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Milé akvaristky, milí akvaristé, 
máte před sebou tradiční podzimní číslo Akvária, věnova-

né zejména reportážím z několika akcí, které jsme měli to ště-
stí navštívit.  Náš akvapodzim v KLUBu.AKVA.SK začal jako 
obvykle výletem do Rychnova. To pro nás znamená dlouhou 
cestu, dlouhé rozhovory se všemi kamarády a známými, také 
dlouhé bloumání mezi stojany u Papíka a ještě delší vybírání 
fotografií pro reportáž. Rychnov je jistota. Hned o týden poz-
ději  jsme  si  nemohli  nechat  ujít  Heiko  Blehera  v  Praze  – 
mimochodem je to ohromně charismatický člověk, který má 
navíc o čem mluvit. Kdo v Praze nebyl, může litovat.

Tím jsme si odbyli generálku a bylo na čase spustit naší 
vlastní show. Na Akvajeseni se nám snad opět povedlo ukázat 
návštěvníkům něco nového a potěšit je bohatým výběrem na 
burze – což je zásluha prodejců, kteří se k nám rádi vrací a my 
jsme jim za to vděční. V Bratislavě se poslední dobou opravdu 
dají nakoupit zajímavé ryby a nejen ty!

Připadá mi neuvěřitelné, že náš klub funguje už čtvrtý rok. 
Pokaždé, když nad tím zaváhám, uvědomím si, jaké je číslo 
aktuálního vydání Akvária, a snadno si to spočítám. Na titul-
ní stránce nám teď září dvacítka... už druhé číslo ze čtvrtého 
ročníku a zároveň poslední, které ukončuje dvě desítky vydání 
– nemyslím si, že jsme tenkrát v létě 2006 věděli nebo vůbec 
tušili, že by to mohlo takhle skončit. Slovo  skončit je ovšem 
v našem případě nevhodné. Jedeme dál.

Tak jako obvykle Vás vyzývám, abyste se nám ozvali a dali 
nám vědět, co se Vám líbí, nelíbí, o čem byste chtěli číst nebo 
o čem jste ochotní pro druhé napsat. Na přání teď přinášíme 
článek o chovu rejnoků – protože se zpožděním, splníme to 
přání o to důkladněji. Příště můžeme psát o tom, co zajímá 
zrovna Vás. Do té doby přeji hezký podzim a příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Miloš Chmelko)
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HYPANCISTRUS SP. L270

Lucie Jurčáková

Samec L270. (Foto: Lucie Jurčáková)

Krunýřovec  Hypancistrus sp.  L270  („Chocolate  Zebra“) 

pochází z Brazílie z řeky Rio Curuá Una, říčky, která se na-

chází mezi řekami Rio Tapajós a Rio Xingú. Jedná se o ne-

příliš náročného krunýřovce, který dorůstá maximální délky 

10 cm a je vhodný do většiny společenských akvárií, ve kte-

rých teplota vody dosahuje minimálně 27 °C. 

Protože Brazílie vydala zákaz vývozu většiny druhů kru-

nýřovců,  mezi  nimi  i  L270,  není  možné  je  z  volné přírody 

pořídit. Pokud Vám přesto prodejce nabídne L270 z odchytu, 

bude se s největší pravděpodobností jednat o  Hypancistrus 

sp. L340, pocházejícího z Kolumbie. Tyto dva druhy si jsou 

velice podobné, ani zkušení odborníci se často nedohodnou, 

o kterou rybu jde.  Nejspolehlivěji  je  rozlišíme v dospělosti, 

kdy L270 dosahuje délky až 10 cm (měřeno po kořen ocasu), 

zatímco L340 je o 2 cm kratší.

Všichni zástupci rodu  Hypancistrus jsou všežravci, kteří 

preferují  masitou stravu, ale podíl  zelené složky by v jejich 

potravě  neměl  chybět.  Bez  problémů přijímají  různé druhy 

tabletových krmiv pro masožravé i řasožravé sumce, mražené 

patentky, dafnie,  artemie, filety, loupané předvařené krevety, 

ze zeleniny hlavně hrášek, okurku, cuketu, potěr si také ob-

líbil  listy  salátu  a  spařené  listy  špenátu  a  kopřivy.  Protože 

se jedná o plaché noční tvory, je vhodné je krmit těsně před 

nebo po zhasnutí světel, aby jim ostatní ryby většinu potravy 

nesežraly. 

Co se týká chovu, je většina společenských nádrží pro tyto 

ryby vhodná, proto bude následující  text určen hlavně těm, 

kteří mají v plánu tyto krásné krunýřovce odchovávat.

Akvárium nemusí být příliš velké, stačí kolem 100-150 l, 

pro samostatný pár  může být  i  kolem 60 l.  Osobně dávám 

přednost  menším  nádržím,  ve  kterých  je  pár,  popř.  samec 

a dvě samice, než odchovu ve větší skupině, kde je více samců 

i  samic.  Za  prvé  nedochází  mezi  samci  ke  zbytečným  roz-

brojům a za druhé, kdyby v akváriu došlo k nějaké pohromě, 

tak nepřijdete najednou o celou skupinu. 

Nádrž pro L270 zařídíme co nejčlenitěji, s velkým množs-

tvím úkrytů. Dno může být holé nebo s jemným štěrkem, bez 

rostlin i s rostlinami. Funguje obojí, záleží, co kdo preferuje. 

Voda by měla být spíše měkčí, dobře prokysličená a s kvalitní 

filtrací.

Do akvária  umístíme jeskyně,  které  poslouží  jako úkryt 

i jako místo ke tření. Počet jeskyní by neměl být menší, než 

je počet samců v akváriu. Ideální délka jeskyně je 1,5-násobek 

délky samce, na šířku tak, aby se tam samec vešel s roztaže-

nými prsními ploutvemi, a na výšku s napůl vztyčenou hřbet-

ní ploutví. Tvar může být kulatý, trojhranný, obdélníkový či 

půlkulatý. Já sama používám jeskyně půlkulatého tvaru s roz-

měry 15 x 3,5 x 2,5 cm (d x š x v). Jeskyně doporučuji umístit 

tak, aby bylo možné do nich nahlédnout. Máme tak nad ryba-

mi lepší kontrolu a nepropásneme případné tření.

