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Zlepšení životního prostředí pro lidi a zvířata: 1
Vlastní zahradní rybníček

Neû zaËnete rybníËek budovat,
dovolte nám radu

RybníËek ve Vaöí zahradÏ, jako vodní biotop,
m˘ûe poskytnout nov˝ ûivotní prostor pro
mnohÈ druhy zví¯at a rostlin, se kter˝mi se ve
volnÈ p¯írodÏ m˘ûete setkat t¯eba jen z¯ídka.
Budete jistÏ souhlasit, ûe je fascinující, vyt-
vo¯it kousek od dve¯í svÈho domova kouzel-
n˝ koutek p¯írody, hemûící se r˘zn˝mi druhy
ûivoËich˘ a h˝¯ící syt˝mi tóny zelenÏ a
barevn˝mi kvÏty. Tak atraktivním místem ve
Vaöí zahradÏ m˘ûe b˝t rybníËek, nebo
jezírko, kterÈ vybudujete jako rostlinn˝ a
ûivoËiön˝ biotop.

SvÈ p¯edstavy a fantazii usmÏrnÏte tak, aby
se vybudovan˝ rybníËek stal skuteËnÏ vod-
ním biotopem, odpovídajícím p¯írodÏ. Vaöe
radost by mohla b˝t pozdÏji zkalena, dopu-
stíte-li se p¯i budování Vaöeho rybníËku chyb,
byt’ i z neznalosti. Ale i v takovÈm p¯ípadÏ
Vám m˘ûe tento sera rádce napomoci návo-
dem, jak eventuální chyby korigovat.

Rady a doporuËení jak se starat o rybníËek
najdete v sera rádci ΩJak peËovat o sv˘j za-
hradní rybníËek◊.

Pokud dodrûíte rady a doporuËení, kterÈ
naleznete v tomto rádci, nebude pÈËe o Váö
rybníËek nijak nároËná.
Setkáte-li se i p¯esto s nÏjak˝m problÈmem,
hledejte radu a pomoc v sera rádci ΩJak peËo-
vat o sv˘j zahradní rybníËek◊. MoûnÈ p¯íËiny
problÈm˘ a jejich ¯eöení jsou zde velmi
p¯ehlednÏ popsány. 

A nyní Vám p¯ejeme mnoho úspÏch˘ a
p¯edevöím hodnÏ radosti a zábavy! 
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Nejlepöí období pro vybudování zahradního
rybníËku je jaro. VysazenÈ rostliny mají pak 
v následujícím období dostatek Ëasu nabrat
sílu k zako¯enÏní. V pozdnÏjöím jarním a let-
ním období stoupá teplota vody a urychluje
r˘stovou fázi rostlin. 
Samoz¯ejmÏ je moûnÈ budovat venkovní ryb-
níËek aû do podzimu. Dokud jsou dny
dostateËnÏ teplÈ, je moûnÈ poloûit do ryb-
níËku folii (p¯eËtÏte si odstavec 2.9).
Rostliny budete vöak moci vysázet teprve
následující rok zjara (duben), aû teplota vody
p¯esáhne 15°C.

I p¯es omezení, daná nap¯. moûn˝m místem,
musí b˝t rybníËek schopen biologicky fungo-
vat. Biologickou rovnováhu se Vám jen velmi
tÏûko poda¯í nastolit v rybníËku menöím neû
10 m2. Minimální plocha pro rybníËek uve-
denÈho obsahu je tedy cca 3,20 m x 3,20 m. 
Dále musíte poËítat s tím, ûe alespoÚ dva
krychlovÈ metry musí dosahovat hloubky
minimálnÏ jeden metr (radÏji více). Uvedená
hloubka je pot¯ebná ze dvou d˘vod˘:

1 P¯i v˝raznÈm oteplení v lÈtÏ, kdy se voda 
v mÏlk˝ch Ëástech rybníËku oh¯eje na
vysokou teplotu, musí mít nejen ryby, ale i
ostatní spoluobyvatelÈ moûnost, stáhnout
se do chladnÏjöí a na kyslík bohatöí vodní
vrstvy u dna.

2 Optimální teplota pro p¯ezimování vodních
ûivoËich˘ ve Vaöem rybníËku je +4°C. 
S p¯íchodem zimy zaËne voda postupnÏ
chladnout. StudenÈ vrstvy vody klesají ke
dnu. Pak promrzne sloupec vody u hladiny.
V hloubce cca 1 metr, z˘stává i p¯i venkovní
teplotÏ aû do –20°C, voda stabilnÏ teplá
zhruba +4°C. Je-li vöak rybníËek p¯íliö
mÏlk˝, m˘ûe cel˝ vodní sloupec v rybníËku
promrznout.

Zóna pro p¯ezimování obyvatel
Vaöeho rybníËku

Bahnitá
vrstva

+3°C

+4°C

+2°C

+1°C

Promrzlá vrstva
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2.1 Ideální roËní období pro budování 2.2 Správná velikost rybníËku



NÏkte¯í majitelÈ zahradních rybníËk˘, ve
snaze sv˝m chovanc˘m v chladnÈm období
pomoci, instalují do nádrûe topení. Kolem
topení vzniká oblast v˝raznÏji teplejöí vody.
Ryby pak proplouvají ze svÈho zimního
stanoviötÏ, kde se teplota drûí kolem opti-
málních +4°C, do podstatnÏ teplejöí vody. äok
z teplotního rozdílu m˘ûe vÈst k úhynu! Zcela
nevhodnÈ a z bezpeËnostních d˘vod˘ lze
¯íci p¯ímo zakázanÈ, je pouûívat k vytápÏní
venkovního rybníËku topení do akvária.

Akvarijní topení je urËeno k uûívání ve
vnit¯ních prostorech. P¯ívodní kabel není
odoln˝ proti sluneËnímu zá¯ení ani vlhku,
rovnÏû zástrËka není chránÏna. 
NÏkdy vöak b˝vají celoroËnÏ vytápÏny rybníky
pro chov koi kapr˘. V tomto p¯ípadÏ je t¯eba
udrûovat teplotu vody i v zimním období na
konstantní hodnotÏ 20°C! Bliûöí podrobnosti
o vhodnÈm zp˘sobu vytápÏní se doËtete 
v odstavci 2.11 ΩOdliönosti p¯i budování ryb-
níËku pro koi kapry◊.

Pozor!

VhodnÈ místo

Příprava a vybudování rybníčku  2
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2.3 VhodnÈ místo

Pro vybudování rybníËku vyberte takovÈ
místo, kam dopadá alespoÚ nÏkolik hodin
dennÏ sluneËní svÏtlo. NevhodnÈ je umístÏní
kup¯. v bezprost¯ední blízkosti strom˘, z
kter˝ch opadává aù jiû listí, nebo jehliËí. Obo-
jí silnÏ zbarvuje a zneËiöùuje vodu, coû není
jen estetick˝ nedostatek Vaöeho rybníËku.
SpadanÈ listy i jehliËí se ve vodÏ rozkládají a
p¯i tomto procesu je spot¯ebováván z vody
kyslík a zvyöuje se obsah ökodliv˝ch látek.
DruhotnÏ jsou tedy poökozovány ryby i ostat-
ní obyvatelÈ rybníËku. 

ZvláötÏ obtíûnÏ lze z vody odstranit jehliËí.
Pokud umístíte Váö zahradní rybníËek do
blízkosti vzrostl˝ch strom˘, mÏjte na pamÏti
rozsáhl˝ ko¯enov˝ systÈm, jehoû poökození
nelze p¯i zemních pracech prakticky zabránit.
Dokáûete-li vöak öetrnÏ a v nep¯íliö velkÈm
rozsahu ko¯eny za¯íznout, vyroste na jejich
koncích mnoho drobnÏjöích ko¯ínk˘. Ty pak
zajiöùují p¯ísun ûivin pro r˘st a ûivotní sílu
stromu.



Samoz¯ejmÏ se vyrábÏjí takÈ daleko vÏtöí
dílovÈ moduly, kterÈ jsou stavebnicovÏ mon-
továny a lepeny. NejvÏtöím problÈmem u
plastov˝ch odlitk˘ je jejich transport, ty vÏtöí
jsou totiû velmi neskladnÈ.
Tyto odlitky mají tÈmÏ¯ vûdy strmÈ stÏny, je
tedy t¯eba je dob¯e vsadit do zemÏ tak, aby
za nÏ nemohly zapadnout ryby, kterÈ vyskoËí.
TakÈ jejich tvar neodpovídá mnohdy Vaöim
p¯edstavám a p¯áním.

