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Úvod

Úvod
Málokterá okrasná zahrada bývá úplná a dotvoøená, chybí-li v ní vodní plocha.
Pøitom zhotovení jezírka nedá moc práce a s jeho údrbou je mnohem ménì
starostí ne s oetøováním trávníku. Vodu nemusíme sekat, plít, zalévat, kypøit
ani okopávat. Voda obohatí zahradní prostor o uklidòující zrcadlo hladin,
o spoustu optických i zvukových efektù, o meditaèní místa, provlhèí ovzduí 
a prohloubí tak nejen psychickou pohodu lidí, ale zlepí i teplotní stálost
prostøedí. Voda pøitahuje jako magnet ve ivé, ptáci sem zaletí, aby se napili,
ochladili, vykoupali, konipasové se budou s drobnými úklonami procházet po
leknínových listech a sbírat hmyz, hlavnì mice, kosové budou loupit a vyklovávat vodní neky, jiøièky nabírat vodu do zobáèkù za letu. U týden po naplnìní
novì zhotoveného jezírka vodou se do nìho nastìhuje spousta hmyzu, hladinu
budou brázdit vodomìrky, pøiletí potápníci, na jaøe se tu budou mnoit èolci
a dalí obojivelníci. Týden dva starou vodu budeme muset osadit barevnými
rybami, aby poíraly larvy kodlivého hmyzu, který by nièil leknínové listy,
a hlavnì larvy komárù, kteøí by nièili nás. Vodní hladina prohloubí prostor
zahrady tím, e se v ní budou zrcadlit obrysy okolních døevin, travin i barevné
skvrny pobøeních kvìtù. Na hladinì i na dnì se v záblescích slunce zatetelí
slunce, vodou popluje odraz mìsíce i jiných svìtel noci. Voda svým tajemnem
fascinuje dìti, které budou poznávat bohatý ivot na hladinì i pod ní. Mohou
se tu zchladit, vykoupat se pìknì nám na oèích. A kdy odrostou, mùeme
okrasné partie rozíøit i do koupacích míst
Tato moje v poøadí ètvrtá kníka je obohacena o nové poznatky z literatury vydané
za posledních 5 let. Je struènìjí v popisu leknínù, doplnìn byl pøehled neleknínovitých rostlin. Kniha je zároveò rozíøena o nové zkuenosti, které jsem získal
s PVC fóliemi, s jejich zakrýváním a ochranou pøed pokozením. Ètenáø jistì
ocení i øadu inspirujících fotografií ze soukromých zahrad.
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1.

Nádre

1.1

Nádre vodní

Vytvoøit okrasné jezírko je dnes za pomoci hydroizolaèní fólie velmi snadné
i levné. Mùe to být hotovo i bìhem jednoho dne. Bazén na koupání, kde
ekologické èistìní vody je zajitìno vodními rostlinami, mùeme mít bìhem
jediného týdne. Svépomocí nás pøitom 1 m2 vyjde do 1000 korun; firmy si vezmou
1900 a 5000 korun, a to vèetnì fólie, rostlin, èerpadel, filtrace, kamene, dopravy,
práce  ale bez výkopu, bez vody

1.1.1 Co je nezbytné vìdìt, ne zaèneme s výkopem
Nejobtínìjí a zároveò nejdùleitìjí prací je výkop nádre. Pokazíme-li výkop,
následné problémy budou veliké i drahé. Jaké jsou tedy zásady pro tvar bazénu,
hlavnì pro sklon stìn a dna (viz obr. 1).
Pro nádre zemní, fóliové i betonové platí zhruba toté: sklon stìn by mìl být co
nejpovlovnìjí. Pøíli strmé stìny (od 50 do 90°) mohou pøinést spoustu potíí
s ledem, se splavováním zemin z bøehù, se zakrýváním okrajù apod. Sám pamatuji
ledy tlusté a 40 cm (zima 199596). Ve fóliové nádri o sklonu stìn 60° a více
byly PVC fólie prodìravìny ledem váícím mnoho tun, led dìlal do milimetr
silné fólie dolíèky a dírky o prùmìru 1 a 2 mm! Za kruté zimy asi o deset rokù
døíve betonové nádre podmrzly a do hloubky pøes 1 m, a led je pak lámal
ve stupních, tedy ve stupòovitì a terasovitì vybetonovaných stìnách, hlavnì
v pøechodu rovné ploiny stupòù v ikmou stìnu. Opravilo se to tak, e jsme
popraskaný beton pøekryli fólií z mìkèeného PVC. Drel vodu, a pøily ledy
pøeveliké a nadìlaly do 1,5 mm silné fólie dírky, je jsme zmínili výe. Pøíèina?
Tunové ledy drtily fólii proti strmé betonové stìnì. Tomu by nezabránila ani
vìtí tlouka fólií; milimetrová fólie je proto pro okrasná jezera zcela postaèující!
Díry ve fólii se dají snadno opravit záplatováním, ale mezi fólii a betonovou
stìnu se musí vloit netlející umìlohmotná geotextilie, aby se dìrování
neopakovalo. Lze uít i jiné dilataèní, tj. stlaèitelné materiály, jako jsou staré
koberce, textil, polystyren nebo 1 a 2 cm tlustý foam  tj. kvalitní, drahou,
pìnovitou hmotu z polyetylenu prodávanou v rolích (napø. MIRELON, pouívaný jako podklad pod tzv. plovoucí podlahy). I na kost zmrzlá zem ve stìnì
pod fólií se stává v mrazu betonem, a mìla by být tudí pokryta stlaèitelným
materiálem alespoò tak hluboko (tj. asi 50 cm pod vodu), kam by mohl led
dosáhnout, by jednou dvakrát za pùl století. Pak led nebude fólii pokozovat
dìrováním.
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Hlodavci mohou svými tunely prodìravìt stìny zemních nádrí, rybníkù, navíc
dokáou prokousat i jezírka zhotovená z PVC fólií. Máte-li na zahradì nebo
v její blízkosti vodní hryzce èi ondatry, je rozumné celou fólii podloit netkanou
umìlohmotnou geotextilií (vìtinou jsou z polypropylenu); ta jim pøíli
nechutná. Textilií se pøekrývají i vechny ostré výènìlky vystupující ze stìn
nebo ze dna budoucí fóliové nádre.
Také spodní voda bývá velice nepøíjemná, pokud se hromadí na nepropustném
podloí pod fólií; nìkdy bývá více vody pod fólií ne na ní! Zabahnìná fólie ze
dna jezírka pak mùe plavat na hladinì, tedy na hladinì spodní vody. V jílovitých
terénech s vyí hladinou spodní vody je proto vhodné vytesat v ikmém bøehu
loe pro potrubí o svìtlosti 30 cm a více tak, aby vnitøkem potrubí lo spustit na
dno kalové èerpadlo. Spodní vodu pak mùeme pøeèerpávat na fólii. Pokud si
nejsme jisti, co bude spodní voda dìlat v mokrých rocích, mùeme po dnì poloit
zaèátek drenáního potrubí a kus ho zatesat i do stìny tak, abychom se k nìmu
mohli pozdìji v pøípadì nouze prokopat a napojit k odvodnìní.
Podobnì postupujeme u rozlehlých nádrí a v terénech, kde hrozí výron plynù
s tím, e budou zvonovitì zvedat fólii ze dna a nad hladinu. Tam je nutné
preventivnì poloit odvzduòovací potrubí pode dnem i po stìnì nahoru, popø.
pøi výkopu tvarovat dno jakoby do mìlkouèkého talíøe, aby i ze støedu nádre
plyny mohly odcházet k okrajùm fólie, nahoru a ven.
1
fólie
geotextilie

