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Metodika údržby malého plastového jezírka
Mgr. Pavlína Kapavíková

Údržba malého jezírka (od 150 l – 1000 l) je složitější než údržba velkého zahradního ryb-
níčku. Malé plastové jezírko se velmi rychle přehřívá a těžko se, díky malému objemu vody, 
dosahuje vyváženého prostředí.

Pro udržení čisté vody v jezírku je důležité:
umístění jezírka
Jezírko by mělo být částečně zastíněno např. vzrostlými stromy, vodními či pobřežními 
rostlinami. Umístěte jej tak, aby tam slunce svítilo méně než 6 hodin za den.
osázení rostlinami
Doporučuje se osázet 1/3 plochy jezírka. Předejdete tak přebytku živin, a tím rozmno-
žování řas.
hustota osazení rybami
S počtem ryb to nepřežeňte, všeobecně platí, že na každých 1000 litrů vody v jezírku 
má být přibližně 10 jedinců velikosti do 10 cm.
odpovídající filtrace a cirkulace vody
V nabídce obchodů s plastovými jezírky jsou: klasický filtrační set, plovoucí filtrační set 
nebo jezírkové čerpadlo, kterým můžete vytvořit potůček či vodopád.

Jak pečovat o plastové zahradní jezírko 
Přehled prací, které se vážou k jednotlivým ročním obdobím:

Jaro
• V březnu je třeba jezírko vyčistit. Odumřelé části rostlin, listí a dalších přírodnin je 

nutné odstranit. Příliš bujně rostoucí rostliny ostříhat, popřípadě je přesadit.
• Až do května lze sadit další rostliny. Někdy je nutné také vyměnit a nově doplnit 

vodu v jezírku.
• V případě, že bude v jezírku nános bahna, a tím se bude do vody dostávat příliš 

mnoho živin, je třeba sediment částečně odstranit. Část sedimentu zde však musí 
zůstat kvůli živočichům, kteří jsou důležitou součástí ekosystému jezírka. 
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Léto
• Díky vyšším teplotám se daří vodním řasám. Vláknité řasy, stačí vylovit hráběmi 

nebo podběrákem.
• Dbejte na výlov odpadlých lístků či květů síťkou z hladiny, jinak dojde k jejich usa-

zení na dno a následnému znečištění jezírka.
• Zkontrolujte i rostliny, nejsou-li napadeny škůdci, a pokud ano, zakročte. 
• Při silném výparu doplňujte a filtrujte vodu.
• Průběžně čistěte filtry.

Podzim 
• Jakmile teplota vody klesne pod 10 °C, nastal čas k zazimování. Rybky, jsou-li oby-

vatelkami jezírka, přestanou žrát a zatáhnou se do hloubky. Od tohoto okamžiku je 
přestaňte krmit. Bezpečná hloubka jezírka pro přezimování vašich rybek je 1 metr. 
Čím větší hloubka, tím lepší. Pokud ryby nemohou v jezírku kvůli malé hloubce pře-
zimovat, musíte je vylovit. 

• Stejně tak je nutné vytáhnout některé zimu nesnášející rostliny a zazimovat jezírko-
vé přístroje.

• Čerpadla nikdy neponechávejte přes zimu na suchu, dopřejte jim kbelík vody a 
místo, kde nemrzne.

• Příliš velké a rozmnožené lekníny a orobince vystříhejte. Některé povadlé stonky ale 
ponechte stát pod ledem; pomáhají k zajištění výměny plynů.

• Odumřelé části rostlin a listí ale vždy odlovte, aby příliš mnoho zahnívajícího mate-
riálu v zimě nenarušovalo biologickou rovnováhu.

Zima
• I v období zimního klidu vyměňují mikroorganismy látky, což vede k tvorbě plynů. 

Aby ty mohly unikat, ponechají se ve vodě tyčky rákosu, stonky rostlin nebo svaz-
ky slámy, které určená místa na hladině udržují nezamrzlá. Dutý rákos slouží také 
hmyzu jako zimní obydlí.

• Nevysekávejte do ledu díry, jelikož hluk straší ryby, pokud v jezírku přezimují. Po-
třebujete-li vyrobit v ledu otvor, umístěte na něj hrnec s horkou vodou a nechte jej 
odtát.

• Ryby, které přezimují v domě, umístěte na nezamrzajícím místě s denním světlem, 
aby mohly reagovat na průběh dne. V nouzovém případě jim nasimulujte den a noc 
pomocí lampy. Pravidelně vyměňujte vodu v kádi. Dovolí-li to podmínky, nechte jim 
puštěné čerpadlo. Krmte je jen v případě, že přezimují ve vodě s teplotou nad 10 
°C; v té totiž nespí.

• Plastové zahradní jezírko na zimu nevypouštějte. Nechte ho vrchovatě napuštěné. 
Nemusíte se bát, že by mráz jezírko poškodil. Můžete dát na hladinu plavat PET 
lahve nebo polystyren, aby rozrušoval vrstvu ledu.
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