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Úroveň 1

2 dny

Udělej si sám
Jezírko s jezírkovou skořepinou
Podrobný návod k založení jezírka
s jezírkovou skořepinou

Zrcadlící se vodní hladina dodá nevšední půvab každé zahradě. O zahradním jezírku ale
nemusíte už jen snít. Jezírkové skořepiny usnadňují výstavbu jezírka a hodí se především pro
nadšence, kteří ještě nemají mnoho zkušeností.
Přejeme vám hodně zábavy a úspěšnou realizaci vašeho projektu.
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Krok

1

Náročnost

Předtím, než se dáte do práce, měli byste si vyjasnit, kolik času si projekt vyžádá a jaké produkty, nástroje a materiály
budete potřebovat.
Časová náročnost stavby: Pro instalaci jezírkové skořepiny počítejte s 1 dnem práce. Podle toho, jak pracnou úpravu
břehu zvolíte, můžete potřebovat ještě další den.
Náš tip: Všechny práce zvládnete bez problému sami, ale ve dvou je to větší zábava.
Potřebné nástroje a materiály
Pro výstavbu jezírka budete potřebovat běžné zahradnické nářadí jako lopatu a rýč, kolečko, kropičku nebo
zahradní hadici, provázek, vodováhu a skládací metr
nebo pásmo.
Dále je pro instalaci jezírkové skořepiny potřebný písek.
Doporučujeme asi ½ m³ jemného písku na pískoviště
nebo do malty (bez štěrku nebo kamenů).

Produkty OASE, které budete potřebovat
Jezírko se skořepinou organického tvaru vytvoříte
za použití následujících komponentů (1 000 litrů,
rozměry: 2,40 (délka) x 1,40 (šířka) x 0,62 (hloubka):
•	
Jezírková skořepina PE 1000
(zboží č. 36770)
Pokud byste v jezírku chtěli chovat ryby, například
karase, budete navíc potřebovat další techniku:
•	
Podvodní filtr Filtral UVC 3000
(zboží č. 70234)
Filtr Filtral UVC je univerzálně použitelný. UV-C lampa a čerpadlo zajistí trvale průzračnou a čistou vodu.
Provzdušňovač zajistí při chovu ryb v jezírku dostatek
kyslíku. A navíc pastva pro oči: Integrovaný vodní
prvek se 3 vyměnitelnými nástavci trysek nejen hezky vypadá, ale také oživí a osvěží vaši zahradu.

Tip: Pro svůj projekt si můžete zvolit také kteroukoliv jinou
jezírkovou skořepinu a zabudovat ji stejným způsobem.
Důležité je, aby byl její tvar a její velikost v souladu s tvarem a velikostí vaší zahrady. Kromě toho dejte pozor, aby
výkon filtru a čerpadla odpovídal velikosti jezírka.

Máte všechen materiál připravený? Můžeme tedy začít s přípravou.
2

Potůček, volně ztvárněný | Podrobný návod

Krok

2

Příprava

Materiál a nářadí máme k dispozici a po ruce. Dále je
nutné přesně určit umístění.
Pokud zakládáte nové jezírko, doporučujeme vám, abyste
při výběru stanoviště zohlednili následující kritéria:
•	Sluneční svit: Ideální je pokud možno polostín, kam sluneční paprsky dopadají asi 4 až 6 hodin.
•	Vegetace: Budujte v dostatečné vzdálenosti od velkých stromů, aby vám na podzim listí nepadalo přímo do jezírka.
•	Viditelnost: Nejdůležitější ale je, abyste na jezírko viděli ze svého oblíbeného místa na zahradě.