2

4

3

5

Obr. 1 Ideální bazén pro vodní rostliny má dostatek mìlèin pro mìlkovodní rostliny, je
èistí vodu (zbavují ji ivin). Má i dostatek rùzných hlubin pro lekníny.
2  5: Nevhodné tvary fóliových nádrí pro rostliny; 2  3: zde chybìjí mìlèiny, na nerovném
dnì to kloue, pod výdutí ve dnì se mohou hromadit spodní vody èi plyny; 4  zde také
chybìjí mìlèiny, stìny jsou pøíli strmé (led by mohl fólii prodìravìt); 5  pøíli malá rovina
dna pro rozestavìní nádob s rostlinami, fólie na ikmých plochách stìn velmi kloue.
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Vidìl jsem fóliové jezero o ploe 1000 m2 s mnoha plynovými bublinami
zvedajícími pinavou fólii dna a 20 cm nad hladinu; tyto bubliny se musely
vylapávat a ke bøehu, aby se vyfoukly mimo nádr. Zpùsobila to ilegální
zastaralá splaková kanalizace vedoucí pod jezerem, která se nakonec musela
pøeloit mimo pùdorys jezera. Aby se fólie dna nelepila na bahno a nebránila
tak úniku plynù, je lépe posypat dno alespoò pìticentimetrovou vrstvou písku,
na ni se fólie poloí. Dno také mùeme rozdìlit píseènými, 2030 cm vysokými
hrázkami na více èástí, sekcí: skrze písek pak unikají plyny zpod fólie. Ta je
pískem dále chránìna pøed pøípadnými ostrostmi ve dnì, navíc pøi protrení
fólie lehce podle poklesu vody poznáme, ve které sekci je díra.
S ohledem na umístìní rostlin do budoucí nádre musíme mít na pamìti, e
lekníny a stulíky podle druhu a odrùdy snesou hloubku vody od oddenku
k hladinì 10150 cm, avak valná vìtina ostatních rostlin jsou mìlkovodní èi
mìlèinové, take se jim daøí ve vodì hluboké od 1 do 30 cm nad jejich koøeny.
Musíme pro nì proto vytvoøit mìlèiny v podobì terásek, ploin a stupòù s 550 cm
vody. Hloubka vody se poèítá od vrku kontejneru, nádoby, ve které jsou tyto
vodní a bainné rostliny vysazeny, hloubka je tedy ve skuteènosti nií o výku
nádoby, tj. o 10 a 20 cm. Kolem jezírka lze vytvarovat jakýsi prstenec èi kruhový
pás mìlèin, který mùe být na jiní stranì mìlèí pro nízké vodní rostliny, na
severní stranì bude naklonìn hloubìji (sem je mono sázet vyí rostliny
mohutnìjího vzrùstu, které zde vrhají stín u mimo vodu a které vyadují
objemnìjí nádoby, a snesou tudí i vìtí hloubku vody). Jsou-li mìlèiny hustìji
osázeny, fungují jako rostlinná èistírna, obzvlátì zabírají-li více jak jednu
ètvrtinu a tøetinu vodní hladiny.

