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Díky své lásce k chovu japonských Koi 
a samozřejmě i profesionálnímu přístupu 
k vodě jako takové můžeme v naší za-
hradě najít hned několik vodních nádrží. 
Klasický koupací bazén asi popisovat ne-

budeme, čtenáře budou spíše zajímat je-
zírka, která jsou dvě. To větší s objemem 
150 m3 se nachází v klidové části zahra-
dy za domem a je vybudováno ve svahu. 
Má hloubku cca 1,8 m, celková plocha 
hladiny činí asi 70 m2 a náleží k němu 
i potok s pěti stupni, který je umístěn 
za zadní hranou z kamenů (obr. 1). Voda 
do něj natéká z gravitačního filtru zakry-
tého dřevěným molem (obr. 3). Na rozdíl 
od běžně budovaných vodotečí má po-
tok minimální spád, díky němuž v něm 
voda proudí jen velmi pomalu. Slouží tak 
jako kvalitní kořenová čistírna. Jeho hra-
na není navíc vodorovná, takže v případě 
přebytku vody z něj tato stéká do jezírka 
přes několik přelivů.

Protože jsme jezero budovali ve svahu, 
neponechali jsme nic náhodě. Celá stav-
ba začala vybagrováním základů, které 
jsou vylity betonem. Na nich jsou posta-
veny stěny ze ztraceného bednění, dno 
vybetonováno není. Je pouze vypísko-
váno a na geotextilii je položena hydro-
izolační fólie. Vytěžená zemina poslouži-
la pro modulaci terénních vln v zahradě 
a vytvořen z ní byl i táhlý kopec v přední 
části jezírka. Určitou stavební raritou této 
nádrže je do stěny zabudované sklo, které 
umožňuje pozorování Koi, kteří  k tomuto 
místu, opatřenému lavičkou, připlouvají 
(obr. 4). Samotné sklo má délku zhruba 
2 m a výšku asi 1 m. Je třívrstvé, lepené, 
o celkové síle 30 mm. Pro jeho osazení byl 
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Přijměte pozvání do zahrady, ve které hraje hlavní roli voda a kde může-
te kromě japonských Nishikigoi chovaných ve dvou nádržích obdivovat 
i řadu netradičních stavebních či provozních zajímavostí…

Obr. 1: jezírko v klidové části zahrady za domem, objem vody 150 m3

František Janda 
je nejen uznávaným 
chovatelem Koi, 
ale i odborníkem 
v oblasti vytápění 
zahradních nádrží 
tepelnými čerpadly. 
A pro chovatele 
Nishikigoi vyrábí jeho 
fi rma Ekotez také plo-
voucí panely určené 
pro zimní zakrývání 
vodní hladiny.
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na konci ztraceného bednění vyříznut zá-
řez asi 10 cm široký, do něj je vtažena je-
zírková fólie a na ní lepidlem Mamut při-
lepeno sklo. Díky trvalému tlaku vody je 
neustále přimačkáváno ke stěně, a tudíž 
okraje nepropouští vodu. Nerezová lišta 
nahoře byla přidána dodatečně, maskuje 
malé vyštípnutí hrany, které vzniklo ne-
opatrnou manipulací s ručním nářadím, 
a chrání sklo před dalším poškozením. 
Pro celkovou funkčnost systému je sa-
mozřejmě důležitá filtrace. První stupeň 
(mechanická filtrace) je v našem případě 
řešen vortexem, který do budoucna plá-
nuji nahradit bubnovým filtrem. Druhým 
stupněm je biologická filtrace, kdy pro 
usídlení bakterií používám medium Crys-
tal Bio od firmy Ogata-Koi. V této části 
filtru se dusík ve formě NO2 transformu-
je na hnojivo NO3. To je pak následně 
z vody odčerpáváno rostlinami rostoucí-
mi v korytě potoka. Ty, jak již bylo řeče-
no, slouží coby kořenová čistírna, ze kte-
ré se voda do jezírka vrací v místech, kde 
na obr. 1 vidíme vysoké cypřiše. 