Samec hlídající jikry. (Foto: Lucie Jurčáková)

Ale než se k samotnému tření dostaneme, řekneme si po-

hlavní rozdíly, podle kterých odlišíme samce od samic: 

Samci – bývají větší, při pohledu shora jejich tělo vypadá 

štíhlejší,  jakoby protáhlejší.  Na prsní ploutvi  mají  viditelné 

ochlupení, tzv. „odontody“. Většinu času tráví v jeskyni. 

Samice – působí kratším, sraženějším dojmem, při pohle-

du shora  jsou širší  v břišní oblasti,  hned za prsními plout-

vemi.  Odontody  mají  kratičké,  popř.  úplně  chybí.  Jeskyně 

obývají jen málokdy.  

Ještě je možné ryby rozlišit podle tzv. urogenitální papily 

(močopohlavní bradavky). Samice ji má zaoblenou, samci spíš 

delší, do špičky (viz fotografie na str. 9).

Samozřejmě nic není tak jednoduché, jak to na první po-

hled vypadá. Dominantní samec je většinou lehce rozeznatel-

ný, má krásné ochlupení, obsadí „nejlepší“ jeskyni, kterou bez 

problémů uchrání před ostatními. Problém bývá se slabšími 

samci, které si často můžeme splést se samicí. Proto se řídím 

spíše tvarem těla a chováním ryb. 
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Ke tření hypancistrusi nepotřebují žádnou zvláštní stimu-

laci,  většinou stačí  větší  výměna vody a můžeme pozorovat 

jejich  přípravy.  Samec  začne  jakoby  „ovívat“,  tzn.  neustále 

hýbe  všemi  ploutvemi,  samice  opustí  svůj  obvyklý  úkryt  a 

nastěhuje  se poblíž  jeskyně se samcem a čeká,  až ji  samec 

pustí dovnitř. 

Pokud se Vám ryby stále nechtějí vytřít, i když je samice 

viditelně naplněná jikrami, můžete zkusit střídat období su-

cha a dešťů. Tj. neměnit vodu delší interval, než jste byli do-

teď zvyklí,  teplotu zvednout o několik stupňů a poté v prů-

běhu jednoho týdne provádět každodenní výměnu části vody 

za vodu měkčí a chladnější. Po týdnu opět zvedneme teplotu 

a vodu neměníme. Tento postup můžeme opakovat několikrát 

za sebou.

Pustí už mě dovnitř? (Foto: Lucie Jurčáková)

Než dojde k samotnému tření, může být samice v jeskyni 

uvězněná i několik dní.  Pokud si nejste opravdu jistí,  že se 

jedná o samici, raději si na ně občas posviťte baterkou. Mohl 

by tam být  uvězněný i  slabý samec,  kterého je  dominantní 

samec schopný ubít i k smrti. Nedávno jsem tímto způsobem 

o jednoho samce přišla.

Jikry jsou poměrně velké, tmavě žluté a nebývá jich velký 

počet, v průměru cca 10 ks. Potěr se vykulí za 6 dnů a dalších 

cca 14 dnů trvá, než stráví žloutkový váček a opustí jeskyni. 

Celou tu dobu samec tráví v jeskyni a potěr pečlivě střeží.

Dva týdny starý potěr. (Foto: Lucie Jurčáková)

Při prvním výtěru se může stát, že jsou jikry neoplozené 

nebo je nezkušený samec vyhodí z jeskyně ven. Další výtěry 

by už ale měly být v pořádku a proti neopatrnému samci si 

můžeme pomoci tím, že vchod jeskyně něčím podložíme tak, 

aby byl výš.

Hypancistrusi se třou pravidelně co 6-8 týdnů, jen občas 

mívají delší pauzu, aby si odpočinuli.

Pokud máme v akváriu víc samců, tře se většinou jen ten 

dominantní. Ale samozřejmě existují výjimky, měla jsem v ak-

váriu  jednu samici se třemi samci, samice se postupně vytřela 

se všemi třemi, až nakonec zůstala věrná tomu poslednímu.

Dva měsíce starý potěr. (Foto: Lucie Jurčáková)

Po opuštění jeskyně nechávám potěr v původním akváriu 

s rodiči. Zkoušela jsem mladé přenášet i se samcem a jeskyní 

do samostatného akvária,  ale měla jsem tak větší úmrtnost. 

Na druhou stranu v porodničce, popř. menším akváriu se po-

těr lépe vykrmuje, můžeme jim dávat i živou artemii či mikry. 

Ve větším akváriu musím dávat větší přísun krmiva na různá 

místa, aby potěr netrpěl hlady a nehynul, a musím provádět 

častější výměny vody. 

Každý si ale musí vyzkoušet sám, co mu v jeho podmín-

kách nejvíc vyhovuje. 

Potěr roste poměrně pomalu, 4 cm dosáhne za 6-8 měsí-

ců,  ale  na  druhou stranu  docela  rychle  dospívá;  samice  F1 

generace se mi vytřela v 18 měsících.

Potěr různého stáří. (Foto: Lucie Jurčáková)
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Mladá samice L270. (Foto: Lucie Jurčáková)

Samec L270. (Foto: Lucie Jurčáková)
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Detail hlavy. (Foto: Lucie Jurčáková)

Detail zubů. (Foto: Lucie Jurčáková)

           7           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK ryby

Detail odontodů u samce. (Foto: Lucie Jurčáková)

Detail odontodů u samice. (Foto: Lucie Jurčáková)

           8           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK ryby

Urogenitální papila samce. (Foto: Lucie Jurčáková)

Urogenitální papila samice. (Foto: Lucie Jurčáková)
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REJNOCI V AKVÁRIU (1.): NA CO DBÁT PŘED 
NÁKUPEM A BĚHEM NĚHO?