A

D
B

D

B

C
Obr. 2 Vyváená nádr co do pomìru rostlin mìlkovodních, bainných (ty èistí vodu
odebíráním ivin v ní rozputìných) a rostlin hlubokovodních (leknínù, které berou iviny
hlavnì ze substrátù). A + D  Mìlèinové terasy pro èisticí rostliny, stìny musí být hodnì
zeikmené (30 a 45°; kvùli tlaku ledu); hloubka vody 1040 cm; dno mùe být i ikmé (D).
B  Terasa pro ménì vzrùstné lekníny do hloubek 3070 cm; stìny mohou být strmìjí
(a 60°), neohrouje je led. C  Dno nádre (s 5 cm hlubokou prohlubní na èerpadlo) pro
nejvzrùstnìjí lekníny do hloubek 70 120 cm (snesou a 150 cm; stìna u mùe být v pevné
zeminì hodnì strmá, 60 a 90°)  nehrozí tlak ledu ani zmrzlé zemì.
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Na stísnìném prostoru, kde musí být jezero hlubí na úkor mìlkých teras, mùe
být mìlká zóna nahrazena tzv. korýtkovou mìlèinou, podobnou okapu, labu
èi korytu (viz obr. 3).
V zemních nádrích, v prosakujících rybnících doplòovaných tekoucí vodou, v rybnících utìsnìných jílem, bentonitem apod. by stìny mìly mít sklon do 20 a 30°,
aby se z nich pøíli mnoho zemì nesmývalo na dno (vlnobitím, ryjícími rybami,
tlakem ledu aj.). Vidìl jsem zahradní rybníèek (asi o ploe 100 m2) utìsnìný
padesáticentimetrovou vrstvou dusaného jílu, kdy pøi stìnách ikmých asi 60°
bylo dno bìhem 45 let zabahnìno tøiceticentimetrovou vrstvou spláchnutého
jílu natolik hutnì, e pøi zaboøení kradlo i rybáøské boty  ty nely z bahna
vytáhnout! Problém je, kam vyváet jílové bahno! A jak oèistit z povrchu
leknínových listù usazený jílový povlak, který omezuje fotosyntézu a který nejde
odstranit ani mnutím dvou listù o sebe!
O

O
A

C

B
C

E 510 cm
D
2030 cm

G

F 3050 cm
I

H
K

L

J

M

M

Obr. 3 Korýtková mìlèina se vyuívá u fóliových nádrí, kolem nich je málo místa pro
vytvoøení rozsáhlejích mìlèin. A  hydroizolaèní fólie; B  pøebyteèná fólie se zastrèí podél
fólie, na ni tlaèí voda (stárnutím se zkracuje, lze ji pak povytáhnout); C  geotextilie chrání
fólii pøed pokozením; D  hloubka korýtka 2030 cm; E  hloubka na pøechodu do hlubí
vody èiní 510 cm; F  íøe korýtkové mìlèiny bývá 3050 cm; GL: ukázky bazénù
s korýtkovými mìlèinami; G  za pomoci korýtkové mìlèiny èi mìlké terásky lze rozíøit
bednovitou nádr: pokozený beton je zde pøekryt fólií a do mìlèin; HIJ: zde je korýtko
vytvoøeno jako prstenec kolem dokola nádrí; I  J: hlubí nádre pro lekníny; J  od hloubky
vyí ne 50 cm, kam u nesahá led, mohou být stìny strmìjí; K  na jedné stranì korýtko,
na druhé teráska 50100 cm iroká; L  pøíklad rozsáhlejí nádre s okrasnými balvany;
M  kameny; O  hladina vody.
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Dno nádrí by mìlo být co nejrovnìjí (nebo mìlce talíøovité  viz
1
2
výe odstavec o plynech), abychom po
2
1
fólii pøi brodìní neuklouzli; záro2
veò je vak vhodná asi pìticentime1
trová prohlubeò, do ní by pøi èistìní nádre stekla zbylá voda a daly
Obr. 4 Instalace potrubí do fólie není obtíná.
se sem splachovat kaly. Odtud je lze
Potrubí vak musí být kolmé vùèi fólii, musí tedy
odsávat kalovým èerpadlem nebo
pronikat skrze fólii kolmo (1). ikmé prùniky 
je vyházet do okolí irí lopatou.
èárkovanì zobrazená potrubí  (2) se patnì
U velikých, nìkolikasetmetrových
zalepují èi zavaøují horkým vzduchem do fólie,
fóliových nádrí, kde lze pøedkterá je pak na tomto místì zranitelnìjí, mùe téci.
pokládat, e by milimetr tlustá fólie
mohla být v budoucnu protrena, je vak rozumné dno rozdìlit 2030 cm
vysokými hrázemi (napø. z písku, kterým mohou zpod fólie unikat plyny)
na více úsekù tak, aby se pøi úniku vody ukázalo, která sekce má díru. Ta se dá
opravit do 10 minut. Do stìny i do dna nádrí z hydroizolaèních PVC fólií lze
zavaøit rùzná potrubí, musí být vak kolmá vùèi fólii v místì, kde je trubkou
protnuta. Mnohem bezpeènìjí je vést potrubí do vody pøes horní okraj fólie,
kde ho mùeme zakrýt kamením, rohoí, textilií.
Plánujeme-li sloitou, èlenitou vodní øíi s mnoha jezírky a jezery propojenými
prùlivy pøi stejné výi hladiny, udìlejme ji tak, abychom nemuseli pøi èistìní
dna vypoutìt vodu z celé soustavy. Aby se celý systém promìnil v oddìlená
jezírka, snííme-li hladinu o 1015 cm. Kdy vytvoøíme v propojených prùlivech
mìlké prahy, mùeme oddìlená jezírka èistit a oetøovat postupnì, po jednom.
Kvalitní starou vodu (zbavenou ivin díky èinnosti rostlin) pumpujeme
z jedné nádre do druhé, nemusíme pøi tom pospíchat, jsme v pohodì, etrní
k rostlinám i k ivoèichùm. Navíc uetøíme za drahou novou vodu, plnou ivin.
Èasto se mì lidé dotazují: Stále vymìòuji vodu, dávám novou, ale ta je poøád
zelenìjí, na hladinì zelená kae Co s tím? Pomoc je nasnadì: nevymìòovat
vodu, nezbavovat se staré vody, nechat pracovat pionýrské rostliny, øasy, které
z ivin (tedy látek organických i minerálních) rozputìných ve vodì vystaví
své tìlo, a my pak vláknité øasy vytaháme z nádre. ivotní cyklus øas prochází
nìkolika etapami: nejdøíve je to zelené zabarvení vody (popø. hnìdé, èervené
aj.), pak jakoby mastný lesk na vodì (mùe být i z rozkládajících se tìl rostlin èi
ivoèichù), posléze pìna, slizká kae prokluzující mezi prsty. Avak i ta nakonec
zvláknovatí, a jde tudí snadno ruènì vytahat ven, take vlastnì odstraòujeme
z vody iviny pøemìnìné do tìla øasy.
K samoèistìní vody napomùeme i hustým osázením mìlèin èisticími rostlinami
(v Abecedním pøehledu rostlin vodních a mokøadních jsou oznaèeny zkratkami
12
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OV, OVV, OVV!), které konkurují øasám. Tyto mìlèiny vak musíme naplánovat
døíve, ne zaèneme s výkopem nádre, musíme je vytvoøit, vykopat, popø. o nì
rozíøit stávající jezero pøivaøením dalího kusu fólie. Øasy mùeme pøirozenì
nièit chemií, jedy, filtrací, UV záøením a jinými kouzly, máme-li na to. Tyto
metody vak nezbaví nai vodu ivin, a pokud s tìmito drahými kouzly
pøestaneme, jsme opìt na poèátku problému: voda zezelená, øasy opìt zaènou
brát látky rozputìné ve vodì a stavìt si z nich svá tìla.
Umístìní a tvar nádre hodnì závisejí na tvrdosti terénu, podloí, na jeho
èlenitosti a svaitosti, na oslunìnosti. Jezírko na lekníny musí být na plném
slunci, z jihu nesmí být stínìno od dubna do øíjna; slunce vak nesmí být
odráeno zrcadlem vodní hladiny do oken obytných prostor, oslepuje to.
S
Obr. 5 Ideální bazén s ohledem na rozmístìní rostlin do rùzných hloubek.
A  mìlká terasa pro mìlkovodní a bainné
rostliny, hloubka vody 1040 cm;
B  støednì hluboké terasy jsou vhodné spíe
pro lekníny, hloubka vody 4070 cm;
C  nejhlubí èást, dno pro lekníny, hloubka
70100 cm;
D  prohlubeò na èerpadlo;
S  stìny nádre.