V˝hodou bazÈnovÈ fólie je p¯edevöím její
velká tvárnost. S její pomocí lze realizovat
prakticky jak˝koliv tvar i hloubku rybníËku.
Materiál zvan˝ PVC, ze kterÈho jsou bazÈnovÈ
fólie vyrábÏny, se vyznaËuje trvanlivostí a
odolností, ale takÈ pruûností. Fólie jsou r˘znÏ
silnÈ od 0,5 do 1,5 mm. SilnÏjöí fólie jsou
vhodnÈ p¯edevöím pro velkÈ nádrûe, neboù
mají dostateËnou schopnost se roztahovat a
tedy svou pruûností reagovat na eventuální
nerovnosti. 
Pro stavbu venkovních rybníËk˘ jsou ne-
vhodnÈ PVC fólie, vyrobenÈ lisováním více
vrstev materiálu, nebo s podílem textilních
vláken. Dojde-li k promrznutí tohoto mate-
riálu, jednotlivÈ vrstvy se oddÏlí a tím p¯e-
stane b˝t fólie vodotÏsná.
Alternativním materiálem pro vybudování
zahradního rybníËku je polyetylÈnová fólie
(PE). P¯i jejím pokládání musíte pouûít spe-
ciální spojovací technologii, nejËastÏji tepel-
nÈ sva¯ování. Lepidlo na PVC je v tomto
p¯ípadÏ nepouûitelnÈ.
KauËuková zahradní fólie není p¯íliö odolná a
materiál se rychle opot¯ebuje, je rovnÏû p¯íliö
elastická. Pro stavbu zahradních nádrûí se
tedy bÏûnÏ nepouûívá. Tato fólie je rovnÏû
lepena speciální technologií. V její nepros-
pÏch hovo¯í i ten fakt, ûe je v˝raznÏ draûöí,
neû PVC, nebo PE fólie.

Pro vybudování zahradního rybníËku jsou
vhodnÈ plastovÈ odlitky a p¯edevöím bazÈ-
novÈ fólie, kterÈ nalÈzají díky sv˝m vlastnos-
tem stále öiröí uplatnÏní.
Jako materiál pro hotovÈ plastovÈ odlitky je
nejËastÏji pouûíván polyethylen (PE) a velmi
stabilní umÏlá hmota, zpevnÏná sklenÏn˝m
vláknem (GFK). P¯ednostmi takovÈho odlitku
jsou p¯edevöím jeho pevnost a relativnÏ
jednoduchá instalace. 
Nev˝hodou takovÈho celistvÈho odlitku je
jeho omezená velikost. VyrábÏnÈ moduly
mají plochu do 10 m2, objem je menöí neû 
10 m3. Hloubka b˝vá maximálnÏ 80 cm, coû
znamená, ûe p¯i tuhÈ zimÏ voda promrzne a 
v takovÈm rybníËku není moûnÈ p¯ezimovat
jeho obyvatele.
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2.4 Základ rybníËku – plastov˝ odlitek,
nebo bazÈnová fólie?
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stranách o 70 cm delöí, neû bude vyhloubená
jáma. Nyní Vám jen zb˝vá zmÏ¯it peËlivÏ
spot¯ebu fólie.
Pokud máte jiû jámu pro Váö budoucí ryb-
níËek vyhloubenou, lze spot¯ebu fólie jedno-
duöe zmÏ¯it a spoËítat pomocí provázku.
Poloûte provázek volnÏ jednou p¯íËnÏ a jed-
nou podÈlnÏ do vyhloubenÈ jámy. ZmÏ¯te
pokaûdÈ dÈlku provázku, kterou jste spot¯e-
bovali a p¯iËtÏte 140 cm na p¯esah fólie po
stranách.
P¯esah fólie p¯es vyhloubenou jámu je t¯eba
zachovat z tÏchto d˘vod˘:

1 Sami zjistíte, ûe fólii není moûno poloûit
naprosto hladce, vzniklÈ záhyby zvyöují
tedy její spot¯ebu.

2 DostateËn˝m p¯esahem fólie zabráníte
podmáËení rybníËku. Zamezíte rovnÏû její-
mu postupnÈmu klouzání do rybníËku.
ZpevnÏní a kapilární odvodnÏní b¯ehu ryb-
níËku je pot¯ebnÈ k tomu, aby nedocháze-
lo k jeho podmáËení a sesunutí.

Fólie pouûÌváná pro LKW je pro zam˝ölenou
stavbu zcela nevhodná, obsahuje totiû tÏûkÈ
kovy jako je nap¯. kadmium!

P¯i nákupu fólie pro stavbu Vaöeho zahrad-
ního rybníËku se zamÏ¯te p¯edevöím na
odpovídající kvalitu. V kaûdÈm p¯ípadÏ musí
b˝t tato fólie odolná proti UV paprsk˘m,
jinak se stane velmi rychle p˘sobením
sluneËního svÏtla k¯ehkou a lámavou. Dále
musí b˝t odolná proti mrazu (do –30°C) a
nesmí obsahovat látky ökodlivÈ rybám a rost-
linám. PoËítejte s tím, ûe tato fólie je
ponÏkud draûöí.

SpoËítejte si jeötÏ p¯ed tím, neû se vydáte na
nákup bazÈnovÈ fólie, kolik jí vlastnÏ budete
pot¯ebovat. Jak na to? Na ËtvereËkovan˝
papír si nar˝sujte podÈln˝ a p¯íËn˝ ¯ez Vaöe-
ho zahradního rybníËku v mÏ¯ítku 1:50. To
znamená, ûe jeden centimetr na plánku
odpovídá ve skuteËnosti 50 cm. Nezapo-
meÚte zakreslit vöechny nerovnosti, stupÚo-
vitÈ terasy na usazení rostlin a p¯esah fólie po

P¯ípravnÈ práce pro tento fóliov˝ rybníËek
najdete na str. 12/13

Schematick˝ popis zpevnÏní a kapilárního
odvodnÏní b¯ehu

JeötÏ p¯ed tím, neû zaËnete poËítat,
doporuËujeme Vám nejprve si p¯eËíst cel˝
tento sera rádce. JistÏ Vám ukáûe r˘znÈ
moûnosti, jak rybníËek vybudovat.

Voda 

JemnÏjöí písek

ätÏrkovÈ oblázky Fólie
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2.5 V˝poËet pot¯ebnÈ velikosti fólie
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P¯i budování zahradního rybníËku nechte
povolit uzdu vaöí fantazii. Pokud zohledníte
naöe doporuËení v tomto sera rádci, získáte
mnoho zábavy a potÏöení z vaöeho zahrad-
ního biotopu.

Baûinatá zóna u
b¯ehu (od strany 28)

Rostliny s listy plovoucími
na hladinÏ (viz strana 30) Plovoucí

Hloubka
pokrytí

Kameny jako dekorace a
souËasnÏ ochrana proti

svÏtlu (viz strana 10)

Kapilární (odvodÚovací)
p¯ehrada (viz strana 7)

JemnÏjöí písek

BazÈnová fólie

Pr˘¯ez vybudovan˝m rybníËkem
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2.6 Zaloûení a v˝stavba rybníËku
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rostliny

Rostliny rostoucí pod
vodní hladinou 
(viz strana 27)

sera pond bazÈnov˝ filtr
(od strany 20)

min. 1 m –
ötÏrkem a 
pískem

Rostliny vyr˘stající
ËásteËnÏ z vody

Vhodná hloubka (max. 15 cm)
pro jejich umístÏní

Plocha pro uloûení 
filtru min. öí¯ka 30 cm,

hloubka 40 – 50 cm

ZpevnÏní okraje
rybníËku 

(viz strana 10)
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D˘leûitÈ upozornÏní:

Neû provedete zpevnÏní okraje Vaöeho ryb-
níËku, naplÚte jej vodou dle popisu v kapi-
tolách 3.1 a 3.2. Ke zpevnÏní pouûijte nejlÈpe
kameny od velikosti pÏsti, kterÈ lze takÈ
dob¯e rovnat do p¯íkr˝ch b¯eh˘.

