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Historie firmy Ogata Koi CZ sahá až 
do devadesátých let minulého století, kdy 
jsem se při svém dlouhodobém pobytu 
v Německu seznámil s panem Toshiy-
uki Ogatou, bratrem známého chovate-
le japonských Nishikigoi Manabu Ogaty 
z Japonska. Tyto nádherné ryby jsem si 
hned zamiloval a v roce 2003, po svém 
návratu do Čech, je začal od této spo-
lečnosti nakupovat a distribuovat nejen 
do České republiky, ale i do ostatních ze-
mí východního bloku (Slovensko, Polsko, 
Maďarsko, Ukrajina a země bývalého So-
větského svazu). Koi se k nám dostáva-
jí tzv. „velkoobchodním kanálem“, což 
je systém přímé distribuce všem prodej-

cům Nishikigoi na evropském kontinentu. 
V ČR pak podle ročního období a v ná-
vaznosti na nejrůznější nabídkové akce 
máme k dispozici cca 200–800 kusů ryb, 
které po důkladné karanténě nabízíme 
našich stálým i novým zákazníkům. 

Největší výběr a nejlepší možnosti náku-
pu jsou samozřejmě na jaře, dobře vybrat 
si ale můžete i na podzim, kdy kvalitní 
Koi vyprodáváme za zajímavé ceny. Ry-
by určené pro jaro nakupujeme v pod-
zimních měsících a během půlroční ka-
rantény jsou chystány pro následující 
sezonu. V nabídce máme převážně Koi 
od 25 do 50 cm, po dohodě se zákazní-
kem jsme ale schopni zajistit i ryby vět-
ší nebo jednoleté. Karanténu a následný 
chov včetně nabídky provádíme v plasto-
vých nádržích (obr. 1 a 2). Každá z nich 
má objem vody 8 m3 a z hlediska čištění 
vody jsou vybaveny mechanickým filtrem 
a biologickou filtrací, která i při silnější 
obsádce Koi zajišťuje čistou vodu v poža-
dovaném množství a kvalitě. Důležitá je 
také skrápěná filtrace (boxy na obr. 2 na-
hoře) umožňující umístit do omezeného 

prostoru dlouhodobě větší obsádku ryb 
(cca 500–600 g). V chovných nádržích 
také pravidelně měníme vodu, každý den 
je to zhruba 10–15 %. V zimě jsou ryby 
chovány při teplotách vody cca 10–2 °C, 
v létě pak navyšujeme na 22–24 °C. 

Na rozdíl od jiných chovatelů a prodejců 
nabízí naše společnost výhradně Nishi-
kigoi nejvyšší kvality od japonské firmy 
Ogata Koi, která má zastoupení po ce-
lém světě. Její majitel a můj přítel Ma-
nabu Ogata patří z hlediska rozsahu své 
činnosti mezi jednoho z největších cho-
vatelů Nishikigoi v Japonsku. Jeho farma 
se nachází na ostrově Koishu a z hlediska 
produkce Nishikigoi zde můžeme nalézt 
ryby všech velikostí a barevných variet 
včetně módních moderních typů, které 
se v současné době dostávají do popře-
dí zájmu chovatelů hlavně ve Spojených 
státech. O rozsahu chovatelského zázemí 
si můžeme udělat představu z informace, 
která říká, že nádrže s Koi „pod sklem“ se 
rozkládají na ploše větší než 2 hektary! 
Při své návštěvě jsem tak mohl vidět ne-
jen 8 skleníků o půdorysu kolem 300 m2, 

Obr. 1: Pohled na chovatelské zázemí společnosti Ogata Koi CZ

Ogata Koi - japonská kvalita v Čechách
Pokud jste propadli kouzlu originálních Nishikigoi, bude pro vás zázemí 
jmenované společnosti tím pravým místem, kde se nejen potěšíte krásou 
importovaných ryb, ale zcela jistě i dobře nakoupíte.
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jejich chov.
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ale i distribuční plochy, na kterých se ry-
by připravují k transportu do celého svě-
ta, Českou republiku nevyjímaje...

