
Podrobný návod na vytvoření jezírka 

s plastovým výliskem Oase 

 

Díky svému reflexnímu povrchu dodá voda každé zahradě vzrušující vizuální přitažlivost. Je 

to jednodušší, než myslíte, jak proměnit sen o vlastním zahradním jezírku ve skutečnost. 

Plastová jezírka zjednodušují proces výstavby jezírka a jsou ideální pro zahradní nadšence, 

kteří mají méně zkušeností. 

 

Přejeme vám hodně zábavy a úspěchů s vaším projektem 

 

Podrobné pokyny 

 

1.  - Požadavky 

Než se pustíme do jemných detailů, musíme si nejprve ujasnit, kolik času byste si měli na svůj 

projekt naplánovat, jaké produkty, nástroje a materiály budete potřebovat. 

Doba výstavby: Stavební práce spojené s instalací předem vytvarovaného jezírka by vám 

měly zabrat asi den. 

Chcete-li, aby byl váš rybník a jeho okolí trochu bohatší, měli byste započítat další den. 

Malý tip: Veškerou práci zvládnete bez problémů sami, ale větší zábava je, když máte 

někoho dalšího na pomoc! 

Ke stavbě jezírka budete potřebovat zahradní nářadí jako: lopatu a rýč, kolečko, konev nebo 

zahradní hadici a provázek (např. šňůra), dále vodováha a metr. Písek je také nutný pro stavbu 

tohoto jezírka. Doporučujeme asi ½ m³ jemného písku (bez štěrku nebo kamenů) 

Materiály a nástroje, které potřebujete, jsou nyní připraveny.  

Dalším krokem je určení přesné polohy jezírka. 

 

Pokud zakládáte nové jezírko, doporučujeme vám zvažte následující kritéria umístění: 

• Vystavení slunci: v ideálním případě by místo mělo být pokud možno polostinné, což 

umožňuje přibližně čtyři až šest hodin slunečního svitu za den. 

• Vegetace: vyberte místo dostatečně daleko od větších stromů, aby listy nejen na podzim 

nepadaly přímo na hladinu jezírka 

• Pozorovací úhel: a to  nejdůležitější, vodní tok by měl být viditelný z vašeho oblíbeného 

místa na zahradě. 



 

2. Konstrukce 

Nyní můžete začít s budováním jezírka. 

Označení obrysů: 

• Nejprve umístěte jezírko na vybranou oblast způsobem, jakým jej chcete nainstalovat. 

• Obkreslete obrys jezírka (písek nebo provázek, chcete-li) 

• Pokud má jezírko různé hloubkové zóny, může je také označit a vykopat jámu 

odpovídajícím způsobem mělčí. 

 

Vložení předem vytvarovaného jezírka: 

• Dále pomocí značek vykopejte jámu pro jezírko. Aby bylo zajištěno, že výlisek bude později 

stát rovně a nebude ve svahu, vykopejte asi o 5 cm více v nejhlubším místě. Naplňte tuto 

oblast vrstvou písku, který by měl být nejprve zhutněn, abyste byli schopni na něm stát, aniž 

by se do něj bořili. Poté vyrovnejte písek s vodováhou. 

• Jakmile je jezírko usazeno v jámě, zkontrolujte jeho polohu a vyrovnání pomocí vodováhy a 

v případě potřeby dolaďte pískem. Okraj jezírka by měl být o něco vyšší než okolí. To 

zabraňuje smývání ornice do vody, když prší. 

• K udržení jezírka na místě použijte další písek a vodu. Chcete-li jezírko naplnit, nejprve jej 

naplňte do poloviny vodou. To mu zajistí stabilní držení. Poté postupně naplňte dutinu mezi 

jezírkem a jámou pískem v krocích po 10 cm. Po položení každé vrstvy písku lehce zalijte, 

aby se pevně usadil do mezery. Nakonec přidejte do jezírka více vody až je plno. 

• Pro dokončení instalace vyrovnejte okolní terén. Ještě jednou se ujistěte, že se držíte pod 

úrovní okraje rybníka. 

 

Instalace vybavení jezírka (v případě osazení rybami): 

• Pokud byste chtěli v jezírku chovat ryby, měli byste nyní umístit čerpadlo do jezírka a 

připojte ho k filtraci na břehu. 

 

Výsadba zeleně podél vodní linie: 

Reflexní povrch vody již nepochybně změnil atmosféru ve vaší zahradě. Přidávání zeleně 

nyní prázdné místo v okolí jezírka.. Mezi doporučené příklady patří různé trávy v rybníku a 

na jezírku nebo velkolisté rostliny pro okolní vegetaci.  

Můžete si také vybrat z řady dostupných vodních prvků, potoků a bažin z našeho obchodu 

podle vaší chuti a kreativity 

 



2. Údržba 

Jakmile úspěšně dokončíte svůj projekt jezírka, nepochybně budete chtít co nejlépe využít tu 

krásnou novou atmosféru ve vaší zahradě na dlouhou dobu. 

Aby vás práce bavila ještě dlouho, rádi bychom vám dali několik jednoduchých tipů 

Jak udržovat jezírko: 

• Hladina vody: pravidelně kontrolujte hladinu vody v jezírku a v případě potřeby ji doplňte. 

• Vegetace: čas od času prozkoumejte okolní vegetaci. Všechny rostliny, které příliš 

vyčnívají, seřízněte a odstraňte veškerou nežádoucí zeleň, která tam začala růst. 

• Podzimní listí: jak se zahradní sezóna chýlí ke konci, z okolních stromů začíná postupně 

opadávat listí. Abyste zabránili zanášení a zakalení vody, odstraňte z jezírka spadané listí a 

větve. Je vhodné použití sítě proti listí. 

• Teploty pod bodem mrazu: vaše čerpadlo by nemělo být umístěno v jezírkách při teplotách 

pod nulou. Z jezírka ho vyjměte nejlépe na začátku zimy. Předejdete tak jeho poškození 

mrazem. Je to také ideální příležitost k vyčištění čerpadla. Jakmile pumpu vyjmete (a 

vyčistíte), ujistěte se, že je bezpečně uložena v kbelíku s vodou v teplejším místě. 

 

Doufáme, že si svůj nový rybník užijete! 

 

 

Zaujal vás tento projekt a už máte chuť pustit se do dalšího? Pro další inspiraci, navštivte 

 www.jezírka-eshop.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.jezírka-eshop.cz/