Thomas Körfgen

Potamotrygon sp. Itaituba. (Foto: Thomas Körfgen)

Nezáleží na tom, pro jaké zvíře se chovatel rozhodne; bere 

tím na sebe zodpovědnost za živého tvora, který je odkázaný 

pouze a jedině na naši benevolenci. Obzvlášť tehdy, když si 

člověk pohrává s myšlenkou na chov exotických zvířat, která 

jsou znatelně choulostivější než jiní živočichové, je o to důle-

žitější, aby se rozhodnutí o nákupu nebralo na lehkou váhu. 

Místo toho bychom se měli o případném novém  chovanci  a 

jeho nárocích co nejobsáhleji informovat. To samozřejmě pla-

tí pro každé zvíře, které si k sobě bereme; neměly by při tom 

hrát roli ani druh, ani velikost či „materiální hodnota“. Úcta 

a respekt k cizímu životu nám přikazují,  abychom pořádně 

zvážili  možné  podmínku chovu  a  v  případě  pochybností  se 

také uměli rozhodnout v neprospěch pořízení a chovu těchto 

zvířat. Láska ke zvířatům znamená také zříci se v konečném 

důsledku  jejich držení,  pokud  nedokážeme  zajistit,  že  je 

budeme moci správně a optimálně chovat. 

 

Odhlédneme-li od těchto všeobecně platných zásad, nabízí 

se  nám  při  úvahách  o  chovu  sladkovodních  rejnoků,  kteří 

navíc  nejsou  –  podle  konkrétního  druhu  –  zrovna  levným 

nákupem, následující otázka: 

Co vlastně od takového zvířete očekávám?
Chci mít dlouhodobě z rejnoka radost a sledovat, jak se 

mu  dobře  daří  a  jak  se  projevuje  jeho  druhově  specifické 

chování?  Pokud  to  ještě  není  dospělý  jedinec,  měl  by 

„normálně“  vyrůst  a  zdravě  se  vyvinout?  Jsem  připravený 

zcela  přistoupit  na  jeho  nároky  a  eventuálně  změnit  své 

„akvaristické“ myšlení? 

Jaký druh rejnoka přichází   vůbec   v úvahu?  
Zkušení  chovatelé  vědí,  co  z  mnohých  „snadno  zvlada-

telných“  mláďat  může  vyrůst  za  několik  měsíců  nebo  let. 

Je stávající nádrž vhodná pro moje „vysněné zvíře“, teď hned 

a pokud možno i trvale, nebo mu bude už po krátkém čase 

malá? Ani rejnoci se velikosti nádrže nepřizpůsobí. Zakrnělý 

vzrůst nebo druhově netypický vývoj jsou důsledkem  přede-

vším  nevhodných podmínek! Existují takové druhy rejnoků, 

které nepotřebují nutně obrovská akvária.

Rejnoci nejsou nikdy „doprovodnými ryba-

mi“, ale vždy ústředním a stěžejním bodem 

celého akvária
Z toho vyplývají  nezbytné  důsledky pro  budoucí  zařizo-

vání nádrže a volbu jejího dalšího osazenstva.

Rejnoci milují a potřebují „čerstvou“ vodu
...takže je vhodná a nutná týdenní výměna zhruba 30-50 % 

objemu nádrže; to platí  i při optimální filtraci. To je, s při-

hlédnutím na dnešní hospodářskou situaci, časově a finančně 

velmi náročný a odvážný projekt,  stejně jako vyhřívání  vel-

kého akvária.

Téma krmení
Máte  možnost  skladovat  mražené  krmivo  ve  velkém 

množství  a je s tím dlouhodobě srozuměna také vaše „paní 

domácí“?

Co se stane,  až někdy budu na delší  dobu 

mimo domov
Je zajištěno, že až pojedete např. na dovolenou, dokáže se 

někdo zodpovědný místo vás o zvířata postarat? Není to zále-

žitost  pro každého,  zacházet  namísto vloček a granulí  s kr-

mivem, které je syrové, občas krvácí a  vydává odpovídající 

vůni.

Potamotrygon schroederi. (Foto: Bianca Toepper)

           10           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK ryby

Informovat se o chovu sladkovodních rej-

noků je možné několika způsoby
Za prvé,  existuje  relevantní  literatura,  mimo jiné  mohu 

zmínit svazky z vydavatelství Aqualog. Co se týká jejich ob-

sahu, nejsou vždy zrovna nejaktuálnější a některé detaily jsou 

z  dnešního pohledu nepřesné  nebo dokonce považované za 

úplně  nesprávné,  ale  přesto  jsou  tyto  knihy  jako  „povinná 

četba“ doporučeníhodné.

Ovšem za důležitější zdroj považuji výměnu informací se 

zkušenými chovateli. Odborná diskusní fóra nabízejí každému 

zájemci možnost opravdu intenzivně se problematikou zabý-

vat a osvojit si „základní znalosti“. 

Někdy to všechno dojde tak daleko, že „projekt“  rejnoci 

může začít. Potom si klademe otázku:

Odkud seženu „moje“ zvíře a na co si mám 

dávat pozor?

1.  Odchov, nebo odchyt? 

Odchovy  od  nějakého  „dobrého  chovatele“  mají  oproti 

rybám  z  odchytu  vždycky  tu  výhodu,  že  od  narození  znají 

akvarijní podmínky. Jsou stabilnější, zvyklé na „naší“ potravu 

a  ve  srovnání  s  importy  se  také rychleji  aklimatizují.  Ryby 

z odchytu naproti tomu představují vždy určité riziko. Kromě 

výše uvedeného mají za sebou většinou dlouhou a stresující 

cestu, jsou často vyhublé a ne zrovna v nejlepším stavu. Jejich 

přivykání  na nový domov je  proto  ještě  více  komplikované 

a představuje úkol spíše pro zkušeného chovatele.

2. Kde mám nakupovat?

Rejnoky člověk nekupuje v zahradnictví nebo v „obchodě 

na rohu“.  Dokonce i  některé zavedené a známé akvaristiky, 

bohužel naprosto přetížené údržbou chovů a poradenstvím, se 

zas a zas pokouší obchodovat s těmito zvířaty. O to důležitější 

je  získat  dostatek  vlastních  odborných  znalostí  ještě  před 

samotným nákupem. Potom si velmi rychle všimneme, jestli 

prodávající ví, o čem mluví, a můžeme posoudit jeho serióz-

nost a odbornost.