Travnatá
plocha

JemnÏjöí písek

Fólie

KamennÈ desky

Oblázkov˝ val
jako kapilární

p¯ehrada

Okraj rybníËku z travnatÈho drnu

Deska vymezující
sklon b¯ehu 

rybníËku

Fólie

Fólie

Fólie

Fólie

Deko-
race

Kamenná
zahrádka =

skalka

PÏöina z ploch˝ch
kamen˘ 

(se sklonem od
rybníËku)

KamennÈ desky na
pevnÈm základu

ätÏrk

Kameny jako
dekorace a ochrana

p¯ed svÏtlem

cca 10 cm silná betonová deska 
(1 díl cementu na 

16 díl˘ písku)

OdvodÚovcí drenáû z
hrubÈho písku (cca 10 cm
öiroká), brání splachování

hlíny do rybníËku.

Okraj rybníËku se sklonem b¯ehu vÏtöím,
neû 45°

Okraj rybníËku s p¯ístupovou cestou Strm˝ b¯eh s pÏöinou

Okraj rybníËku s pÏöinou z ploch˝ch
kamen˘ a kamennou skalkou

JemnÏjöí písek

JemnÏjöí písek

JemnÏjöí písek

JemnÏjöí písek

PlochÈ velkÈ
kameny pro

zpevnÏní
b¯ehu

10

2.7 MoûnÈ typy b¯eh˘ rybníËku a jejich
zpevnÏní
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P¯íklady pro zpevnÏní okrajovÈ zóny

Moûnost pro stavitele – profesionála: 
Betonov˝ límec zpevní dokonale okraj rybníËku, jehoû
základem je jak plastov˝ odlitek, nebo bazÈnová fólie

11

Příprava a vybudování rybníčku  2



P¯i hloubení základu pro Váö budoucí ryb-
níËek mÏjte na pamÏti nejen jeho vzhled, ale
i jeho funkËnost. NezapomeÚte na mÏlkou
moËálovitou zónu a dostatek prostorn˝ch
stupÚ˘ pro pÏstování r˘zn˝ch vodních rost-
lin. D˘leûitÈ je takÈ dostateËnÏ prostornÈ
hluböí místo, kde budou Vaöi chovanci p¯ezi-
movat.
Vzhled vÏnce b¯ehu budou ovlivÚovat p¯e-
devöím rostliny, kterÈ vysadíte ve vyööích a
okrajov˝ch stupních rybníËku. Svahy mezi
jednotliv˝mi stupni v nádrûi by mÏly mít
mírn˝ sklon. Ideální je pomÏr 1:2, coû zna-
mená, ûe na jeden metr dÈlky svahu je
v˝ökov˝ rozdíl mezi nejniûöím a nejvyööím
bodem svahu 50 cm.
Bude-li rybníËek leûet uprost¯ed travnatÈ
plochy, odstraÚte öetrnÏ travnat˝ drn jeötÏ
p¯ed tím, neû zaËnete hloubit jámu. Poslouûí
Vám jistÏ p¯i finálních úpravách terÈnu kolem
rybníËku.

Dbejte rovnÏû, aby prstenec b¯ehu rybníËku
leûel vodorovnÏ. Jinak p¯i prvním napuötÏní
vodou zjistíte, ûe pod b¯ehem rybníËku
vyËnívá v nÏkterÈm místÏ jeötÏ i kus stÏny
samotnÈ nádrûe.

D˘leûitou pom˘ckou pro p¯ezkouöení
v˝ökov˝ch rozdíl˘ je hadicová vodováha
(“ölaufka”). M˘ûete si ji po¯ídit sami a levnÏ:
Kupte si nÏkolik metr˘ pr˘hlednÈ hadice a
naplÚte ji vodou bez vzduchov˝ch bublin.
Poloûte tuto hadici do jámy. P¯itom není
d˘leûitÈ, zda leûí hadice na zemi rovnÏ,
zatoËená nebo ËásteËnÏ srolovaná. Hadicová
vodováha pracuje na principu “spojen˝ch
nádob”, tzn. ûe stav vody na obou koncích
hadice je vûdy p¯esnÏ shodn˝.

GeniálnÏ jednoduchÈ: 
Hadicová vodováha
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2.8 Vyhloubení jámy pro rybníËek 

2  Příprava a vybudování rybníčku



DoporuËení: P¯epad vody

P¯i hloubení jámy pro budoucí rybníËek neza-
pomeÚte vybudovat v b¯ehu odtok, kter˝m
bude odcházet p¯ebyteËná voda, nap¯.
bÏhem siln˝ch deöù˘. DoporuËujeme Vám
zabudovat nap¯. umÏlohmotnou odtokovou
trubku s dostateËn˝m p¯esahem tak, aby
voda vytÈkala kup¯. do ötÏrkovÈho podkladu.
Je takÈ moûnÈ ji odvádÏt drenáûí do domovní
odpadní vody, samoz¯ejmÏ jen tam, kde to
lze technicky vy¯eöit. Odtoková trubka musí
b˝t slepena s fólií. Otvor trubky, kter˝ p¯esa-
huje do rybníËku, opat¯ete m¯íûkou, která
zabrání, aby v ní uvízly ryby, nebo jiní ûivoËi-
chovÈ. TakÈ kamenná hrázka p¯ed trubkou –
viz. obrázek – brání zvÏdav˝m mlad˝m
rybkám, aby se staly nedobrovoln˝mi zajatci.

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

U menöího rybníËku postaËí dlouhÈ
rovnÈ prkno. Poloûte jej p¯es rybníËek
a na nÏj klasickou vodováhu.

P¯epad vody

Hloubení jámy pro budoucí rybníËek Vyhlazení podkladu jemn˝m pískem

Kamenná
hrázka

Ochranná m¯íûka

Trubka na odvod
p¯etÈkající vody

ätÏrkov˝
vsakovací
podklad

Fólie
Svah k ötÏrkovÈmu 

vsakovacímu podkladu
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Z vyhloubenÈ jámy odstraÚte d˘kladnÏ
vöechny ostrÈ, nebo öpiËatÈ p¯edmÏty,
(kameny, ko¯eny p¯íp. st¯epiny atd). Pak
celou jámu vysypejte jemn˝m pískem, fólii je
t¯eba chránit, zvláötÏ na p¯íkr˝ch svazích, kde
je vystavena vÏtöímu namáhání.

Pracujte velmi peËlivÏ, uvÏdomte si prosím,
ûe jeden ostr˝ kámen m˘ûe zniËit v okamûiku
Vaöi nÏkolikadenní práci.

Příprava a vybudování rybníčku  2



BazÈnová fólie je tím pruûnÏjöí a taûnÏjöí, Ëím
vyööí je teplota prost¯edí, ve kterÈm ji po-
kládáte. LÈpe se pak p¯izp˘sobí tvaru ryb-
níËku, vznikne jen málo sklad˘ a p¯ehyb˘.
Pokládejte tedy fólii do rybníËku pokud
moûno v teplÈm dni, usnadníte si tím svou
práci a dosáhnete lepöího v˝sledku. Budete-
li mít pomocníka, p˘jde Vám práce lÈpe od
ruky. Fólii poloûte na okraj rybníËku a p¯etáh-
nÏte ji p¯es rybníËek. Pak vyhlaÔte pokud
moûno vzniklÈ záhyby a faldy. Samoz¯ejmÏ,
ûe se p¯i tÈto práci musíte po fólii pohybovat
velmi opatrnÏ, pozor, abyste ji neprotrhli
botou. DoporuËujeme, obout si nÏjakÈ boty
s mÏkkou gumovou podráûkou.

Pouûijete-li bazÈnovou fólii, m˘ûete
popustit uzdu svÈ fantazii co se t˝Ëe
velikosti i tvaru svÈho rybníËku.

Dobrá rada:

1 Trvanlivost bazÈnovÈ fólie m˘ûete znaËnÏ
prodlouûit, jestliûe ji p¯ekryjete zeminou z
vyhloubenÈ jámy. Tento materiál hruböí
struktury je úËinnou ochranou proti svÏt-
lu, kterÈ fólii poökozuje. ZároveÚ se stává
základem pro dno, do kterÈho budete
sázet rostliny.

2 Fólii nikdy silnÏji nenapínejte. V místech
pnutí mohou vzniknout trhliny a ty budete
muset pochopitelnÏ opravit.
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2.9 Poloûení bazÈnovÈ fólie

2  Příprava a vybudování rybníčku



Nyní je ten správn˝ Ëas zaloûit ve Vaöem ryb-
níËku dno. V nejhluböím místÏ postaËí zhru-
ba 1 cm silná vrstviËka písku. PostupnÏ se
sem splaví dostateËnÈ mnoûství podklado-
vÈho materiálu. TerasovitÈ stupnÏ p¯ekryjte
vrstvou písku cca 5 – 8 cm vysokou. 