C

S

A

S

S
S

B

D

Stínìná i vìtrná místa jsou krajnì nevhodná, voda pak pøíli vychládá. Listnáèe
naklonìné nad vodu jednak stíní, jednak padající listí mùe z vody udìlat
moèùvku! Umístìní a tvar záleí i na úèelu nádre, zda slouí jako okrasa,
zásobárna vody, ke koupání, k chovu ryb, pìstování rostlin, èistìní vod; popø.
mùe skloubit vechny tyto funkce dohromady.
Právní záleitosti se týkají povolování stavby, zejména u betonových nádrí;
pøi stavbì hrází, pokud by ohroovala vìtí voda z protrené nádre ivoty
nebo majetek sousedù, dále kvalitu spodní vody, nebo podzemní potrubí èi
kabely pøi výkopových pracích apod. Týkají se i pøípadného napojení na vodní
tok, na vodoteè. Kadý vodní tok patøí správì povodí øeky, a tato správa mùe
ná potùèek svìøit do péèe nìjakému uivateli (rybáøùm aj.)  musíme s nimi
tudí projednat pøítok i odtok. Mají do toho co mluvit i vodohospodáøi, ochránci
pøírody na úøadech krajù, døíve okresù. Mení fóliové a lisované plastové nádre
snad není tøeba povaovat ani za drobnou stavbu (legislativa je nejasná!). Ale
je rozumné ohlásit písemnì doporuèeným dopisem (s kopií textu) stavební
13
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komisi obce nae zámìry doplnìné popisem a kresbou vìtí nádre i jejím
umístìním v zahradì.
U zemních nádrí, rybníkù, je tøeba poèítat s pracovnì i èasovì nároènìjí
údrbou bøehù a mìlèin díky výe zmínìným pøemnoeným agresivním
rostlinám okrasným i plevelùm. Nedá se to vak úplnì uhlídat, vdy se nìco
z naí kontroly vymkne.
Zemní a betonové nádre byly podrobnìji probrány v mých pøedchozích knihách,
betoná bazénù ponechme specialistùm a stavebním firmám. Zde probereme
hlavnì slabiny tìchto nádrí s ohledem na pøípadné opravy a rekonstrukce, pøi
nich lze vyuít hydroizolaèní fólie z mìkèeného PVC (str. 2123).