Poté, co se k nám Koi dostanou, prove-
deme jejich vybalení, prohlídku zdravot-
ního stavu a umístíme je do karanténních 
nádrží. Zároveň z každého balení odvá-
žíme dva kusy ryb k vyšetření do Státní-
ho veterinárního ústavu. To je důležité 
hlavně proto, abychom odhalili případ-
nou skrytou nákazu ekto či endoparazity 
a vyloučili nebezpečný Koi herpes virus. 
V karanténních bazénech jsou ryby umís-
těny po dobu 2 měsíců na tzv. slanou vo-
du a následně chovány při teplotách vody 
až 26 °C. To z toho důvodu, aby se even-
tuálně projevily všechny možné choroby 
nebo parazité. Poté následuje tzv. klidové 
stádium, kdy ryby po karanténě odpočíva-
jí, následně jsou rozkrmeny a zhruba v po-
lovině března připraveny na jarní sezonu. 
Z hlediska barevných variet máme připra-
veno kompletní spektrum, které většina 
chovatelů dobře zná, a kromě Koi jedno 
nebo dvouletých nabízíme jako tříleté i je-
dince, kteří se v minulé sezoně neproda-
li. A pokud bude mít někdo zájem o Koi 
kategorie Jumbo, rádi mu výběr zpro-
středkujeme. Tady ale preferujeme osobní 
jednání, takže je nejlepší, když se s námi 
do Japonska vydáte a požadovanou rybu 
si na místě přímo u chovatele vybere. 

Naši provozovnu (obr. 1) a sídlo firmy na-
jdete v obci Březí (okr. Praha - východ) 
poblíž města Říčany. Kompletní nabídku 
Koi, kontakty či nejrůznější prodejní ak-
ce včetně dalších služeb si můžete pro-
studovat na stránkách www.ogatakoi.cz, 
na návštěvu je ale dobré se předem ob-
jednat. To proto, abychom se vám moh-
li v klidu a dostatečnou dobu věnovat, 
společně posoudit vaše požadavky a na-
jít nejvhodnější řešení nákupu kvalitních 
Koi. Tím, že si u nás zákazník rybu zakou-
pí, samozřejmě náš zájem o něj nekon-
čí. Rádi vám poskytneme i poradenskou 
službu, ale pokud máte zahradní nádrž 
vybudovanou podle základních pravidel 
a s dostatečnou filtrací včetně doplň-
ků, které jsou k chovu Nishikigoi potře-
ba, nebudete mít s našimi rybami větši-
nou žádné problémy. Jisté nebezpečí jim 
hrozí jen v okamžiku, kdy se dostanou 
do kontaktu s Koi jiných chovatelů či s ry-
bami neznámého původu. Pokud ale na-
ši zákazníci chovají jen ryby nakoupené 
u nás a dodržují základní pravidla péče 

(správná teplota vody v létě i zimě, mi-
nimální hloubka nádrže 2 metry tak, aby 
vznikla klidová zóna, která je pro přezi-
mování Koi velmi důležitá, zimní vypíná-
ní filtrace, vzduchování těsně pod hla-
dinou, příprava Koi na zimu z hlediska 
výživy aj.), strach o ně mít nemusí!

Pro zdárný chov Koi doporučujeme nejen 
našim klientům, ale i ostatním chovate-
lům řadu originálních japonských krmiv 
PRIMARY BASIS, PERFORMANCE a SPI-
RULINA, která si necháváme vyrábět pro 
český trh v Německu. Je to jednodušší 
a ekonomicky výhodnější cesta, než je 
dovážet přímo z Japonska, díky čemuž 

můžeme zákazníkům nabídnout také pří-
znivou cenu. Abychom mohli poskytnout 
všem zájemcům o Nishikigoi co možná 
nejširší spektrum služeb, jsme kromě pro-
deje originálních japonských ryb a pora-
denství o jejich chovu připraveni zajistit 
také výstavbu zahradních nádrží. Ty reali-
zujeme v souladu s parametry, které mu-
sí z hlediska úspěšného chovu Koi každá 
stavby splňovat, a jezírka budujeme jak 
klasická, tak i moderních podob a tvarů. 
Ale o nich až v některém z příštích čís-
lech tohoto magazínu.
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foto: Jan Stropnický

Obr. 2: plastové bazény s fi ltrací, vzadu skrápěný biologický fi ltr, vpravo štěrbinový mechanický fi ltr

Obr. 3: Nishikigoi z produkce japonské fi rmy Ogata Koi