Další raritou, která opticky vypadá jako 
součást velké vodní nádrže, je malé jezírko 
(obr. 3). Z hlediska oběhu vody ho může-
me charakterizovat jako samostatný okruh 
a vybudováno bylo za účelem karantény 
a přezimování Koi. Protože je osazeno ma-
lým tepelným čerpadlem, je možné v něm 
po dobu zimních měsíců přitápět a bez 
problémů nechat z Japonska na podzim 
přivezené ryby zimovat „na teplé vodě“. 
V létě má jezírko ale úplně jinou funkci. 
Slouží k pěstování dafnií, které jsou skvě-
lým přírodním krmivem pro chované Nis-
hikigoi. Celý systém vyžaduje velice jed-
noduchou obsluhu: kromě násady dafnií 
z přírodních zdrojů (čisté a zdravé rybní-
ky) dávám do jezírka zhruba jedenkrát 
za 6 týdnů kyblík slepičího hnoje, a pak 
už jen stačí počkat, až se „krmení“ samo 
namnoží. Pokud je vše v technologickém 
pořádku a máme k dispozici dostatek slun-
ce, jsem schopen z tohoto jezírka vytěžit 
až litr dafnií denně. A i když krmím běž-
ným granulovaných krmivem, i velcí se-
dmdesáticentimetroví kapři Koi dávají této 
přírodní stravě přednost! Malé karanténní 
jezírko o hloubce asi 2 m a objemu vody 
7 m3 je kolem dokola obrostlé plevelnými 
rostlinami, které se zde uchytily samy. Já je 
nelikviduji, protože jednak dobře vypada-
jí, a navíc jsem zastáncem biotopů s větším 
podílem přírodních prvků. V této nádrži 
se množí i běžný okřehek, který samozřej- Obr. 4: tři centimetry silné sklo sloužící k pozorování Koi

Obr. 3: karanténní jezírko sloužící v létě k chovu dafnií

Obr. 2: pohled přes vodu na rodinný dům
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mě z hladiny sbírám a vyvážím, v malém 
množství ho ale používám i jako „zelené 
krmení“. 

Ve vodě velkého jezera najdeme také řa-
su, ale pokud se nejedná o vláknitou, která 
ucpává fi ltry a sací místa, její výskyt redu-
kuji až v okamžiku, kdy je jí ve vodě moc. 
Velké problémy s ní ale nemám, protože 
její růst je vázán na obsah živin ve vodě. 
A ty jsou v ní kromě jarních měsíců, než 
narostou rostliny v potoce, v docela malém 
množství. Z hlediska osázení jezírka vege-
tací patří mezi největší rostlina, jejíž jmé-
no ani neznám a která se sama intenzivně 
množí. V daleko menší podobě zhruba de-
seti centimetrů se běžně vyskytuje na okol-
ních polích a poté co se sama ve spodním 
jezírku uchytila, jsem ji přenesl také do té-
to nádrže. Zde se v „hydroponickém pro-
středí“ rozrostla do gigantických rozměrů, 
což dokládá to, že moje fi lozofi e o odebí-
rání živin rostlinami z vody potoka je správ-
ná, a nemám tedy důvod tento „odsávač“ 
měnit. Dále zde roste i klasický orobinec 
a pár druhů okrasných travin. 

Filtr, který má na starosti čištění vody, je 
pouze dvoukomorový. Jeho základem je 
velký vortex o průměru jednoho metru, 
kde se skutečně usazuje spousta nečis-
tot. Z něj je voda vedena trubkou o prů-
měru 250 mm do druhé komory, kte-
rá je naplněna mediem Crystal Bio. To 
je umístěno v 6 jednoduchých klecích, 
ke kterým je přiveden vzduch, důležitý 
pro život a práci bakterií. Na konci filt-
ru je pak osazeno čerpadlo, které bez ja-
kéhokoliv odporu a převýšení chrlí krát-
kým potrubím o průměru 125 mm vodu 
do potoka. Dopouštění odpařené vody je 
řešeno automaticky z vlastní studny. 