1.2

Plastové nádre  vyuití plastù

Plastové fólie proly zhruba od roku 1950 velkým vývojem. Pøedevím
polyetylenové (PE) byly brzo pøekonány povìtrnostnì odolnìjími hydroizolaèními fóliemi z PVC (polyvinylchlorid) a ze syntetické gumy butyl.
Butylové fólie mají nejdelí záruku (a 50 let), jsou vak oproti PVC dvakrát
draí, díry se obtínì zalepují, problematické je i rozíøení nádre pøilepením
dalího kusu. Proto osobnì dávám pøednost fóliím z mìkèeného PVC, jejich
pøednosti jsou oèividné. Do vìtích plachet je lze výbornì svaøovat horkým
vzduchem pøi 400600 °C z fénu (z horkovzduného svaøovacího pøístroje).
Dají se i slepovat (rozpoutìdlem Tetrahydrofuran èi speciálními lepidly),
ale je to obtínìjí. Snadno se opravují, záplata se pøivaøí horkým vzduchem.
I po letech lze v jezírku ke staré fólii pøivaøit dalí plochy. Kdy je poloíme
do výkopu, díky své prùtanosti (a 300 %) se prunì a ohebnì poddávají tvaru
velmi èlenitých, stupòovitì uspoøádaných, terasovitých nádrí. Lehko se
pøemístí i zlikvidují, jsou pevné proti prùrazu i v mrazu, mají UV filtr, ochranu
proti slunci a mrazu. Vyrábí se k nim dostatek úchytných, doplòkových
a kotvicích prvkù (vtokové vloky, kabelové prùchodky, zatloukací a rozpìrné
nýty, okapnice, páskové lity plechové i plastové), dostatek tmelù, lepidel,
podvodních záplat apod. Jdou snadno nivelizovat, zakrýt, zamaskovat, polepit
pískem apod. Zimují se vdy naputìné vodou.
PVC fólie se prodávají pod mnoha názvy. Ponejvíce se kupují v rolích o íøi
130 cm (napø. èeský Aquaplast 805, na líci barvy zelené, rub èerný) nebo 200 cm
(napø. nìmecký Hobbyfol, oboustrannì èerný, vyrobený z recyklovaných
surovin, a Aquafol, který je oboustrannì zelený, na líci s protiskluzovým
vzorkem). Síla (tlouka) PVC fólií bývá 0,50,81,01,21,5 mm. Jen zøídka
jsou silnìjí, co je pro nae jezírka ostatnì zbyteèné; ideální je síla 1 mm. Záruky
èiní podle síly fólie od 10 (síla 0,6 mm) do 30 rokù (1 mm a více). Avak
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zakryjeme-li vynoøené okraje fólie tak, aby byly ve vlhku a temnu (za pomoci
textilií, rostlinstva apod.), vydrí dvakrát tolik.
Míry fóliové plachty, potøebné do vykopaného a vytvarovaného jezírka, se
zjiují nejlépe mokrým provázkem nebo poddajným mìøicím pásmem. Fólie
musí kopírovat profil stìn a dna. Na bøehu výkopu si vodováhou vyznaèíme
4 vyváené body (budoucí hladina); mìøení nejvìtí délky zaèínáme pokládáním
provázku u jedné vyváené znaèky po stìnì dolù, po dnì (vdy skrze pøípadnou
prohlubeò na èerpadlo) a po stìnì nahoru konèíme u druhé vyváené znaèky.
Podobnì zjistíme do køíe, kolmo na mìøenou délku, i nejvìtí íøku. Provázek
zmìøíme a ke zjitìné délce i íøce pøidáme u velkých a èlenitých nádrí rezervu
+30 a +50 cm i více, protoe svaøená fóliová plachta (vìtinou obdélníková) pøi
pokládání do výkopu vytváøí vdy pøehyby a faldy, a ztrácí tedy na délce i íøi.
Fólie sice mají prùtanost a 300 %, ale z napnutí se vracejí, smrují se. V nejvíce
napnutých místech jsou PVC fólie zeslabeny a jsou zde nejzranitelnìjí (proøíznutím èi propíchnutím), proto mají svùj smysl i faldy, které se mohou pøípadnì
vyrovnat pøi pohybech podloí, napø. na navákách apod. Chybí-li fólie ve patnì
zmìøeném výkopu, jde i tam kus dovaøit, ale je to pracnìjí, a tudí dvakrát
draí. Detaily viz obr. 6.
A

B
D
C

A

Obr. 6 Mìøení rozmìrù fólie (C) ve vykopané
B nádri se provádí poddajným (namoèeným)
provázkem èi mìøicím pásmem, které dobøe
E
C
kopírují terén. Provázek zaèínáme pokládat
od vodováhou vyváené znaèky na úrovni
budoucí vodní hladiny (A) smìrem dolù po
stìnì, po dnì, skrze prohlubeò a pak zase nahoru po stìnì a k dalí vodováné znaèce (B).
To ve tak, abychom zjistili nejdøíve nejvìtí délku (D) a pak nejvìtí íøku (E) fóliové plachty,
potøebné do vykopané jámy.

Ménì pøesný výpoèet je zpùsobem délka èi íøka + 2 hloubky. K nejvìtí délce
i íøce pøipoèteme dvì nejvìtí hloubky nádre; èili délka + 2krát hloubka, íøka
+ 2krát hloubka. Pøíklad: pro výkop 3 × 4 m, hluboký 1 m platí výpoèet: 3 + (2 × 1)=
= 5 m, 4 + (2 × 1) = 6 m, potøebujeme fóliovou plachtu 5 × 6 m, pøípadnì zvìtenou
o rezervu +30 a 50 cm, tedy 5,5 × 6,5 m.
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X

R

B

E

F

R
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A
Obr. 7 Mìøení rozmìru fólie na støedovou osu
X  Y: støedovou osu výkopu tvoøí poloené mìøicí pásmo. Kolmo na pásmo pak mìøíme
délku (ABC) fóliových pásù (k pozdìjímu uøíznutí z role), a to tak, e si z bodu B køídou
namalujeme støedovou (pásmovou, ve smìru poloeného mìøicího pásma, ve smìru BX
èi BY) osu èi èáru. Kdy pak pøipojujeme pásy k sobì (svaøením èi lepením), rovnáme
uøíznuté pásy podle této støedové (køídové) èáry. Vzdálenost EF je dána íøí pásu (íøí role)
minus 58 cm na pøekrývání pásu pøi svaøování nebo pøi slepování (nejèastìji 1305=125 cm
nebo 2005=195 cm). R=pravý úhel; pás by mìl svírat ke støedové ose (k pásmu) zhruba
pravý úhel. K namìøené délce pásu (ABC) musíme (pøed øezáním pásu z role) pøidat
nejménì 3050 cm rezervu (+D); délka pøivaøovaného pásu tedy èiní: ABC+D, a v bodì
B musí na nìm být støedová èára køídou.