Od obchodníků, kteří nabízejí rejnoky v prodejních nádr-

žích, kde stejně tak mohou plavat také skaláry nebo cichlidy 

z  Malawi,  bychom se měli  držet  daleko.  Akvária  by  rovněž 

měla být čistá, voda průzračná a celé zařízení by mělo budit 

dojem udržovaného místa. Prodejní nádrže pro rejnoky vždy 

zaujmou okamžitou pozornost.  Ani ne tak kvůli  potřebným 

větším rozměrům, jako spíše proto, že jsou především prak-

tická a méně „lákavě“ zařízená. Díky tomu může obchodník 

např.  lépe  kontrolovat  příjem  potravy  nebo  si  rychleji 

všimnout příznaků případného onemocnění,  což jistě přijde 

vhod jak tomu dotyčnému rejnoku, tak v konečném důsledku 

i  zákazníkovi.  Seriózní  obchodník  nikdy  neprodá  nemocné 

zvíře; odevzdá ho jen tehdy, když bude v pořádku a především 

když se ujistí o budoucích podmínkách pro jeho chov!

Kromě  toho  se  s  rejnoky  obchoduje  přímo  „na  scéně“. 

Sami chovatelé nabízejí své odchovy v inzertních sekcích růz-

ných diskusních fór. V tomto případě je vyšší pravděpodob-

nost,  že  natrefíme  na  někoho,  kdo  se  o  rejnoky  skutečně 

hluboce zajímá a hodně o nich ví. 

Finanční hledisko hraje při nákupu rejnoků samozřejmě 

také  velkou  roli.  Soukromí  chovatelé  mohou  své  odchovy 

nebo přebytečná zvířata nabídnout za nižší cenu, než je tomu 

v případě obchodníka. Ceny druhů jsou při srovnání nabídek 

od  různých  obchodníků,  resp.  chovatelů  většinou  přibližně 

stejné,  ale poptávka a nabídka mohou mít samozřejmě vliv 

na aktuální cenu.

3. Je to zvíře zdravé, nebo není?

Vyhublý  rejnok  není  automaticky  nemocným rejnokem. 

Každopádně  se  musíme  ptát,  proč  není  v  dobrém  stavu. 

Zvířata z odchytu během celého transportu někdy nedostala 

vůbec žrát a nebo i přesto, že nabídnutou potravu dostala, ji 

kvůli stresu nepřijala. Vždycky před nákupem bychom si měli 

nechat  na  místě  předvést,  že  vyhlídnutý  rejnok  doopravdy 

žere; leda by tomu jednoznačně nasvědčovalo už předtím vi-

ditelně zaplněné břicho. V takovém případě se sice pořád jed-

ná o transportem oslabené, a tím „náchylné“ zvíře, ale aspoň 

je jasné, že se úplně nezdráhá přijímat potravu. Rejnoci z od-

chovu by měli vždycky být dobře rozkrmení.

To,  že  je  rejnok  hubený,  je  okamžitě  rozpoznatelné  na 

základě nápadně vystupujících chrupavek po obou stranách 

ocasního násadce, které se rýsují skrz kůži jako trojúhelníky. 

Pokud  je  celé  zvíře  „tenké  jako  papír“  a  prosvítá  mu  celá 

kostra, koupi bych vám neradil,  protože šance, že se z toho 

takový rejnok dostane, jsou opravdu malé. Nový transport by 

přinesl  ještě další dávku stresu  navíc. To platí  zejména pro 

velmi mladé rejnoky, kteří jsou na tohle podstatně citlivější, 

než už poněkud odrostlejší zvířata. 

Zdravý  rejnok  je  aktivní  a  většinu  času  tráví  hledáním 

potravy, s výjimkou období krátce poté, co se naposledy po-

řádně nažral.

Má-li rejnok nápadně zčervenalé okraje ploutví, jedná se 

zpravidla o bakteriální infekci, která vznikla nebo se intenziv-

něji rozvinula kvůli špatným podmínkám, ve kterých je rejnok 

chován. Konkrétně je na vině kvalita vody. Většinou se sym-

ptomy  onemocnění  ztratí,  pokud  podmínky  opět  zlepšíme. 

V  některých  případech  je  ale  nezbytné  nasadit  také  léčbu 

příslušnými antibiotiky.

V podstatě totéž platí pro mechanická poranění ploutev-

ních lemů, kousance,  odřeniny nebo také popáleniny,  které 

vznikají od v nádrži volně přístupného, nechráněného ohříva-

cího tělesa. Tady v některých případech mohou zůstat zvířeti i 

trvalé jizvy, ale rejnok tím po vyléčení akutního zranění ne-

bude nijak trpět.

Obdobně se většinou ztratí i poškození ochranného slizu 

na pokožce rejnoka (jako jsou tzv. „running spots“) okamžitě 

poté, co zlepšíme hygienu nádrže a tím i tak důležitou kvalitu 

vody v akváriu.
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V ideálním případě by neměl náš kandidát na koupi vy-

kazovat  žádné  z  těchto  příznaků možného  problému.  Kvůli 

vlivu stresu ale musíte  chování  a vzhled rejnoka posuzovat 

individuálně a rozhodnout se, jestli zrovna máte co do činění 

s „K.O. kritériem“, nebo s odchylkou, která je akceptovatelná, 

přechodná a zapříčiněná aktuálními podmínkami chovu.

Rejnok, který vykazuje „death curl“, je kandidátem smrti. 

Tento symptom znamená nezvratné poškození nervového sys-

tému, které se projevuje neustálým svinováním ploutevního 

lemu. Zvířeti v tomto stádiu už bohužel není pomoci a jeho 

smrt je naprosto nevyhnutná.

Na fotografiích níže je zachycený „deat curl“  u mladého 

odchytového Potamotrygon schroederi:

 (Foto: Bianca Toepper)

Co se týká  údajů o velikosti konkrétních jedinců, tak 

abychom mohli pracovat s co nejpřesnějšími údaji, je nutný 

vždy „odkaz“ na způsob měření. To se totiž u rejnoků může 

provádět velmi odlišnými metodami.

