danej 
lokalite prirodzene.“

INg. DALIBOR KATRENIAK
‒ obchodný zástupca  
spoločnosti NUMA

+ veľmi dlhá životnosť
+ dobré hygienické podmienky
+ odolný proti mrazu
+ dobré tepelnoizolačné vlastnosti
+ jednoduchá údržba
+ možnosť výstavby aj v zime
−  vysoká cena
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