Mìøení na støedovou osu se provádí v rozlehlých a tvarovì velmi rozmanitých
nádrích (napø. do tvaru písmene S). Ve smìru nejdelí osy zhruba støedem výkopu
poloíme mìøicí pásmo a kolmo na nì (bod B) mìøíme jiným pásmem délku
pøivaøovaných pásù v násobcích 195 cm (èi 125 cm: pásy fólie iroké 200 èi 130
minus 5 cm na svar). A to z bodu A do bodu B, a dále z bodu A do bodu C.
Do nákresu je vhodné zakreslovat celé pravoúhle mìøené pásy. Pozdìji pøi
mìøení a øezání pásù (tedy bod AC) dìláme køídou kolmou èáru v bodì B tak,
abychom mohli podle této èáry rovnat a pøivaøovat dalí pásy PVC fólie. Opìt
je rozumné prodlouit pásy o rezervu 3050 cm (D).
Podloit fólie geotextilií je nezbytné tam, kde na fólii bude v zimì spoèívat
váha ledu (obèas nìkolikatunová), to znamená v mìlèinách. Tam, kde hodláme
v mìlèinách rozmístit mnohametrákové balvany, musí být fólie chránìna více
vrstvami textilie shora (pod balvanem) i zdola (pod fólií na ploe zatíené
kamenem). Místo umìlohmotné netlející geotextilie lze pouít i staré koberce,
tkaniny, potrhané fólie, nikoli vak dehtové lepenky (pøítomné bitumeny by
mohly fólii pokodit). Fólii mùeme také podsypat prosetými materiály (zem,
písek, piliny apod.). Obzvlátì dobøe ji musíme podloit stlaèitelnými materiály
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(napø. starými koberci, textilem) v popraskaném betonovém bazénu, aby ji
neprodìravìl led!
Pokládání svaøené fóliové plachty do výkopu jde snadno, ale musí být správnì
sloena do balíku. Pøivaøené pásy se proto postupnì skládají cikcak na sebe
v íøi 50150 cm, pak se srolují do balíku, ten se pøeveze k vykopanému jezeru,
rozbalí a v nìkolika lidech se pøetáhne pøes výkop (obr. 1 v bar. pøíl.). Pøed
rozbalením a pøetaením plachty pøes výkop musíme dbát na to, aby byla
lícovou stranou nahoru. Na místì u se jen popotahuje, a sedí, pak ji hned
zatííme naputìnou vodou, aby ji neodnesl vítr o kilometr dál!

B

A

A

C

Obr. 8 Správná ukonèení (skrytí) nadbyteèné fólie se provádí tak, e pøebytek neodøezáváme ani nezasypáváme zemí, ale jenom ho zastrèíme mezi zem a fólii drící vodu (viz A).
Zasypat pøebývající fólii zemí (B) je to nejhorí, co se mùe stát: stárnutím se fólie zkracují
 kdybychom ji chtìli v budoucnu povytáhnout, museli bychom rozrýpat 56 m bøehu!
Ponechat fólii leet na povrchu terénu (C) je také patné, ale dá se nìjak zamaskovat (textilem,
rostlinstvem).

Pøi svaøování se fóliové pásy pøekrývají asi 5  7 cm, íøka pásù se tudí
o 57 cm zmenuje, co je dùleité pøi výpoètech a kalkulaci, kolik pásù irokých
125 cm (130 cm5 cm pøekryv = 125 cm) nebo 195 cm (200 cm5 cm = 195 cm)
se bude muset svaøit do plachty. Jeden z rozmìrù, buï délka, nebo íøka, by se
mìl rovnat násobku 125 èi 195 cm (tj. íøe pásu po svaøení) + 3050 cm rezerva.
Nivelizace podle vodní hladiny je jednoduchá v naputìné nádri, máme-li kolem
dokola dostatek mìlèin. Vidíme, kde je zapotøebí fólii podsypat, pøizvednout,
povytáhnout, aby voda neutíkala; kde naopak fólii musíme podhrábnout nebo
pøeloit a zastrèit mezi vodu a terén, aby nepøeènívala, abychom mìli rezervu
pro pøípad zkrácení fólie stárnutím apod.
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Ukonèení a zakrytí okrajù fólie vyøeíme tak, e pøebývající fólii pøeloíme
(viz obr. 8), pøehneme a zastrèíme za fólii drící naputìnou vodu, a to podle
úrovnì hladiny. Vodu snadno odtlaèíme v pøípadì, e chceme stáøím zkrácenou
fólii prodlouit, povytáhnout. Nikdy ji nezasypáváme zeminou, protoe
kdybychom v budoucnu potøebovali povytáhnout fólii zatíenou ulehlou zemí,
museli bychom kvùli tomu rozbourat upravený a osázený bøeh. Vechny umìlohmotné fólie se toti v procesu stárnutí zkracují. Detaily je vidìt níe na obr. 9.
Pøesahù veliké fóliové plachty lze vyuít pro velice èlenitou nádr nebo soustavu
nádrí. Aby se pøebyteèná fólie nemusela odøezávat, dá se pouít na vytvoøení
bain (mokøin èi vlhèin) nebo oblázkových pláí. Pùdorys pod celou plachtou
mùeme prohloubit o 510 cm (dle potøeby i více), plachtu poloíme, tvar
budoucího jezera ohranièíme kameny (popø. èást viditelnì, èást skrytì  tøeba
i za pouití cihel nebo tvárnic), bainnou èást vyloíme textilií (chrání pøed
splavováním zemì do jezera) a zasypeme zeminou, ulapeme èi uválcujeme
do pochozích ploch, do nich mùeme vysadit mokøadní rostlinstvo.

a

b

b

Obr. 9 Z obdélníkové fóliové plachty (obdélník èárkovanì) lze vytvoøit nejrùznorodìjí tvar,
kdy vodní plochu v mìlèinì ohranièíme kameny. Zbylé èásti fólie vyloíme geotextilií opøenou
o kameny, zasypeme zemí a vytvoøíme tak bainy (a) nebo vlhèiny (b), podle výky zemì
navrené nad hladinu vody.

