OBI poradce: Zakládání zahradního jezírka
od

Náv

zdolność:

Trvání*:

Náklady*:

poczatkujący

1 Den

cca 16.000 – 45.000 Kč

(1/6) Zakládání zahradního jezírka

Uskutečněte si svůj sen, vytvořte si zahradní jezírko, i když nemáte na
zahradě příliš mnoho místa. Zvolte velikost jezírka do 5 m².
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Výhody: Hotová jezírka se snadno instalují a pro jejich stavbu nebudete
potřebovat příliš času.

(2/6) Výkop a uložení vrstvy písku

Umístěte hotové jezírko na zvolené místo a označte jeho obrys na zemi
pomocí rýče, šňůry nebo hadic. Jámu pro jezírko zhotovte podle tvaru
jezírka. Nejlepší je začít s výkopem nejhlubší části jezírka, „vymodelujte“ části
mokřadu a nakonec okraj mokřadu.
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Jáma pro jezírko by měla být cca o 10 cm širší, než je vlastní tvar jezírka,
protože jezírko bude později utěsněno pískem. Odstraňte z jámy kameny a
kořeny, vytvořte v jámě cca 10 cm silnou vrstvu písku a zhutněte ji.

(3/6) Vyrovnání jezírka

Nyní hotové jezírko uložte do jámy a vyrovnejte pomocí vodováhy, přitom
Vám velmi dobře poslouží střešní lať, kterou položíte napříč přes nádrž. Před
utěsněním pískem byste měli jezírko naplnit do 1/3 vodou, abyste zabránili
jeho „vyplavení“.
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(4/6) Utěsnění jezírka

Po vyrovnání jezírka vyplňte volný prostor mezi jámou a stěnou jezírka
pískem a zalijte velkým množstvím vody, aby se jezírko později nesesulo na
jednu stranu.
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* Náklady se mohou výrazně lišit podle velikosti jezírka, použitých materiálů, rostlin, atd.

OBI poradce: Zakládání zahradního jezírka
(5/6) Napuštění vodou a osázení jezírka rostlinami

Zasypte okraje jezírka zeminou. Poté osázejte jezírko podle
Vašich představ a doplňte prvky, jako například koryto potoka.
Naplňte celé jezírko vodou.
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(6/6) Jezírko je hotové

Nakonec, po zhotovení koryta nebo vodní hry, instalujte čerpadla
a jezírko bude hotové. Již zakrátko budete moci pozorovat, jak
se v něm usidlují různí živočichové. U všech materiálů dbejte
pokynů výrobců a pokynů pro zpracování.
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