Ač se může zdát, že „terče“ rejnoků jsou zkrátka a dobře 

kulaté, ve skutečnosti to není pravda.

Nejpoužívanější mírou je průměr terče (= Disc Width ne-

bo jednoduše DW). V tom případě se udává šířka terče od ok-

raje ploutevního lemu k protějšímu okraji. Měření se provádí 

na břišní straně, a to mezi žaberními otvory a začátkem břišní 

dutiny. 

Z  dalších  možných  metod  měření  rejnoků  zmíním  také 

udávání  celkové délky (= Total Length, TL). Měří se vzdále-

nost od „špičky“ na předku hlavové části až ke konci ocasu. 

Přestože se tento způsob jeví jako úplně triviální a nejsnáze 

pochopitelný,  má nejmenší  vypovídací  hodnotu;  mnoha  je-

dincům totiž  chybí  špička ocasu,  nebo dokonce i  jeho větší 

kus.  To se  týká  zejména rejnoků,  které  se  k nám dostávají 

z odchytu.

Každému novému chovateli rejnoků mohu jen doporučit, 

aby začal s nějakým relativně snadno chovatelným druhem. 

I když je velkým pokušením např. „zachránit“  nějakého ne-

mocného rejnoka, nad kterým naše srdce usedá, ne vždycky 

se to zrovna v začátcích úspěšně podaří. Byla by velká škoda, 

kdybyste  kvůli  jednomu neúspěchu  měli  hned ztratit  potě-

šení z chovu rejnoků, aniž byste nejprve zakusili poznat i ty 

fascinující stránky těchto zvířat. Právě proto by si každý měl 

cíleně vybírat zdravá silná zvířata, která jsou viditelně žravá 

a aktivní.

U odchovů platí o poznání více než u (pochopitelně proble-

matičtějších) odchytových jedinců, že musí být aktivní, 

ve skvělé kondici, projevující zájem o okolí a také 

pochopitelně dobře živená. Jako např. tito Potamo- 

trygon sp. Itaituba. (Foto: Thomas Körfgen)

Přeloženo se souhlasem autora z:
[1] www.potamotrygonidae.net 

(Překlad: Vanda Běláková)

rastliny

(Foto: Thomas Körfgen)

Protože chov trnuch – sladkovodních rejnoků je krásná 

záležitost,  která ale  vyžaduje  hodně trpělivosti,  učení  se 

a  také  důkladného rozvažování,  co  a  jak  chcete  udělat,  

můžete  se  s  námi  těšit  na  pokračování  tohoto  článku.  

Příště si povíme něco o tom, jaký druh si vybrat. Věřte mi,  

není kam spěchat!
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POHÁDKY O „MECHOVÉ KOULI“, ANEB CO NEVÍTE O  

AEGAGROPILA LINNAEI
Markéta Rejlková

Opředená legendami, reklamními slogany, vědeckými teoriemi a akvaristickými mýty – to vše je Aegagropila linnaei.  

Pro velkou většinu akvaristů u nás je ale „Aegagropila linnaei“ naprosto neznámé slovní spojení, takže možná tápete, o čem  

článek vlastně bude? Inu, o řase, kterou si můžete koupit v akvaristice jako „mechovou kouli na čištění vody“ – o řase, jak  

ji ještě neznáte.

Taxonomie: Kdo, kdy, kde

Přeskočím teď kus historie a uvedu to nejdůležitější, aby 

bylo možné se vůbec v názvosloví zorientovat: většina z nás 

zná tuto rostlinu pod jménem Cladophora aegagropila. 

Tak, a teď se pojďme podívat jen stručně na to, proč už se 

tak nejmenuje a jak se vlastně jmenovala předtím.

Zelené vláknité řasy s velmi podobnými vlastnostmi, jako 

má naše známá „řasokoule“, si všiml už sám Carl von Linné, 

zakladatel dnešního nomenklatorického systému. Nejstarším 

synonymem dnes platného druhu Aegagropila linnaei je tedy 

Conferva aegagropila Linnaeus 1753.  Těch synonym se 

však řadí  k naší řase ohromná spousta,  se všemi poddruhy 

a synonymy synonym jsou to desítky názvů. Což pro nás ale 

není obzvlášť zajímavé, aspoň pro mne tedy ne.

Významným milníkem historie Aegagropila linnaei je rok 

1824, kdy rakouský badatel Dr. Anton E. Sauter popsal v pub-

likaci Regensburger Flora (č. 14, str.  213-216) řasu rostoucí 

ve formě koulí v jezeru Zeller See. Nazval ji ne moc poeticky 

„Seeknödel“ (jezerní knedlík), ale zatím ji ponechal jen jako 

zvláštní  formu  Conferva aegagropila. Tahle  událost  je  pro 

nás  zajímavá  navíc  i  tím,  že  jezero  není  tak  daleko  a  znát 

ho mohou jak lyžaři (je jen pár kilometrů od Kaprunu), tak 

i  horolezci (začíná u něj Grossglockerstrasse).  Třeba se tam 

ty knedlíky stále někde na dně povalují :-)?

Zanedlouho, v roce 1843 přišel německý botanik Friedrich 

Traugott Kützing se svým souborným dílem Phycologia gene-

ralis – a název Aegagropila linnaei byl na světě. 

Hned vzápětí ale italský hrabě Vittore Benedetto Antonio 

Trevisan de Saint Leon dal ve své systematice řas vznik nové-

mu jménu, které vydrželo další století a půl. Tušíte správně: 

naše Cladophora aegagropila. Sám Kützing měl pak svůj 

podíl na tom, že se tam ocitla i „jeho“ Aegagropila. 

Následovalo období překotného popisování nových druhů 

a poddruhů, mimo jiné se po objeviteli kulaté řasy jmenoval 

jeden druh Cladophora sauteri.

A konečně v roce 2002 [1] přišel tým japonských výzkum-

níků na to, že podle nejnovějších výsledků bádání (založených 

také na genetických testech) není možné nadále slučovat dva 

tak odlišné typy řas do rodu Cladophora, načež pro ty kulaté 

byl „oprášen“ název Aegagropila linnaei. A jsme doma!