Nakolik se nám podaøí ukotvení, zakrytí a maskování bøehových okrajù fólií,
to závisí na strmosti bøehù a na úpravì mìlèin. Bez mìlèin nebo alespoò bez
korýtka kolem nádre je to svízelný problém! Máme-li kolem irí mìlèiny,
upravíme ikmost stìny do 30 45°; pak staèí stará dladice nebo kámen
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k pøitlaèení, zatíení a stabilizaci fólie na místì. Je-li stìna strmìjí, dá se okraj
fólie ukotvit navaøenými fóliovými pásky o íøi asi 5 cm a délce 3050 cm,
v odstupech 50100 cm. Ty se poloí do rýhy ve bøehu, pøipíchnou na konci páskù
delím høebem do zemì a zahrnou zemí. Okraj blíící se svou strmostí k 90°
musíme pøibít nebo pøiroubovat k døevìné fonì nebo ke hmodinkám ve zdi.
Fólii lze i pøivaøit horkým vzduchem ke speciálním pofóliovaným plechovým
nebo umìlohmotným litám (obvyklé rozmìry 5 × 200 cm), pøipevnìným høeby
nebo vruty ke zdivu.
Mnozí lidé se vyhýbají plastùm v zahradì jak èert køíi. Nìkdo zase pohledovì
patnì snáí lesklou umìlost fólií. Zbyteènì. Dá se snadno zakrýt umìlými
netkanými textiliemi, geotextiliemi, kokosovými aj. rohoemi, kamennými
valouny, drtí nebo jinou zeminou, dále trávou, plazivým, kobercovitým, hustì
drnovitým a trsnatým rostlinstvem. Aby se rostliny udrely na hladkém povrchu
fólie, mùeme ji pøekrýt geotextilií, a to jak umìlohmotnou, netkanou (napø.
S300, tj. 100% polypropylen), tak s pøídavkem hadroviny (napø. Getex), rovnì
starými tkaninami, koberci apod. Tyto textilie se prodávají v rolích irokých
2 m a dlouhých 50 m. My si naøeeme pruhy o íøi 20100 cm, je by ve vodì mìly
sahat nejménì 530 cm pod hladinu. Voda pak jimi vzlíná, jsou mokré, vlhké,
take se na nich rostlinám daøí. Avak nesmìjí pøesahovat pøes okraj fólie,
protoe by voda z nádre vzlínáním pøetékala do okolní zemì, a ztráty vody
ve vìtích nádrích by mohly èinit 1 a 2 tisíce litrù vody dennì. Geotextilii
tedy poloíme tak, aby bylo vidìt asi 1 cm fólie; na strmém bøehu ji mùeme
pøipíchnout dlouhým høebíkem tìsnì pøi lemu skrze fólii do terénu, nebo zajistit
jinak proti posunu, tøeba zátìí, a osázet.
Jako výborné krycí materiály poslouí rostliny. K rostlinám, které z mìlkouèké
vody nejlépe zarùstají textilii a pøekrývají fólii smìrem do okolí, patøí rozrazil
potoèní (Veronica becca-bunga). Z okolní zeminy do mìlké vody se nejlépe
rozrùstá vrbina penízková (Lysimachia nummularia), zastoupit ji mùe i øada
plazivých, poltáøovitých a kobercovitì rostoucích trvalek (plamenky, taøice,
taøièky, osívky, huseníky, hvozdíky, lomikameny aj.). Pokud jezírko zakonèíme
korýtkovou mìlèinou, nad ní je skalkový svah, mùeme svah pokrýt nìjakou
slabí PVC èi PE fólií konèící v korýtku (aby do nìho zpìt stékala vzlínající
voda), tu pøekrýt geotextilíí (kokosovou rohoí), která bude vlhèena vzlínající
vodou. Navíc je moné z korýtka smìrem nahoru naskládat kameny jako
skalkový motiv. Na rovinì lze vytáhnout podobnì slabou fólii s geotextilií do
jakési pláe vysypané oblázky, pøitom èást takové pláe mùe zaèínat v mìlké
vodì. Mìlká jezera zasypaná kaménky èasto po celé ploe povaujme za laciný
efekt, který je pìkný jen pár mìsícù, do doby, ne valounky zarostou øasou
a jiným neøádstvem. Oblázky navíc pozdìji velmi pøekáejí pøi èistìní nádre,
nebo vìtina jezírek se musí kadých 3 a 5 rokù zbavit kalu na dnì.
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Obr. 10 Úpravy mìlèin a bøehù: 1  dladice poloená na fólii; 2  dladice poloená za fólii,
mimo fólii; 3  bøeh osetý trávou; 4  bøeh i okrajová mìlèina pokryté valouny; 5  mìlèina
ohranièená kameny, rostliny vysazené v PVC sáècích; 6  okrajová mìlèina ohranièená kameny,
rostliny vysazené v oblázcích (ve valounech), a to s balem nebo v kontejneru èi v PVC sáècích.