S druhým, o trochu menším jezírkem 
(obr. 6) se setkáváme hned poté, co bran-
kou z ulice vstoupíme do zahrady. Je 
starší než horní a chovám v něm 30 kusů 
špičkových Nishikigoi z Japonska. Kromě 
nich jsou zde ale i malé rybky z přiroze-
ných výtěrů, které se snažím postupně 
odlovit a rozdat. Ale pochytat je bývá 
někdy nad mé síly! Na rozdíl od horní-
ho jezírka bylo při výstavbě této nádrže 

Obr. 6: spodní jezírko s originálními japonskými Nishikigoi, objem vody 100 m3
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Obr. 5: potok napájející menší jezírko
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postupováno jinak. Jedná se o klasický 
vybetonovaný skelet (dno i stěny) a ur-
čitou zvláštností, kterou možná někteří 
stavitelé budou kritizovat, je to, že zde 
nemám pod zemí umístěné sběrné po-
trubí a ve dně osazené guly. Veškeré sací 
a systémové rozvody jsou vedeny po dně 
a po stěnách na fólii, což má své výhody 
v tom, že když se něco ucpe či rozbije, 
je možné celý systém pohodlně rozebrat, 
vyčistit a opět bez jediného kopnutí slo-
žit dohromady. 

Kromě bujné vegetace kolem je toto je-
zírko zajímavé i tím, že má dvojí způsob 
vytápění. Vodu v něm je možné ohří-
vat nejen pomocí solárních panelů, kte-
ré jsou umístěny na střeše vedle stojící-
ho domu, ale i tepelným čerpadlem tak, 
jak bylo popsáno v č. 25 tohoto magazí-
nu. Tato vodní nádrž má objem 100 m3 
vody a částečně schodovité uspořádání 
dna, což vyplynulo z toho, že jsme při 
jeho výstavbě narazili na kanalizační 
řád, který nebylo možné přeložit. Výraz-
ným okrasný prvkem jsou kromě boha-
té pobřežní vegetace i kameny z Japon-
ska. Mezi nejhezčí a největší patří ostrov 
(obr. 7), který je umístěn na dvou beto-
nových skružích. Částečně tedy zasahuje 
do vody, ale nestojí na dně. Čištění vody 
zajišťuje opět mohutný vortex, na který 
navazují dvě komory s japonskými mat-
racemi. Další dvě pak obsahují Crystal 
Bio. Následně je voda vedena do potoka 
(obr. 5). Místo, kde vodoteč ústí do jezír-
ka, je bohatě zarostlé vegetací, protože 
i zde díky jemnému spádu a pomalému 
průtoku vody slouží potok jako kořeno-
vá čistírna. 

Zajímavostí obou jezírkových systémů je 
jistě i to, že nepoužívám ani UV lampy, 
ani chemické přípravky pro udržení kva-
lity vody. Celý biotop je postaven na pří-
rodní rovnováze, do které je minimálně 
zasahováno, a příznivě působí jistě i při-
tápění, které omezuje teplotní výkyvy, 
jež neprospívají ani rybám, ani bakteriím.

Stejně jako jezírka je v přírodním duchu 
vytvořena také zahrada, která obsahu-
je i některé asijské prvky včetně tvaro-
vaných stromů (obr. 2 a 9). Také ty do-
kreslují atmosféru chovu Koi, kterými to 
všechno začalo…

Text: František Janda, 
foto: Jan Stropnický
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Obr. 9: přírodní zahrada s dominantní Pinus parvifl ora

Obr. 8: voda v zahradě ve formě studánky cukubai

Obr. 7: ostrov v jezírku a kámen na pobřeží




