
Jak ušet řit na provozu jezírka 

Jestliže chcete ušetřit, postavte si jedno zahradní jezírko, které bude určené pouze ke koupání a bude 
mít co nejméně mělčin a druhé zahradní jezírko, které bude fungovat jako filtrační zóna, bude plné rostli 
a bude mít hloubku několik centimetrů, přes tyto rostliny bude voda protékat a takto sloužit jako filtrace 
během celého roku. Točte vodu od jara co nejdříve, co nejdéle do zimy a to 24 hodin denně.  

Používejte elektrickou energii efektivn ě pro Vaše zahradní jezírka  

Zužitkujte již jednou zaplacenou energii čerpadla a používejte alespoň mechanický předfiltr, než vodu 
pustíte zpět do jezírka. Použijte předfiltr takový, co budete moci lehce vyčistit a udržujte ho v maximální 
čistotě. Dobrý předfiltr, to je 90% úspěchu a stability vody ve vašem jezírku.  

Vzduchujte Vaše zahradní jezírka   

Vzduchujte co nejvíce, je to důležité jak pro bakterie, tak i k promíchávání vody a uvolňování nečistot ze 
dna.  

Skimmery pro zahradní jezírka   

Používejte skimmery, 80–90% nečistot jsou plovoucí a pocházejí z vodní hladiny.  

Údržba zahradních jezírek  

Postarejte se o dobré rozběhnutí na jaře a dobré zazimování jezírka, to je právě tehdy, kdy to vypadá, že 
jezírko nic nepotřebuje! Kontrolujte pravidelně alespoň pH, a další hodnotu jako je tvrdost vody, obě jsou 
velice důležité pro stabilitu vody v jezírku.  

Předcházejte problém ům  

Snažte se předcházet problémům a naučte se pravidelnosti. Lepší a levnější je prevence, než léčení 
a rychlá rozhodnutí.  

Zahradní jezírka pot řebují kvalitní cirkulaci vody   

Co nejméně mělčin a zákoutí, dívejte se jak voda proudí a cirkuluje, využijte čerpadel a vzduchování 
k co největšímu pohybu vody.  

Zahradní jezírka pot řebují také kvalitní filtraci   

Dobré filtrace není nikdy dost, nenechte se odradit ani nalákat ihned cenou, nekupujte to nejlevnější, 
nevěřte tomu co je napsáno na krabici, výrobce a prodejce živí prodej ne vaše fungující jezírko.  

Informujte se o provozu a realizaci zahradního jezí rka  

Nejlevnější je jezírko postavené jen jednou a proto se snažte co nejvíce informací nashromáždit ještě 
před započetím výstavby.  

 