Po stopách zelených koulí

Než se pustíme do rozebírání všech informací, které o ní 

vědí  botanici,  může  se  hodit  pár  obecných  údajů  pro  nás 

„obyčejné lidi“ – a začneme u pátrání po jejím výskytu.

Kulovité  řasy  pochopitelně  přitahují  pozornost  –  před-

stavte si,  že jste nikdy předtím o téhle zvláštnosti  neslyšeli, 

jednoho dne si jdete zaplavat do jezera a najednou vidíte hro-

mady pravidelných, huňatých  zelených  kuliček. To je určitě 

zážitek pro každého, koho zajímá příroda; bezesporu vyhraje 

při srovnání se situací, na kterou si většina z nás už ani ne-

vzpomene:  a  sice  moment,  kdy  jsme  zahlédli  v  akvaristice 

neznámou zelenou věc  opatřenou  cenovkou,  vyslechli  si  od 

prodavače pohádku o „mechové kouli na čištění vody“ a odešli 

domů  bohatší  o  další  produkt  dnešní  doby.  Je  něco  úplně 

jiného  představit  si,  že  tohle  zelené „zboží“  někde  opravdu 

žije. Leží na dně ledového jezera, v úplné tichosti a osamění... 

a nebo také ne tak samo, k tomu se ale dostaneme později.

Každopádně je  až zarážející,  jak  málo je  toho o biologii 

kulatých  řas  známo.  Je  to  fenomén,  který  –  jak  už  jsem 

napsala – neujde pozornosti. Jak to, že kdejaký červík nebo 

lišejník  je  už  prozkoumaný  do  detailů,  ale  tenhle  pozoru-

hodný „jezerní knedlík“ nikoli?

Klíč tkví  zřejmě v tom, že řasa  Aegagropila linnaei má 

sice velký areál rozšíření, ale v takové formě, která by se nějak 

výrazně lišila  od běžných  formací  podobných řas a  dala  se 

tedy  ve  svých  zvláštnostech  zkoumat,  se  vyskytuje  opravdu 

málokde.

Už jsem zmínila rakouské jezero Zeller See („koule, prům. 

16 cm“), jaká je tam situace dnes je ovšem otazné. Herbářové 

položky byly v minulosti získány např. i ve Švýcarsku (Lago 

Maggiore,  „malé  kuličky“),  v  Německu  (poloslané  jezero  u 

Halle,  bavorské  Würmsee  a  jinde,  ale  zřejmě  ne  ve  formě 

vyložených koulí), v Irsku, v Japonsku, ve Švédsku („malé ku-

ličky do průměru 0,5 cm“, ale i „koule o průměru až 21 cm“ 

z jezera Hederviken), v Číně, v Arménii (jezero Tabiščur, ve 

formě koulí i polštářovitých trsů)... Tyto a mnohé další údaje 

o položkách,  řazených (tenkrát  ještě)  ke  Cladophora aega-

gropila, lze najít ve van den Hoekově revizi [2]. To pro ten 

případ, že by se někdo z vás chtěl vydat po stopách kulatých 

řas a najít si je v přírodě sám. 
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Výskyt Aegagropila linnaei se udává i ze Severní Ameriky 

– tady se jejím výzkumem zabýval např. již zesnulý americký 

profesor David Czarnecki [3], který uvádí zajímavou věc. Ge-

neticky jsou prý řasy z Japonska, Islandu a Severní Ameriky 

totožné, ale liší se od populací z kontinentální Evropy.

V Evropě najdeme zmínky o výskytu tohoto druhu v celé 

řadě států – kromě těch už zmiňovaných je to např. Rumun-

sko, Itálie, Rusko, Polsko, Estonsko, Finsko, Norsko,  Belgie, 

Velká Británie, Nizozemí... v České republice a na Slovensku 

ani ťuk.

Pochopitelně, něco tak kuriózního, jako je kompaktní ze-

lená koule, může vzniknout jen na místě, kde tomu nahrávají 

podmínky.  V  tomto  ohledu  máme  v  srdci  Evropy  bohužel 

smůlu. Ale než se budeme věnovat tomu, co dnes o biologii a 

ekologii  Aegagropila linnaei  víme,  zaslouží  si  samostatnou 

kapitolku  dvě  místa,  která  se  touhle  řasou  doslova  pyšní. 

V druhém případě nás to odvede od vody poněkud dále, ale 

bude to myslím stát za to. 

Kúluskítur
Kúluskítur – tak takhle nazývají na jezeře Mývatn kulo-

vitou řasu místní rybáři. Není snadné z toho slova uhodnout, 

že Mývatn leží na Islandu a tenhle název znamená ve volném 

překladu „kulatý šmejd co se zamotává do sítí“; to je ale velmi 

slušná verze překladu a dokážete si asi představit, jaký výz-

nam slovo skítur při čištění sítí dostává. Ostatně, věděli jste, 

že anglické slovo shit má své kořeny ve Skandinávii?

Konec jazykové vsuvky :-). Sami Islanďané si nebyli dlou-

ho vědomí pokladu, jaký jejich jezero skrývá. Což je s podi-

vem, protože dnes je to velký hit  celého regionu a když byl 

v roce 2002 na Islandu slavný britský tvůrce přírodovědných 

filmů  David Attenborough, tak prý  kúluskítur  dostal na pa-

mátku  od  pracovníků  zdejšího  přírodovědného muzea.  Což 

samo o sobě nijak důležitě nevypadá, ale úsměv na tváři vám 

myslím vyvolá  dovětek.  O  tři  roky  později  se  na  stránkách 

muzea objevila radostná zpráva od sira Attenborougha, kte-

rou si dovolím ocitovat [4]: 

„Možná vás potěší vědět, že úžasná řasová koule z jezera  

Mývatn, kterou jsem dostal, když jsem byl naposledy u vás,  

je živá a v pořádku. Začali jsme jí říkat Freda. Nejsem si jis-

tý, proč ten ženský rod, mám totiž podezření, že pohlaví je 

její povaze cizí, ale pohlížíme na ni takhle a trůní, ohromně  

(i když záhadně) vypadající, ve skleněné kouli uprostřed sto-

lu pokaždé, když přijdou na večeři přátelé. Je zbytečné říkat,  

že je všechny šokuje. A to dokonce i ředitele Královské bota-

nické zahrady v Kew!“

Ale věnujme se na malou chvíli  opět faktům. Teprve při 

rozsáhlém výzkumu jezera Mývatn v roce 1977 byly popsány 

obrovské kolonie koulí o průměru 10-12 cm [5]. Řasa se sice 

vyskytuje i v jiných islandských jezerech, ale jen v Mývatn je 

její výskyt tak masivní. Jezero o rozloze 37 km2 má dvě části, 

severní (Ytriflóa) a jižní (Syðriflóa); v obou jsou kulovité řasy, 

ale v Syðriflóa dosahují mnohem větší velikosti. Jezero má so-

pečný původ a je hluboké maximálně asi 5 metrů.