Krycí materiály vak mají také své nevýhody. Pøi pokození fólie se katastrofou
stávají rozsáhlá jezera, kde je fólie pøekryta shora geotextilií a zakryta
kamenivem (valouny, oblázky); hledáme-li díru ve fólii, musí se kamení i textilie
odstranit!! Existují sice jakési hledaèe dìr pod vodou (podobné detektoru kovù),
jsou vak drahé (kolem 70 000 Kè). Navíc písek a drobné valounky mohou
obruovat, a tak pokozovat obìná kola èerpadel. Kromì toho, e ztìují
hledání dìr, bývá velkou nevýhodou geotextilií z polypropylenu i to, e
zpoèátku plavou na hladinì vody. Musíme je proto zatíit (potøísnit je tøeba
cementovou kaí), popø. pøekrýt kokosovou rohoí. Ta neplave, je pohledovì
pìkná, vypadá pøírodnì a je výborná i na zakrytí strmìjích holých svahù z jalové
zeminy, je patnì zarùstají vegetací, take se pak do vody splavuje velké
mnoství kalu. Kokoska tedy mùe nahradit rùzné zatravòovací tkaniny syntetické, navíc v jejích okách se udrí humus a iviny, bude se tu daøit i vegetaci.
Pouít lze rovnì plastové nádre lisované z tuhých plastù, nádre z laminátu.
Ve srovnání s fóliemi jsou výlisky z tuhých èi tvrzených plastù 23krát, z laminátu asi 5krát draí, a to za ètvereèní metr hladiny. Jsou bohatì èlenìny do mnoha
terásek, mìlkých stupòù a hloubek. Vedle ceny nejvìtí nevýhodou jezírek
z tuhých plastù bývá problematická opravitelnost proraeného boku èi utreného horního lemu. Taková nehoda se èasto stává, kdy se snaíme vyrovnat
plnì naputìný a patnì dovodorovna vyváený výlisek za pomoci elezného
sochoru. Koupíte-li levnìjí, ale o to pøestárlejí jezírko, mùe dokonce
prasknout. Podobnì kupujete-li tato jezírka nebo fóliové plachty v rùzných
supermarketech, musíte se zajímat o záruku (písemnì potvrdit nejménì 10 let)
a o to, jak se proraený plast opraví.
Laminátové nádre (ve srovnání s plastovými výlisky) nemìní svùj tvar,
naplníme-li je vodou postavené tøeba na chodníku nebo na betonové dlabì.
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Obr. 11 Rekonstrukce zastaralých èi prosakujících nádrí. 1  valy navrené z vykopané
zemì tak, aby zvýily hladinu vody; 2  navákou lze sníit hloubku pùvodní nádre a zeikmit
pøíli strmé bøehy; 3  beton; 4  geotextilie; 5  pùvodní, stará hladina vody (teèkovanì).

Výhodou je, e oba typy zimují plnì naputìné, jsou tìko znièitelné chemicky,
korozí, mrazem, horkem, sluneèním UV záøením.
Za pomoci hydroizolaèních fólií provádíme opravy rùzných nádrí . Rybníky,
zemní nádre s dìravými hrázemi (èasto od hlodavcù) a rybníèky bez vody,
zaplevelené nevhodným rostlinstvem, lze pøekrýt hydroizolaèními fóliemi.
Mìkké plevele není tøeba ani odklízet, ale porosty rákosin je nutné co nejníe
seøíznout a zpravidla i zakrýt geotextilií, aby seøízlé ostré stonky neprodìravìly
(hlavnì sluncem rozpálenou) fólii. Doporuèuji zajistit je pøed spodními vodami
a plyny, jak bylo popsáno výe.
Pokozené betonové bazény i jiné nádre (kovové, døevìné, lepenkové,
umìlohmotné ap.) se dají zakrýt fóliemi pomìrnì snadno. Èasto vak mívají
dost strmé stìny, musíme tedy mezi beton a fólii upevnit nìjaký stlaèitelný
materiál, viz str. 16. Ten zabrání tomu, aby led nadìlal do fólie dírky. Máme-li
vodotìsné dno i kousek stìn, vodì zatékající pod fóliovou plachtu (zvedala by ji)
umoníme zasakovat do dna tím, e dno prorazíme, prodìravíme. Upozoròuji,
e v betonových nádrích do tvaru krychle bývají problémy s pøebytky fólie v rozích.
Jdou sice vyøíznout a pak svaøit, ale horký vzduch mùe tavit a propalovat
podkladové textilie, polystyren aj. V mìlkých nádrích je proto lepí pøebytky
fólie v rozích sloit a pøilepit k boku. V pøíli hlubokých nádrích snííme
hloubku tak, e zavezeme dno a stìny zeikmíme navákou.
Protékající lepenkové nádre se také dají opravit pøekrytím fóliovou plachtou.
Avak PVC fólie jezírkové a bazénové (na koupací bazény) nesnáejí bitumeny
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Obr. 12 Staré základové zdivo, netìsný betonový nebo zdìný bazén mùeme rozíøit, plonì
zvìtit výkopy v blízkosti nádre. Vykopanou zem lze uít jako u pøedcházejícího obrázku.
Tento bazén má dost velké hloubky, hodí se proto spíe pro lekníny.

pøítomné v asfaltu, dehtu, ropných látkách, take musíme pouít jen druhy
fólií k tomu urèených (vyrábí je Fatra Napajedla pod názvy Ekoplast 806,
pouitelné jsou i skládkové fólie Fatrafol 801 èi Fatrafol 809).
Rekonstrukce zastaralých nebo pokozených koupacích bazénù zdìných
i betonových není s pomocí PVC fólií nic obtíného. Mùeme s tím spojit
i nìkteré modernizace, jako je rozíøení pùdorysu, vyuití vodních rostlin
k samoèistìní koupacích vod, spojení okrasné funkce vody s koupáním apod.
Není pøíli rentabilní budovat v naem podnebí otevøený venkovní neohøívaný
a neuteplený bazén jenom kvùli koupání  vdy tu máme pouze 10 a 20 letních
koupacích dnù, pár dnù tropických, a to musí být opravdu pìkné léto. Proto by
se mìla taková nádr promìòovat pro zbytek ze 180 dnù trvajícího vegetaèního
období roku v okrasnou vodní øíi s lekníny a dalí vodní i mokøadní kvìtenou.
Podrobnì to bude probráno dále.

2

3
4

1

22

3

Obr. 13 Nádr na septiku.
1  septik (jímka, umpa);
5
2  vstup poklopem;
3  hydroizolaèní fólie;
4
4  geotextilie (kreslena
vlnovkou) oddìluje fólii
od betonu a zeminy, aby
ji nedìroval led;
5  pøebyteèná fólie je zalomena
a zasunuta.