StrmÏjöí b¯ehy vyskládejte vÏtöími oblázky.
Nejv˝öe poloûenÈ terasy, urËenÈ pro pÏs-
tování rostlin, zatím neza¯izujte. 
Pro zaloûení dna je vhodn˝ hruböí písek,
nebo drobnÈ oblázky, nikdy vöak zahradní
zemina, nebo ornice.
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2.10 Dno rybníËku

Příprava a vybudování rybníčku  2



P¯i stavbÏ rybníËku pro koi kapry platí obec-
nÏ stejnÈ zásady a postupy, jakÈ jsou uvede-
ny v p¯edchozích kapitolách. Existuje p¯ece
jen nÏkolik odliöností, na kterÈ je t¯eba brát
z¯etel.
UvÏdomte si, ûe koi kapr m˘ûe mÏ¯it i více
neû jeden metr. Pot¯ebuje tedy pochopitel-
nÏ velk˝ ûivotní prostor.
ZjednoduöenÏ ¯eËeno:
Jeden koi kapr o dÈlce 50 cm pot¯ebuje cca
jeden kubick˝ metr (1000 l) vody.
Jak je tedy z¯ejmÈ, budoucí chovatel koi
kapr˘ musí vybudovat dostateËnÏ velkou
nádrû. ObecnÏ platí: »ím vÏtöí, tím lepöí. S oh-
ledem na kvalitu vody je pÈËe o vÏtöí rybníËek
v˝raznÏ jednoduööí!
B¯ehy u koi rybníËk˘ by mÏly b˝t strmÈ,
p¯ípadnÏ i kolmÈ. V mÏlk˝ch, baûinat˝ch
zónách, kterÈ b˝vají Ëasto hustÏ zarostlÈ,
mohou obzvláötÏ velcí kap¯i snadno uvíz-
nout. Sami se pak vÏtöinou nedokáûí vypros-
tit. 
D˘leûitÈ je takÈ, aby v˝ökov˝ rozdíl mezi
hladinou rybníËku a okrajem jeho b¯ehu byl
alespoÚ 25 cm. Tímto rozdílem totiû zabrá-
níte, aby v nÏm nemohly lovit koËky. Pama-

tujte takÈ na dostateËnou hloubku. V pr˘-
mÏru by mÏl mít koi rybníËek hloubku mezi
0,5 aû 1 m. Pro p¯ezimování ryb je t¯eba vyt-
vo¯it dostateËnÏ prostornÈ místo, kde bude
minimální hloubka 1,5 m. Optimální jsou 2 m.
Mnozí velcí milovníci koi kapr˘ propagují
názor, ûe není t¯eba je nechávat p¯ezimovat.
Temperují vodu ve sv˝ch rybníËcích i v zimÏ
na teplotu 20°C pomocí speciálních topení do
venkovních nádrûí. Odpadají tak r˘zná opa-
t¯ení, která je t¯eba uËinit pro zazimování koi
kapr˘, ryby z˘stávají celoroËnÏ aktivní.
Samoz¯ejmÏ musí b˝t takÈ celoroËnÏ krme-
ny. Koi kap¯i skuteËnÏ nepot¯ebují nezbytnÏ
nutnÏ období zimního odpoËinku a není tedy
t¯eba se obávat ûádnÈho jejich poökození.
Dalöí alternativou je prodlouûení období
aktivity Vaöich koi. Zast¯eöením (nikoli vzdu-
chotÏsn˝m) Vaöeho rybníËku udrûíte vyööí
teplotu vody a ryby z˘stanou tedy dÈle
aktivní. K tomuto úËelu se velmi hodí
nap¯íklad zakrytí rybníËku v podobÏ skleníku.
Je samoz¯ejmÈ, ûe ve skuteËnÏ mraziv˝ch
zimních dnech nedosahuje teplota vody
takovÈ v˝öe, aby z˘staly ryby aktivní, ale
období zimního odpoËinku se v˝raznÏ zkrátí.

D˘leûitÈ doporuËení pro
budování koi rybníËku:
NezapomeÚte – p¯íkrÈ
b¯ehy jsou nejlepöí
ochranou proti koËkám

cca 25 cm
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2.11 Odliönosti p¯i budování rybníËku pro
koi kapry

2  Příprava a vybudování rybníčku



RybníËek nenapouötÏjte najednou, je lepöí
jestliûe voda p¯ib˝vá postupnÏ. UvÏdomte si,
ûe jak fólii, tak i na stÏny a dno rybníËku
p˘sobí voda velk˝m tahem a tlakem. Budete-
li rybníËek napouötÏt vodou postupnÏ, mají
fólie i podklad dostatek Ëasu se pruûnÏ
vzr˘stajícímu náporu p¯izp˘sobit. RybníËek
naplÚte zhruba do 2/3 a potÈ upravte vodu
regulátory.
JeötÏ p¯ed tím, neû zcela naplníte rybníËek
vodou, p¯eËtÏte si prosím odstavec 3.2 ΩJak
upravit vodu v rybníËku◊.
DvÏ d˘leûitá doporuËení pro napouötÏní ryb-
níËku:

1 Neû zaËnete napouötÏt rybníËek vodou, zji-
stÏte si stav Vaöeho vodomÏru. Zamezte 
v pr˘bÏhu napouötÏní rybníËku vÏtöím od-
bÏr˘m vody v domácnosti. SpoËítejte si a
zapiöte dle stavu vodomÏru objem vody 
v litrech, kter˝ jste spot¯ebovali pro napl-
nÏní dvou t¯etin rybníËku:

RybníËek 
naplnÏn˝ do 2/3:

Zbylá t¯etina: +

V˝sledek
= Celkov˝ objem:

Pro následnou pÈËi je nezbytnÏ nutnÈ,
abyste znali tyto údaje. Dávkování vöech
pot¯ebn˝ch p¯ípravk˘ pro pÈËi a úpravu vody
je uvádÏno vûdy na urËit˝ poËet litr˘ vody.

2 NenapouötÏjte vodu do rybníËku siln˝m
proudem. ZniËili byste tak vytvo¯enou
dekoraci a zví¯ili zbyteËnÏ písek. Doporu-
Ëujeme Vám, abyste nechali tÈci nep¯íliö
siln˝ proud vody do plochÈ umÏlohmotnÈ
vany, nebo kbelíku. Nádobu upevnÏte
kup¯. na prádelní öÚ˘ru, pak ji snadno z
napuötÏnÈho rybníËku vytáhnete. V ûád-
nÈm p¯ípadÏ nepouûívejte nádobu, ve kte-
rÈ byly p¯ed tím nap¯. Ëistící prost¯edky,
nebo jinÈ chemikálie.

KoneËnÏ!

Voda – zdroj života 3
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3.1 Jak naplnit rybníËek vodou



V souvislosti se zhoröujícím se ûivotním
prost¯edním se sniûuje i kvalita vodovodní
vody. Aby byla zaruËena její zdravotní nezá-
vadnost pro ËlovÏka, je nutnÈ ji stále silnÏji
chlorovat, Ëi jinak dezinfikovat.
Voda je upravována na mírnÏ alkalickou hod-
notu, kdy se pH pohybuje v rozmezí 7,5 – 8,5.
Dalöím negativním jevem je p¯ítomnost
pomÏrnÏ velkÈho mnoûství fosfát˘ a nitrát˘,
kterÈ jsou ûivinami pro neûádoucích plovoucí
a povlakovÈ ¯asy. Ve vodovodní vodÏ jsou
obsaûeny jeötÏ dalöí ökodlivÈ látky, kterÈ ne-
jsou nebezpeËnÈ pro ËlovÏka. Zcela jistÏ vöak
jejich p¯ítomnost v rybníËku neprospívá rost-

linám, rybám, ani ostat-
ním ûivoËich˘m. Radu, jak
upravit pro Váö rybníËek
vhodnou vodu a násled-
nÏ jak o ni pak peËovat,
aby byla její kvalita stálá,
najdete v sera rádci
ΩJak peËovat o sv˘j zahradní ryb-
níËek◊. Firma sera vyvinula nÏkolik tzv. regu-
látor˘ vody, s jejichû pomocí upravíte
vodovodní vodu tak, aby byla vhodná pro
rostliny, ryby a vöe ûivÈ ve Vaöem zahradním
rybníËku:

3  Voda – zdroj života
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sera pond crystal váûe zákaly v zahradním
rybníËku a p¯ipravuje je pro zachycení ve 
filtru. Na tÈto bázi peËuje sera pond crystal o
pr˘zraËnou vodu v rybníËku. Dokud je voda
ËiötÏna filtrem, musí b˝t vázanÈ Ëástice
pravidelnÏ odstraÚovány. UhliËitanová tvrdost
musí b˝t nejmÈnÏ 5°dKH.

sera KOI PROTECT peËuje o p¯irozenou úpra-
vu vody v rybníËku. sera KOI PROTECT obsa-
hují mimo jinÈ i ochrannÈ koloidní látky a
komplex B-vitamín˘. P¯ípravky chrání koûní
sliz ryb, váûí a neutralizují tÏûkÈ kovy, chlor a
jinÈ ökodlivÈ látky. DoporuËujeme jejich uûití
nejen p¯i prvním napouötÏní vody do ryb-
níËku, ale i p¯i kaûdÈ v˝mÏnÏ vody, p¯ípadnÏ
po silnÏjöím deöti.