Ke vzniku jezera se váže místní legenda [6] – prý poté, co 

Bůh stvořil Slunce, ďábel se sžíral žárlivostí a obrátil se proti 

nádherné ohnivé kouli, aby ji proudem moči uhasil. Jenomže 

se netrefil, a tak vznikl Mývatn...

Jezero Mývatn, Island. (Foto: Wikimedia Commons)

Zajímavým projektem bylo (a stále je) monitorování roz-

šíření  řasy  Aegagropila linnaei v  jezeře  pomocí  leteckého 

snímkování. Takto je možné dělat dlouhodobé analýzy ústupu 

kolonií.  Až  dlouho po zahájení  projektu  však  bylo zjištěno, 

že některé „skvrny“ na snímcích má na svědomí Cladophora 

glomerata (tato řasa mj. roste i u nás; je to dobře známý „žabí 

vlas“), a proto není metoda úplně spolehlivá [5].

Kúluskítur na dně jezera Mývatn. (Foto: Isamu Wakana, [4])

Kolonie Aegagropila linnaei v chladných vodách Mývatn 

představují  naprosto  unikátní  přírodní  fenomén.  Není  tedy 

divu, že se islandské úřady o tuto zvláštnost zajímají, patřičně 

ji propagují a od roku 2006 také chrání zákonem. Dokonce se 

v roce 2008 dostala i na poštovní známky:

(Zdroj: internet)

Ovšem ve svém uctívání jsou Islanďané hodně pozadu za 

kultem, který vznikl na druhém konci zeměkoule...
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Marimo
Dokonce i na Islandu označují zelené koule často slovem 

marimo. To ale pochází z japonštiny a jak už jsem naznačila, 

skrývá se za ním obrovský kult uctívání a pěstování zeleného 

tvora.  Marimo je prostě pojem. Pojďme se ale podívat tam, 

kde to všechno začalo a kam se paprsky sbíhají: Akan.

Jezero Akan, Hokkaidó, Japonsko.  (Foto: Wikimedia Commons)

Jezero  Akan  je  stejně  jako  Mývatn  sopečného  původu. 

Leží  na ostrově Hokkaidó a  je  jedním z mnoha japonských 

jezer, kde  Aegagropila linnaei roste. Je to ale jediné místo, 

kde vytváří tak obrovské kolonie s koulemi o průměru leckdy 

až 20-30 cm. Až donedávna si japonští vědci mysleli, že Akan 

je jediné místo na Zemi, kde se kulovitá forma v tak nápadné 

formě vyskytuje. Až na konci 20. století se začalo mluvit o is-

lanském jezeře Mývatn a estonském jezeře Öisu (tam je ale 

kolonie mnohem menší a totéž platí o jednotlivých kulatých 

řasách). To ale předbíhám v čase, protože to podstatné okolo 

marima se na ostrově Hokkaidó odehrálo už poměrně dávno.

Mari označuje kouli a  mo řasu. Takže prostě řasokoule. 

Ovšem nesmí chybět legenda o krásné dívce, dceři náčelníka 

kmene z břehu jezera Akan, která se zamilovala do nespráv-

ného mladíka. Protože její rodiče vztah neschvalovali, mladí 

lidé spolu uprchli a... no ano, skončili v jezeře, proměnění na 

marimo. Dodnes je tedy marimo symbolem lásky a nejen to.

Ať  už  za  vznik kolonií  velkých  zelených  řasokoulí  může 

ona nešťastná dívka, nebo ne, všiml si jich v jezeru Akan po-

prvé botanik Tetsuya Kawakami někdy před sto lety. 

V roce 1921 byly akanské zelené koule vyhlášeny za Japon-

ské přírodní bohatství, což s sebou nese vysoký stupeň och-

rany. Ale jen na papíře; ve skutečnosti to řase přineslo velkou 

popularitu a každý návštěvník jezera Akan si chtěl domů ten 

přírodní  zázrak odnést na památku.  A kdo to  měl  k jezeru 

daleko, mohl si řasokouli koupit třeba až v Tokyu. Marimo se 

stalo oblíbeným dárkem a výnosným pašeráckým zbožím.

Překvapivé bylo zjištění, že řasa tu také nemusí být navě-

ky. Začala totiž ustupovat tam, kde se na hladině jezera shro-

mažďovalo dřevo po těžbě. Plovoucí kmeny blokovaly přístup 

světla na dno a to udělalo s řasou své.

Ještě  horší  ránu  populacím  marima ale  zasadila  vodní 

elektrárna, postavená v roce 1920 na řece Akan. Díky ní došlo 

k poklesu hladiny v jezeře a následně i k úbytku řas. Na inter-

netu lze nalézt i srdceryvná vyprávění o zelených koulích, kte-

ré se dostaly na sucho a pomalu tam umíraly. A proč tomu 

nevěřit,  obrázek to určitě hezký nebyl.  Vedl však k něčemu 

pozoruhodnému,  co  se  v  historii  vztahu  člověka  a  přírody 

opravdu moc často nevidí. Ve 40. letech 20. století se začalo 

mluvit o tom, že marimo je ohrožené – a padla výzva, aby lidé 

vrátili do přírody své zelené kulaté miláčky, pěstované doma 

ve sklenicích. Světe div se, lidé jezdili k jezeru Akan kvůli řase 

s ještě větší vervou, než dřív – ale opravdu proto, aby marimo 

„osvobodili“. To byl počátek nové éry  marima; 7.10.1950 se 

na březích jezera Akan slavil první „Marimo Matsuri“ neboli 

„Marimo Festival“. A o dva roky později získala řasa nový sta-

tut  Speciálního japonského přírodního bohatství,  tedy  ještě 

silnější ochranu.

