
voda v zahradě



Zdravá půda musí fun-
govat jako houba, Zadržová-

ní vody obstarává humus. 30 cm 
vrstva organicky bohaté půdy v 

sobě Zadrží tolik vody jako jeZírko 
o hloubce 7,5 cm stejné roZlohy. 
je tedy levnější vodu Zadržovat, 

než budovat nádrže či vodu 
nakupovat.

nejvhodnější vodou pro 
Zalévaní rostlin je děšťová 

voda. je vhodné ji na poZemku 
Zadržet a následně využít. řešeních 
je spoustu třeba levné nádrže (su-
dy,barely,..) pomoci si můžete jed-
noduchým svejlem. ten vám umožní 

vodu na poZemkem Zavsakovat a 
nebo ji  můžete svést do pří-

rodního jeZírka. 

je vhodné mít na 
Zahradě vodu dostupnou 

živočichům. postačí Zakopaný 
lavor, miska pod květináč a růZné 

mělké nádoby. vhodným řešením je i 
jeZírko nebo tůně, je potřeba ale vždy 
Zajistit beZpečnost živočichů. umožně-

te jim beZpečné opuštění vody třeba 
prknem po kterém se dá vyléZt 

nebo správně Zvoleným břehem.



PŘÍRODNĚ ČIŠTĚNÁ JEZÍRKA 
BEZ NUTNOSTI FILTRACE









JEZÍRKO S VODOPÁDOVÝM PŘEPA-
DEM, NAPÁJENÉ NAPŘÍMO 

DĚŠŤOVOU VODOU



JEZÍRKO NAPÁJENÉ PŘEPADOVOU 
DEŠŤOVOU VODOU Z NÁDRŽÍ



JEZÍRKO S VODOPÁDOVÝM 
PŘEPADEM A FILTRACÍ



vývod čerpadla v podobě 
vodopádu

geotextilní 
podložka

Jezírková 
folie



cirkulační disk

* zaJišťuJe dobře 
prokysličenou vodu 

skimmer 
s přepadovou klapkou 

filtrační nádrž



KOŘENOVÁ ČISTIČKA 
ODPADNÍCh VOD





KOMBINACE VODNÍhO PRVKU 
A KOŘENOVÉ ČISTIČKy



KOMBINACE VODNÍhO PRVKU 
A KOŘENOVÉ ČISTIČKy



PLASTOVÉ JEZÍRKO



MALÁ JEZÍRKA JSOU VhODNÁ 
PRO PTÁKy, hMyZ I RŮZNÉ 

ŽIVOČIChy





MALÉ VODNÍ PLOChy, 
PÍTKA





SVEJLy JSOU IDEÁLNÍM A  
PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ŘEŠENÍM



POMÁhAJÍ ZAChyTIT A ZAVSA-
KOVAT DĚŠŤOVOU VODU



ZABRAŇUJÍ EROZI PŮDy



JEDNODUChÉ PRINCIPy
ZAChyCENÍ DEŠŤOVÉ VODy





vys

VyUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODy 
KOMERČNÍMI PRVKy 

1. nádrž na dešťovou vodu pe poklopem 
2. filtrační šachta 
3. čerpadlo / domácí vodárna
4. tlaková nádoba 15 l 
5. filtr 10
 6. plovoucí sání (hadice 3 m)
7.  klidný nátok 
8. vsakovací tunel 
9. kontrolní závěr 
10. šachtová kopule

1. nádrž na dešťovou vodu s pe poklopem
2. filtrační koš do nádrže
3. ponorné čerpadlo 
4. šachta rozvodu vody 
5. vsakovací tunel 
6. kontrolní závěr 
7. šachtová kopule 