3.2 Jak upravit vodu v rybníËku

Speciální rady

pro péči o rybníček

s koi kapry 

Speciální rady

pro péči o rybníček

s koi kapry

Jak peËovat o sv˘jzahradnÌ rybnÌËek

PÈËe o voduKvalita krmivJezÌrko bez ¯asZdravÈ ryby
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regulátory. Pro dlouhodobÈ zjednoduöení
pÈËe o Váö rybníËek doporuËujeme pouûít

sera pond biopeat. Posiluje úËinnost re-
gulátoru sera pond teichmorena. sera
pond biopeat je balen˝ v praktick˝ch
dvoukilogramov˝ch kbelících, jedno balení
je urËeno na 5000 l vody. DoporuËujeme
zhruba kaûdÈ dva mÏsíce doplnit pot¯ebnÈ
mnoûství. Tím zajistíte konstantní p¯íto-
mnost d˘leûit˝ch huminov˝ch kyselin.

Nyní nechte váö rybníËek 1 – 2 dny odpoËívat,
protoûe folie na nÏkter˝ch místech jeötÏ
povolí. Tlak vody usadí písek, ve kterÈm pak
budou rostliny mnohem lÈpe drûet. Do b¯eh˘
rybníËku nyní upevnÏte fólii. P¯ed tím si jeötÏ
jednou dob¯e prohlÈdnÏte nákresy moûn˝ch
variant b¯eh˘ rybníËku v bodÏ 2.7. K mÏlkÈmu
okraji rybníËku vysázejte bahenní rostliny.
PotÈ instalujte podle pot¯eby a velikosti ryb-
níËku jeden, nebo více sera pond bazÈnov˝
filtr). V následujících odstavcích se doËtete o
filtrech a ËiötÏní vody vöe, co pot¯ebujete
znát.

Voda – zdroj života 3
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sera pond teichmorena podporuje boj
proti ¯asám. Tento regulátor omezuje
prostupnost svÏtla a k ¯asám se tak
nedostává pro r˘st pot¯ebnÈ svÏtel-
nÈ spektrum. SouËasnÏ sera pond
teichmorena potlaËuje vznik nÏ-
kter˝ch onemocnÏní a naopak
p¯íznivÏ podporuje r˘st vyööích
rostlin.
Kdyû je rybníËek zhruba ze 2/3
naplnÏn vodou, doporuËujeme
p¯idání jednÈ dávky sera KOI PRO-
TECT a dvojitÈ dávky sera pond
teichmorena. PoûadovanÈ mnoû-
ství zjistíte na základÏ spot¯eby vody uve-
denÈ na stranÏ 17.

Nejv˝öe poloûenou terasu rostlin posypte
pískem a rybníËek naplÚte vodou. Na tÏchto
terasách vysadíte pozdÏji rostliny. Nyní
dopusùte rybníËek vodou. PotÈ si dopiöte do
tabulky na str. 17, jakÈ mnoûství vody
pot¯ebujete na dopuötÏní rybníËku.
Spot¯ebovanÈ mnoûství vody zjistíte opÏt na
vodomÏru. Ani nyní ji nezapomeÚte upravit



sera pond bazÈnov˝ filtr W 1500 je vybaven
odboËkou, s jejíû pomocí m˘ûete nastavit a
regulovat v˝tok vody dle Vaöeho p¯ání.
Vybrat si m˘ûete mezi krásnou fontánou (aû
do v˝öe 1,6 m!), v˝tokem pod hladinou a

kombinacÌ obou moûností. Díky velkÈmu
v˝tlaku vody lze sera pond bazÈnov˝ filtr 
W 1500 pouûívat takÈ k Ëerpání vody pro
r˘znÈ vodopády a chrliËe vody.

sera 
filtraËní
molitanová houba

sera 
biofibres

sera 
biopur

Pr˘¯ez filtraËním koöem

TakÈ tento filtr odstraÚuje velmi úËinnÏ a
spolehlivÏ z vody nejen mechanickÈ, ale i bio-
logickÈ neËistoty. Prostorn˝ filtraËní koö
umoûÚuje kombinovat dle pot¯eby r˘znÈ fil-
traËní materiály, jako kup¯. (filtraËní moli-
tanová houba, sera biofibres a sera biopur).
Tyto filtraËní materiály nejen vyËistí vodu
mechanicky, ale zároveÚ vytvo¯í vhodnÈ
prost¯edí pro vznik a usazenÌ kolonií nitri-

fikaËních bakterií. Ty se pak postarají o bio-
logickou Ëistotu vody. sera pond bazÈnov˝
filtr W 1500 je urËen pro filtrování zahradních
nádrûí o objemu do 10 000 l. Tam, kde je voda
v rybníËku mimo¯ádnÏ Ëistá, jej lze pouûít i na
vÏtöí objem vody. Ve velk˝ch rybnících 
s kapacitou v˝raznÏ vyööÌ neû je uvedená,
doporuËujeme instalovat radÏji více sera
pond bazÈnov˝ch filtr˘.

Biologicky i organicky dokonale Ëistá voda a
její odpovídající sloûení jsou rozhodující ûi-
votní podmínkou pro zví¯ata i rostliny ve
Vaöem rybníËku. 

Pomocí sera pond bazÈnov˝ch filtr˘ pro-
káûete Vaöemu zahradnímu rybníËku tu nej-
lepöí moûnou sluûbu. Voda v nÏm je ËiötÏna
na stejnÈm principu, jako v p¯írodÏ.
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3.3 Dokonale Ëistá voda – 
sera pond bazÈnovÈ filtry

sera pond bazÈnov˝ filtr W 1500

3  Voda – zdroj života



Motory sera pond bazÈnov˝ch filtr˘ jsou
konstruovány pro nep¯etrûit˝ chod a v pro-
vozu jsou velice úspornÈ. Lze tedy ¯íci, ûe
odvádÏjí celoroËnÏ nep¯etrûitÏ solidní práci.
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P¯irozenÏ jsou oba typy filtr˘ odpovídajícím
zp˘sobem testovány a schváleny pro provoz
ve venkovních nádrûích.

Voda – zdroj života 3
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fontána s regulaËním 
ventilem na boËní odtok vody

sera pond bazÈnovÈ bio filtry jsou k dostání
ve t¯ech r˘zn˝ch velikostech o 25, 35 a 50 li-
trech vhodnÈ pro rybníËky o objemu do 5000 l,
8000 l nebo do 10000 litr˘. 
Instalují se na vhodnÈm místÏ blízko rybníËku
a fungují pomocí samostatnÈho Ëerpadla.
Objem filtraËní nádoby umoûÚuje pouûití opti-
málního mnoûství r˘zn˝ch filtraËních mÈdií.
Tím vytvo¯íme ideální podmínky pro ûivot
uûiteËn˝ch bakterií.

sera pond bazÈnovÈ bio filtry



➨

➨

BÏhem ËiötÏní jsou totiû z
filtraËních medií pot¯ebnÈ nitri-
fikaËní bakterie ËásteËnÏ vy-
pláchnuty. Má-li vöak filtr sto-
procentnÏ plnit svou funkci,
musí Ëistit vodu i biologicky a
k tomu je t¯eba dostateË-
nÈho mnoûství nitrifikaËních
bakterií. Musíte je tedy do
filtraËního systÈmu opÏt
doplnit.