Krok

3

Realizace

A můžeme se pustit do výstavby jezírka.
Vyznačení obrysů:
•	Nejprve si umístěte jezírkovou skořepinu na zvolenou
plochu tak, jak ji chcete později nainstalovat.
•	Obrys jezírkové skořepiny si můžete obkreslit či vyznačit
trochou písku nebo provázkem.
•	Pokud má dno skořepiny na různých místech různou
hloubku, můžete si označit i ji, abyste pak příslušná
místa vykopali do potřebné hloubky.
Instalace jezírkové skořepiny:
•	Podle označení vykopejte jámu pro jezírkovou
skořepinu. Aby vám skořepina později rovně stála
a nenakláněla se, na nejhlubším místě vykopejte ještě
asi 5 cm do hloubky navíc. Toto místo vysypejte vrstvou
písku, kterou musíte zhutnit tak, abyste na ní mohli
stát, aniž byste se propadali. Písek následně urovnejte
dohladka s použitím vodováhy.
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Krok 3 – Realizace
•	Když máte jezírkovou skořepinu usazenou ve výkopu, pomocí vodováhy zkontrolujte její polohu
a nasměrování a v případě potřeby zkorigujte pomocí
písku. Okraj jezírka by měl být o něco výše než okolní
terén. Tím za deště zamezíte splachování okolní
zeminy do vody v jezírku.
•	Aby jezírková skořepina zůstala usazená na místě,
použijte další písek a vodu. Jezírko nejprve z poloviny
naplňte vodou. Získá tak potřebnou stabilitu. Poté
postupně v krocích po 10 cm vyplňte duté prostory mezi
skořepinou a stěnami výkopu pískem. Po každé vrstvě
písek navlhčete, aby dokonale vyplnil mezeru. Nakonec
napusťte do jezírka další vodu a zcela je naplňte.
•	Na závěr srovnejte okolní terén. I zde myslete na to,
aby jeho úroveň zůstala pod okrajem jezírka.

Instalace techniky (při osazení rybami):
• Pokud chcete chovat ryby, umístěte podvodní filtr do středu jezírka a zapojte ho.
Osázení břehů rostlinami:
Atmosféra ve vaší zahradě se změnila už nyní, díky zrcadlící se hladině vody. K dokonalosti chybí už jen jediné –
osázet příslušné zóny v jezírku a jeho břeh rostlinami.
Z nabídky vodních, bahenních a pobřežních rostlin ve
vašem zahradnictví můžete vybírat zcela podle svého
vkusu a vašich představ. Do jezírka a na jeho břehy se
například hodí různé druhy travin, do jeho okolí můžete
zasadit hostie
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Péče

Své jezírko jste úspěšně dokončili a už nějakou dobu si užíváte nový pohled na svou zahradu.
Aby vám vaše potěšení co nejdéle vydrželo, rádi bychom vám ještě předali několik tipů ohledně údržby jezírka:
•	Stav vody: Pravidelně kontrolujte stav vody v jezírku a vodu v případě potřeby doplňte.
•	Vegetace: Občas zkontrolujte stav okolní vegetace. Zastřihněte rostliny, které příliš zasahují do jezírka, případně
odstraňte nežádoucí zeleň či plevel.
•	Spadané listí: Na konci sezóny opadává z okolních stromů listí. Odstraňte z jezírka listí a větve, abyste zamezili
zanesení bahnem a zakalení vody. Pomocníci jako nůžky (zboží č. 51243) a kleště (zboží č. 40291) nezaberou mnoho
místa a zrychlí a zpříjemní péči o jezírko.
•	Teploty pod nulou: Pokud vaše čerpadlo nemůže zůstat v jezírku při teplotách pod nulou, dbejte na to, abyste
je z jezírka vytáhli před nástupem mrazů. Jedná se současně o výbornou příležitost k jeho vyčištění (např. pomocí
AquaActiv PumpClean, zboží č. 43146). Následně čerpadlo bezpečně uskladněte na teplejším místě, ve vědru s vodou.

Přejeme vám, aby vám váš nový potůček přinášel radost.
Začalo vás to bavit a hledáte další projekty? Další inspiraci včetně podrobných návodů
najdete na stránce www.oase.com/udelejtosam.
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