Zahradník Šikula radí…
Plánujeme jezírko v zahradě

Voda má v zahradě své nezastupitelné místo, přičemž plní hned několik funkcí. Jedná
se především o funkci mikroklimatickou, hygienickou a estetickou. Možná jste si i Vy dali
v letošním roce předsevzetí, že si ve své zahradě vybudujete jezírko. Jste si ale jisti, že víte, co
vybudování tohoto vodního prvku obnáší? Pokud dokážete bez zaváhání odpovědět na
následující otázky, pak jste připraveni obohatit svoji zahradu o překrásný vodní prvek.
• Bude voda v jezírku stojatá či tekoucí? Tekoucí voda např. v podobě fontány či potoku
vnáší do zahrady zvuk a pohyb, ale zároveň se připravte na vyšší pořizovací náklady.
V případě klidné vody bude jezírko položené níže či vyvýšené? Bude nutné upravovat terén
kvůli okrajovým svahům?
• Z jakého důvodu chci jezírko? Chci v něm především pěstovat vodní rostliny? Potom bude
nutné ponechat dost velký prostor samostatným mokřadům a půdě pro vlhkomilné rostliny.
Chci v něm chovat okrasné ryby? Pak je nutno uvažovat o filtraci vody biologickým filtrem
nebo ultrafialovým čidlem. Chci v jezírku plavat? Vše naráz? Opět počítejte s vyššími
náklady a to nejen na instalaci, ale i na provoz a údržbu takového jezírka. Minimálně budete
potřebovat čerpadlo, filtr a el. energii.
• Jaká je výše hladiny spodní vody v místě, kde bude jezírko? Zjistíte to tak, že v místě
plánovaného jezírka, vykopete jámu cca 30 až 40 cm hlubokou, jeden až dva dny ji necháte
otevřenou a zjistíte, zda do ní ze stran prosakuje voda. Pokud ano, na jaké úrovni se nakonec
ustálí.
• Nevedou v místě budoucího jezírka inženýrské sítě? Např. vodní a plynové potrubí, el.
kabely, drenáže, kanalizační potrubí? To se samozřejmě odvíjí od toho, jakou plánujete
hloubku jezírka.

• Zvažte také umístění stávajících stromů a staveb, např. plot, zídka, neboť tyto prvky vám
mohou lehce zkazit dobrou náladu, až si budete chtít lebedit v jezírku, budou např. stínit,
znečišťovat jezírko spadlými listy, apod. Věděli jste např., že jehlice z tisu spadlé do vody
vylučují toxické látky, které se zde hromadí a díky tomu pak odumírají ryby či nerostou
rostliny v jezírku? A co se teprve v takové vodě koupat?
• Dobře zvažte velikost, hloubku a tvar jezírka a to s ohledem na velikost a typ vaší zahrady.
• Promyslete si také a správně určete plochu a objem jezírka, neboť tyto údaje budou důležité
pro určení vhodného čerpadla a filtru, pro stanovení počtu ryb, který lze v jezírku chovat nebo
třeba pro stanovení množství prostředků při boji s řasami.
• Máte-li malé děti, které se po zahradě budou pohybovat, věnujte patřičnou pozornost
bezpečnostním opatřením. Vždy mějte na paměti, že i sebemenší vodní plocha může být pro
vaše děti velkým nebezpečím.
• A to nejdůležitější: jakou částku jste schopni na vybudování jezírka uvolnit?
Pokud si nejste zcela jisti svými odpověďmi, obraťte se na odborníka, který, ačkoliv si
to málokdo připouští, vám ušetří nejen Vaše drahocenné nervy a čas, ale i peníze.