sera
siporax
pond

odkalo-
vací 
ventil

filtraËní
materiál
plástvo-
vÈho typu

p¯ívod
vody

filtraËní deska

v˝tok
vody
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sera pond 3-komorov˝ bio filtr o obsahu 220
litr˘ se doporuËuje na velmi rozlehlÈ ryb-
níËky a nádrûe s koi kapry. Tento bazÈnov˝
filtr se takÈ instaluje mimo rybníËek. 
P¯i uvedení filtru do chodu je t¯eba zároveÚ
biologicky aktivovat filtraËní materiály. Pou-
ûijte prost¯edek sera KOI BIOCLEAR dle návo-
du, uvedenÈm na p¯íbalovÈm letáku. Aktivaci
filtraËních materiál˘ je t¯eba provádÏt takÈ
po kaûdÈm ËiötÏní filtru. Pro dosaûení opti-
málního v˝konu biologickÈho filtru doporu-
Ëujeme sera siporax pond.

sera pond 3-komorov˝ bio filtr

Tip:
Pro dosaûení optimálního biolo-

gickÈho v˝konu filtru doporuËu-

jeme sera siporax pond takÈ pro

sera pond bazÈnov˝ filtr W 1500,

sera pond bazÈnovÈ bio filtry,

sera pond tlakovÈ filtry T a sera

pond tlakovÈ filtry T + UV systÈm.
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Biomechanicky aktivní dvoukomorovÈ tla-
kovÈ filtry disponují velk˝m filtraËním obje-
mem od 11, 25, 40 resp. 50 litr˘ a jsou vhod-
nÈ pro rybníËky aû do 12000 litr˘. Filtry se
nechají dob¯e a nenápadnÏ umístit na dnÏ
rybníËku. P¯esto je údrûba a ËiötÏní filtru
jednoduchá.

UmístÏní Ëerpadla jiû není tak d˘leûitÈ. V
p¯ípadÏ kdy je Ëerpadlo umístÏno p¯ed fil-
trem je pouze t¯eba zkontrolovat, zda není
zaneseno neËistotami.

Instalace UV-C lampy je doporuËována pro
prevenci a boj proti vodním ¯asám a para-
zit˘m. UV-C Ëistící systÈm pracuje bez chemi-
kálií a snadno se obsluhuje.
P¯ísluönÈ po¯adí Ëerpadla, filtru a UV-C lampy
závisí na rozsahu pouûití:
Pro úËinnÈ odstranÏní plovoucích ¯as je v
kolobÏhu vody filtr instalován za UV-C lampu.
Je-li to takto provedeno, jsou ¯asy okamûitÏ
nashromáûdÏny a k jejich úplnÈmu odstra-
nÏní z rybníËku staËí jen filtr vyËistit. 
Pokud je sera pond UV systÈm instalována za
úËelem dezinfekce vody po p¯ípadnÈm lÈËení
nemocí, je d˘leûitÈ odstranit z vody kaly jeötÏ
p¯ed vstupem do UV-C lampy. Zabrání se tak
pr˘chodu parazit˘m skryt˝ch ve stínu Ëástic
kalu. Pro tento zámÏr umístÏte filtr v obÏ-
hovÈm cyklu vody jeötÏ p¯ed sera pond UV
systÈmu.

sera pond tlakovÈ filtry T a sera pond tlakovÈ filtry T + UV systÈm

sera pond UV systÈmy (UV-C lampy)

sera pond tlakovÈ filtry se takÈ ideálnÏ hodí
pro provoz vodopádu a k nÏmu pot¯ebnÈmu
p¯íchozímu tlaku, nebot’ jsou vyrobeny z
odolnÈho zátÏûovÈho ABS-plastu. Filtry jsou
vybaveny p¯ípojkami na vöechny bÏûnÈ
pr˘mÏry hadic.
NovÈ sera pond tlakovÈ filtry T jsou kon-
cipovány pro biomechanickou filtraci vöech
rybníËk˘. sera pond tlakovÈ filtry + UV sys-
tÈm peËují o dlouhodobÏ k¯iöt’álovÏ Ëistou
vodu díky vysoce kvalitnímu UV systÈmu. 

Normy: TÜV – GS – IPX6 – CE



Typ

UV systém 11 W

UV systém 24 W

V˝kon Ëerpadla

1000 – 2500 l/h

2500 – 5000 l/h

Velikost rybnÌËku

max. 6000 l

max. 12000 l

3  Voda – zdroj života
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NovÈ sera pond UV systÈmy zaruËují dlouho-
dobÏ Ëistou vodu v zahradním rybníËku. Jsou
dokonale odolnÈ v˘Ëi poËasí (neobsahují ûád-
nÈ trafo) a nechají se pono¯it na dno tak, ûe
veökerá technika z˘stane nenápadnÏ schova-
ná a neruöí p¯irozenou krásu rybníËku.
Oba modely mohou vyvinout tlak aû do 
0,4 bar (nap¯. 4 m vysok˝ vodopád). VytÈkající
voda tak m˘ûe byt dále vyuûita pro dalöí fil-
try, vodotrysky, fontány nebo pot˘Ëky.

Normy: TÜV – GS – IPX6 – CE

sera pond bazÈnová Ëerpadla PP
Vhodná stejnÏ tak pro filtry jako pro potoky a
vodopády.

sera pond bazÈnová Ëerpadla SP
sera pond bazÈnová Ëerpadla SP jsou ponor-
ná Ëerpadla pouûitelná v zahradních jezír-
cích, pro fontány, atd.

Tyto odolná a tichá sera pond bazÈnová Ëer-
padla s dlouhou ûivotností jsou vhodná pro
provoz sera pond bazÈnov˝ch bio filtr˘ a
sera pond 3-komorovÈho bio filtru. V závis-

Oba druhy Ëerpadel jsou k dostání v r˘znych
v˝konech.

sera pond bazÈnová Ëerpadla

losti na velikosti zahradního jezírka a na
poûadovanÈm pr˘toku vody si m˘ûete vybrat
mezi:



sera pond
zvonová vodní tryska

sera pond
tryska zpÏÚovací 

sera pond
stupÚovitá fontána

Voda – zdroj života 3
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K sera pond Ëerpadl˘m nabízíme r˘znÈ
fontánovÈ trysky a sady fontán. Tyto fontány
vytvá¯ejí r˘znÈ vodní obrazce. K dostání jsou
následující typy:

sera pond trysky fontán * sera sady fontán obsahují kromÏ prodluûo-
vaní trubice a trysky takÈ r˘znÈ dalöí doplÚky
(T-kus, spojky hadic, regulátor).

Model Qmax Hmax VhodnÈ
sady fontán*

SP 600 650 l/h 1,1 m FT-02

SP 1000 1000 l/h 1,7 m FT-03

SP 2000 2000 l/h 2,5 m FT-04

SP 3000 3000 l/h 3,7 m FT-04

SP 4000 4000 l/h 2,8 m FT-04

SP 5000 5000 l/h 4,0 m FT-05

sera pond bazÈnová Ëerpadla SP

Model Qmax Hmax VhodnÈ
sady fontán*

PP 2500 3000 l/h 2,5 m FT-04

PP 4000 4000 l/h 3,0 m FT-04

PP 6000 6000 l/h 3,5 m FT-05

PP 8000 8000 l/h 4,0 m FT-05

PP 10000 10000 l/h 5,0 m FT-05

PP 12000 12000 l/h 5,0 m FT-05

sera pond bazÈnová Ëerpadla PP



Rostliny hrají jednu z nejd˘leûitÏjöích rolí ve
fungujícím rybníËku. Vedle dekorativního
aspektu jsou zároveÚ dárcem kyslíku, úkry-
tem a místem t¯ení pro ryby a takÈ v˝ûivov˝m
konkurentem obtíûn˝ch ¯as. Mnoûství rost-
linn˝ch druh˘ umoûÚuje obrovskou roz-
manitost uspo¯ádání. Rostliny rozliöujeme na
podvodní, s plovoucími listy, plovoucí (nejsou
zako¯enÏny do dna), rostliny do bahenní Ëi
vlhkÈ zóny.

Na následujících stránkách najdete nÏkterÈ
druhy rostlin se struËn˝m popisem. V odbor-
n˝ch obchodech vöak mají pro Vás p¯ipra-
veno jeötÏ mnoho dalöích druh˘ rostlin
vhodn˝ch pro Váö rybníËek a rádi Vám zde
takÈ kvalifikovanÏ poradí p¯i v˝bÏru. 
Prosíme, nesnaûte se p¯esadit rostliny ro-
stoucí ve volnÈ p¯írodÏ do Vaöeho rybníËku.
Rostliny velice Ëasto takov˝ zásah nep¯eûijí a
mimo to jsou nÏkterÈ druhy p¯ísnÏ chránÏnÈ.

4  Osázení rostlinami
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Elodea sp.
Rychle roste, obohacuje vodu o kyslík.
Lze ji dob¯e vyuûít k osázení ËerstvÏ
zaloûenÈho rybníËku.
• Moûno sázet aû do hloubky 100 cm
• Vzr˘st aû 100 cm v˝öky

Ceratophyllum demersum
Roste nejlÈpe v klidn˝ch místech, která
jsou bohatá na ûiviny a kde se 
nevyskytuje silnÏjöí proud vody.
• Moûno sázet aû do hloubky 150 cm
• Vzr˘st do cca 50 cm

Ranunculus circinatus
• Moûno sázet aû do hloubky 30 cm
• Vzr˘st do cca 100 cm v˝öky

Utricularia vulgaris
• Moûno sázet aû do hloubky 50 cm
• Vzr˘st do cca 50 cm

Osázení rostlinami 4
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Tyto rostliny jsou v rybníËku d˘leûitÈ pro vy-
tvo¯ení biologickÈ rovnováhy. Znamená to,
ûe do vody uvolÚují kyslík a spot¯ebovávají
nÏkterÈ ökodlivÈ látky jako svÈ ûiviny. 
ZvláötÏ rychle rostoucí rostliny, jako jsou Ce-
ratophyllum demersum, nebo rostliny rodu
Elodea jsou v rybníËcích vítanÈ. Jsou p¯iro-
zen˝mi potravními konkurenty ¯as. Zjedno-
duöenÏ ¯eËeno, kde se da¯í tÏmto rostlinám,
neb˝vajÌ problÈmy s p¯emnoûením ¯as.

4.1 Rostliny pod vodní hladinou



Butomus umbellatus
• Období kvÏtu: Ëerven – srpen
• Moûno sázet aû do 30 cm hloubky
• Vzr˘st: 80 – 100 cm

Geum rivale
• Období kvÏtu: kvÏten – Ëerven
• Vzr˘st: do 30 cm

Menyanthes trifoliata
VysaÔte na slunnÈm místÏ!
• Období kvÏtu: kvÏten – Ëerven
• Vzr˘st: do 30 cm

4  Osázení rostlinami
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4.2 Rostliny do mÏlkÈ vody, baûinatÈ
Ëásti a na okraje rybníËku

Okrajová Ëást Vaöeho rybníËku tvo¯í jednak
optick˝ rámec, vymezující prostor, kter˝ ryb-
níËek zabírá a je souËasnÏ ûivotním prosto-
rem pro mnoho ûivoËich˘. Jsou-li rostliny do
tÈto Ëásti vhodnÏ vybrány a nakombinovány,
m˘ûete se tÏöit od jara aû do podzimu jejich
barevnou i kvetoucí krásou. Rostliny rozmís-
tÏte tak, aby velkÈ a vyööí druhy (kterÈ jsou
patrnÈ na první pohled), rostly v pozadí a
nezakr˝valy pohled na drobnÏjöí rostlinky.
Dodrûíte-li uvedenÈ jednoduchÈ zásady,
bude pro Vás rybníËek jistÏ potÏöením a jeho
krása tak najde nejlepöí uplatnÏní.



Caltha palustris
NejradÏji plave v klidn˝ch, na ûiviny
bohat˝ch vodách.
• Období kvÏtu: duben – Ëerven
• Vzr˘st: cca 30 – 40 cm

Calla palustris
Tyto bezko¯enovÈ rostliny s duûnat˝mi listy
mohou b˝t volnÏ vysazeny na hladinu
rybníËka.
• Období kvÏtu: kvÏten – Ëervenec
• Vzr˘st: do 30 cm

Lythrum salicaria
Vytvá¯í ke¯íky!
• Období kvÏtu: Ëervenec – zá¯í
• Moûno sázet do 20 cm hloubky
• Vzr˘st: do 150 cm

Iris sp.
V p¯írodÏ pat¯í k chránÏn˝m druh˘m!
• Období kvÏtu: kvÏten – Ëervenec
• Vzr˘st: cca 60 – 80 cm

Alisma sp.
• Období kvÏtu: Ëerven – srpen
• Vzr˘st: cca 60 – 80 cm

Osázení rostlinami 4
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LidovÏ se tÏmto nejznámÏjöím a nejoblí-
benÏjöím rostlinám s plovoucími listy ¯íká
jezírkovÈ nebo rybníkovÈ r˘ûe (leknÌny).
Pozor, aby rostliny s plovoucími listy neza-
stínily zcela rostliny ûijící pod vodní hladinou,
tedy aby neznemoûnily p¯ístup svÏtla k tÏm-
to rostlinám. DoporuËujeme Vám vymezit
pro rostliny s plovoucími listy jen urËitou Ëást
Vaöeho rybníËku a hlídat, aby se p¯íliö
nerozrostly.
JezírkovÈ a rybníkovÈ r˘ûe pat¯í v˘bec k tÏm
nejkrásnÏjöím, na hladinÏ plovoucím, vodním
rostlinám. Pozor vöak p¯i jejich v˝bÏru.
Vyberte si druh, kter˝ doroste velikosti vhod-
nÈ pro Váö rybníËek. NÏkterÈ druhy tÏchto
rostlin dor˘stají skuteËnÏ úctyhodn˝ch
rozmÏr˘ a jsou tedy vhodnÈ pouze pro
dostateËnÏ velkÈ vodní plochy. 
P¯ed vysazením odstraÚte z ko¯enovÈho
oddenku vöechna öpatná, kup¯. nahnilá místa.
Váö odborn˝ obchodník Vám jistÏ rád poradí,
jak se starat o rostliny v rybníËku, jak je p¯ezi-
movat atd.

4.3 Rostliny s plovoucími listy



pro koi kapry (viz. odstavec 2.11 “Odliönosti
p¯i budování rybníËku pro koi kapry◊), zvolilo
mnoho majitel˘ rybníËk˘ jinÈ ¯eöení:
Vedle vlastního koi rybníËku vedou mÏlk˝
kanál, kter˝ je osázen˝ rostlinami, rostoucími
pod vodou právÏ v mÏlk˝ch a baûinat˝ch
zónách. Tento kanál je napájen pomocí Ëer-
padla vodou z rybníËku. Je tedy zajiötÏna
p¯ítomnost a funkce tzv. rostlinnÈho filtru
pro odstraÚování nitrátu. V ûádnÈm p¯ípadÏ
vöak tato filtrace nenahrazuje biologicky
úËinnÈ filtry v rybníku. 

Osázení rostlinami 4
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K¯ehkÈ, drobnÈ a vláknitÈ rostliny by byly
zcela jistÏ v krátkÈm Ëase velk˝mi rybami,
jako jsou koi kap¯i, zlikvidovány. Jako dekora-
ce rybníËku s koi kapry p¯icházejí tedy v úva-
hu pouze robustní druhy rostlin, kter˝m se
da¯í nejvíce na hladinÏ. OsvÏdËují se p¯ede-
vöím nap¯. vÏtöí druhy vodních r˘ûí. Víme
vöak, ûe rostliny, rostoucí pod vodou, jsou
nezbytnou souËástí kaûdÈho rybníËku. Jak
tedy na to?
Vzhledem k tomu, ûe je troöku problematickÈ
vytvo¯it mÏlkou zónu, jako souËást rybníËku

4.4 Rostliny vhodnÈ do rybníËku s koi
kapry
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Nejlepöí Ëas k vysazování vodních rostlin je 
jarní a letní období. V tomto období je ve
specializo-van˝ch obchodech nejvÏtöí v˝bÏr
rostlin. Díky vyööí teplotÏ vody rostliny dob¯e
zako¯ení a rychle rostou.
Rostliny rostoucí pod vodou a zvláötÏ pak
rostliny s plovoucími listy Vám doporuËu-
jeme vysadit p¯ímo v koöíËcích, ve kter˝ch se
prodávají. Máte tak moûnost je t¯eba i po
delöím Ëase p¯emístit kup¯. pomocí h˘lky.
Koöík vyloûte nejprve kouskem látky, naplÚte
jej hruböím pískem, nebo k¯emiËit˝m
ötÏrkem a pak do nÏj zasaÔte rostlinu. Pro
rychlejöí zako¯enÏní a zdrav˝ r˘st doporuËu-
jeme podle velikosti rostliny, ale i koöíËku,
lehce vtisknout do písku v blízkosti ko¯en˘ 1
aû 4 tablety sera pond florenette T. Osázen˝
koöíËek pak umístÏte na urËenÈ místo.

sera pond florenette T je hnojivov˝ preparát,
kter˝ obsahuje minerální látky, stopovÈ prvky
a optimální pomÏr ûivin jako jsou nitrát a fos-
fát. UvedenÈ prvky jsou spolu se ûivinami
nezbytnÈ pro zdrav˝ r˘st a vitalitu vöech
vodních rostlin. 
sera pond florenette T dodává rostlinám po-
stupnÏ jen pot¯ebnÈ mnoûství ûivin. Voda
tedy jimi není p¯esycena a tím se v˝raznÏ
omezuje r˘st neûádoucích ¯as. Rostliny, ros-
toucí v mÏlk˝ch Ëástech rybníËku, sázejte
p¯ímo do dna a k tomu vybudovan˝ch stup-
ních.

4.5 Správná pÈËe o vodní rostliny



Ke stabilizaci pomÏr˘ ve vodÏ by celková
tvrdost mÏla vykazovat hodnoty od 6 do
16°dgH a uhliËitanová tvrdost od 5 do 10°dkH.
P¯i hodnotách kH pod 5°dkH dochází k siln˝m
v˝kyv˘m hodnoty pH. Hodnota uhliËitanovÈ
tvrdosti rychle klesá p¯i silnÈm r˘stu ¯as v let-
ním období, ale takÈ p¯i siln˝ch kysel˝ch
deötích (i ve venkovskÈ krajinÏ m˘ûe mít
deöt’ová voda hodnotu pH 3,5!).

DoporuËujeme proto pravidelnou kontrolu
tvrdosti vody pomocí test˘ sera gH-test a
sera kH-test. V p¯ípadÏ pot¯eby pak zv˝öení
tvrdosti p¯ípravkem sera pond bio balance
na minimálnÏ 6°dgH a 5°dkH.

Dalöí informace k pÈËi o vodu ve Vaöem ryb-
níËku najdete v sera rádci ΩJak peËovat o sv˘j
zahradní rybníËek◊.

I v tomto p¯ípadÏ Vám doporuËujeme pod-
po¯it r˘st rostlin hnojivem sera pond flore-
nette T. Aû ukonËíte osázení rybníËku rostli-
nami, je t¯eba mu poskytnout minimálnÏ
3 t˝dny klidu a odpoËinku. PotÈ lze jiû p¯ed-
pokládat, ûe se rostliny takzvanÏ Ωujaly◊ a
nastal Ëas, kdy je moûnÈ vysadit do rybníËku
první ryby.
sera pond florena concentrate a sera pond
florenette T jsou ideální kombinace hnojiv
pro vöechny vodní rostliny. Hnojivo sera flo-
renette T v tabletách posiluje ko¯eny a tekutÈ
hnojivo sera pond florena concentrate se
stará o sytÏ zelenÈ krásnÈ listy.

Osázení rostlinami 4
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4.6 sera pond bio balance – 
stabilizace hodnot vody



Aû teprve ryby dodají Vaöemu rybníËku tu
správnou atmosfÈru, p¯inesou ûivot a pohyb
do vodního svÏta, kter˝ jste s takovou pÈËi
vybudovali. Krásnou ozdobou kaûdÈho ryb-
níËku jsou nap¯. zlatÈ rybky neboli karasovÈ,
Ëi nádhernÏ vybarvení koi kap¯i. Ve Vaöem
odbornÈm zoo obchodÏ, nebo ve specializo-
van˝ch prodejnách pro zahrádká¯e, si vybe-
rete nejen z velkÈ nabídky r˘zn˝ch vhodn˝ch
ryb, ale takÈ Vám zde i poradí, jaká rybí osád-
ka bude právÏ pro Váö rybníËek nejvhodnÏjöí.

JistÏ budete souhlasit, ûe je nejvhodnÏjöí
po¯ídit si pro zaËátek nÏkolik rybek (2 – 4
zví¯ata) a pak v pr˘bÏhu delöí doby osádku
doplÚovat. Dáváte tak Vaöemu rybníËku
dostatek Ëasu, aby v nÏm mohly vzniknout
pot¯ebnÈ bakterie, kterÈ se budou starat o
likvidaci následk˘ p¯ítomnosti ryb. Tuto
Ëekací dobu m˘ûete v˝raznÏ zkrátit pomocí
regulátoru sera KOI BIOCLEAR: 

Pouûijte sera KOI BIOCLEAR dle návodu na
p¯íbalovÈm letáku. NeopomeÚte po jednom
aû dvou dnech zkontrolovat pomocí testu
sera nitrit-test obsah nitritu ve vodÏ. Pokud
je jeho koncentrace niûöí, neû 0,1 mg/l vody,
m˘ûete vysadit do rybníËku ryby. P¯i nákupu
ryb do Vaöeho rybníËku nezapomeÚte, ûe
zcela jistÏ jeötÏ znaËnÏ vyrostou a takÈ by se
mohly rozmnoûit!

Pokud jste Váö rybníËek zaloûili na podzim,
poËkejte, prosím, s vysazením ryb aû na jaro.
BÏhem první zimy by byly jak ryby, tak i ryb-
níËek vystaveny nadmÏrnÈ zátÏûi, kterou by
nemusely zvládnout.

Dalöí informace t˝kající se pÈËe o vodu ve
Vaöem rybníËku najdete v sera rádci ΩJak
peËovat o sv˘j zahradní rybníËek◊.

5  Vhodné ryby do Vašeho zahradního rybníčku
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35*Pouûívejte biocidy bezpeËnÏ. P¯ed pouûitím si vûdy p¯eËtÏte etiketu a informace o p¯ípravku.

a. Ná¯adí a nástroje
R˝Ë
Lopata
KrumpáË
Provázek k vymÏ¯ování

Pomoc pro nivelaci:
Hadice jako náhrada za vodováhu
Delöí rovnÈ prkno a vodováha

UmÏlohmotn˝ kbelík
ätÏtec a váleËek pro lepení fólie 
(jen u fóliov˝ch rybníËk˘)

b. Materiál pro v˝stavbu rybníËku
Materiál na základ:

Hotov˝ plastov˝ odlitek nebo
BazÈnov· fólie a lepidlo

Podkladov˝ a izolaËní materiál
Armatura ke zpevnÏní b¯ehu

c. Vymezení tvaru rybníËku a zaloûení jeho
dna
VÏtöí kameny pro zpevnÏní okraje 
rybníËku
Jemn˝ písek do vyhloubenÈ jámy
(pod bazÈnovou fólii)

Zaloûení dna:
Písek nebo
Drobn˝ ötÏrk (ideální pro vÏtöí ryby,
nap¯. koi kapry)

d. Základ  pro rostliny
ätÏrk nebo hruböí písek

e. Kvalita vody a její úprava
sera KOI PROTECT, sera KOI BIOCLEAR, 
sera pond crystal
sera pond biopeat, sera pond teich-
morena, sera pond algenstop*
sera pH-test, sera gH-test, 
sera kH-test, sera nitrit-test
sera KOI AQUA-TEST BOX
sera pH-plus, sera pH-minus, 
sera pond bio balance

f. Krmiva
Krmiva pro zlatÈ rybky

sera goldy, sera goldy Royal, 
sera goldy Color

Krmiva pro koi kapry
sera KOI ROYAL ZÁKLADNÍ KRMIVO
sera KOI COLOR, sera KOI SPIRULINA, 
sera KOI JUNIOR

Krmiva pro r˘znÈ druhy ryb
sera pond bioflakes, 
sera pond biogranulat, 
sera pond mix royal, 
sera pond stör perlets

g. Vitaminy
sera KOI MULTIVITAMIN
sera activant

h. Technika
Filtry a UVC lampy

sera pond bazÈnov˝ filtr W 1500
sera pond bazÈnovÈ bio filtry
sera pond 3-komorov˝ bio filtr
sera pond tlakovÈ filtry T
sera pond tlakovÈ filtry T + UV systém
sera pond UV systémy (UV-C lampy)

»erpadla
sera pond bazÈnová Ëerpadla SP
sera pond bazÈnová Ëerpadla PP

i. Rostliny
Rostliny rostoucí pod vodou
Rostliny s listy plovoucími na hladinÏ
Plovoucí rostliny
Bahenní rostliny
Rostliny pro okraj rybníËku

j. Hnojení rostlin
sera pond florenette T
sera pond florena concentrate

k. Ostatní pom˘cky
sera síùky na lovení ryb
sera trysky fontán pro bazÈnová Ëerpadla

l. Ryby

_______________________________

_______________________________

_______________________________