Marimo Festival se slaví dodnes každoročně mezi 8. a 10. 

říjnem. Jeho součástí jsou tři slavnosti, předváděné zástupci 

kmene Ainu, původních obyvatel ostrova Hokkaidó. Všechny 

obřady se točí okolo  marima, nejpopulárnější je jízda kanoí 

na jezero, kde náčelník nebo jiný vážený muž kmene bere řa-

sokoule jednu po druhé do rukou a obřadně je vrací do vody. 

Tradičně oblečení Ainu během oslav na počest řasokoule.

 (Foto:Wikimedia Commons)

V roce 1978 bylo na ostrově uprostřed jezera Akan otev-

řeno malé informační centrum, spojené s pozorovatelnou. Po-

stupně bylo toto zařízení modernizováno a dnes tam najdeme 

jak expozice s živými řasokoulemi, zahrnující růstové experi-

menty a jiné naučné expozice, tak také televizory přenášející 

obraz kolonií ze dna jezera. Každoročně se sem díky výletním 

lodím  podívá  půl  milionu  návštěvníků,  aby  se  na  marimo 

podívali zblízka [7].

Největší z vystavovaných exemplářů. (Foto: John Nguyen)
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Snímek obřího akvária v centru. (Foto: Snowman Bei Kaiwa)

Historie řasokoule se začíná opakovat – už zase ji chce mít 

každý doma, je to nesmírně populární suvenýr a dárek. Na os-

trově Hokkaidó je marimo místním maskotem, ale jeho sláva 

se šíří dál. Na skleničky se živou zelenou kuličkou tak narazíte 

v celém Japonsku, ale i v Hong-Kongu, Taiwanu, Singapuru... 

Marimo přináší podle Japonců štěstí. Vzhledem k legendě 

o jeho vzniku si ho dávají lidé jako symbol opravdové a hlubo-

ké lásky; ale  je  to  také dárek rodinný.  Jeho cena se někdy 

vyšplhá  do závratných  výšek;  zkuste  se mrknout  na asijské 

servery typu e-bay...

Obchůdek s živými suvenýry. (Foto: behe-space.blogspot.com)

Živé marimo v dárkovém balení. (Foto: Selva Morales)

Prodej živých řas ale nestačí. (Vzhledem k ochraně druhu 

se prý kuličky většinou uválí  z jiné řasy, takže je to vlastně 

falešné  marimo.) To by v tom nebyli Japonci,  aby si svého 

maskota nepořídili i jako přívěšek na telefon nebo prostě jako 

obdobu známého tamagoči. A tak se vyrábí ze všech materi-

álů a některé „klony“ jsou obzvlášť proslulé. Japonský astro-

naut Mamoru Mori  vzal  prý  s sebou do vesmíru želatinové 

bonbóny symbolizující  marimo.  Hitem je ovšem postavička 

Marimokkori, jež se stala třetím nejúspěšnějším produktem 

roku 2008 japonského Yahoo Shopping! Také ona má mnoho 

variací, ale vždy jedno společné... kulaté mokkori, viz foto :-).

Marimokkori. (Foto: whereiscallie.blogspot.com)

Marimokkori. (Foto: whereiscallie.blogspot.com)

Marimo-šílenství na Hokkaidó. (Foto: John Nguyen)
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Marimo najdeme všude – jmenují se podle něj firmy, nej-

různější produkty, webové stránky; zelenou kuličku používají 

mnozí lidé jako symbol štěstí...  Na první pohled nám může 

připomínat náš čtyřlístek. Ale japonské nadšení jde mnohem 

dál, jak zjistíte, když si slovo marimo zadáte do Googlu. Tak 

mi to prostě nedalo, abych sem několik namátkou vybraných 

obrázků nevložila. Poštovní známka nesmí chybět.

(Foto: AquaticMagic)

(Foto: strapya.typepad.com)

(Autor: ~ri-ban)

(Foto: Jun-Japan, panoramio.com)

(Zdroj: internet)

aquadesign

Měli jste při čtení článku na paměti, že tohle všechno je 

naše „mechová koule na čištění vody“? A ještě stále si myslíte, 

že nám prodavači v akvaristice povídají nehorázné pohádky?  

Zdroje informací:
[1] Hanyuda, T., Wakana, I., Arai, S., Miyaji, K., Watano, Y. & Ueda, 

K.  (2002):  Phylogenetic  relationships  within  Cladophorales  (Ulvo-

phyceae, Chlorophyta) inferred from 18S rRNA gene sequences with 

special  reference to  Aegagropila linnaei. Journal  of  Phycology 38: 

564-571.

[2]  van den Hoek,  C. (1963):  Revision  of  the European species  of 

Cladophora. E. J. Brill, Leiden, 248 pp.

[3] www.dnr.state.mn.us/volunteer/julaug06/universe.html

[4] www.natkop.is

[5] www.hi.is/~marianne/

[6] Einarsson, Á. (2004): Lake Myvatn and the River Laxá: An intro-

duction. Aquatic Ecology 38: 111–114.

[7] marimo-web.org/en/index.html

[8] marimo.xrea.jp

[9] www.algaebase.org

Článek bude mít dvě pokračování – o biologii a ekologii  

Aegagropila linnaei a samozřejmě i o jejím pěstování v ak-

váriu.  Máte-li vlastní poznatky a zkušenosti s touto 

řasou, prosíme Vás, napište nám na klub@akva.sk!

           17           

http://www.algaebase.org/
http://marimo.xrea.jp/
http://marimo-web.org/en/index.html
http://www.hi.is/~marianne/
http://www.natkop.is/
http://www.dnr.state.mn.us/volunteer/julaug06/universe.html


Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK aquadesign

OHLÉDNUTÍ ZA AKVAZIMOU 2008

Tomáš Kubík

Sezóna akvaristických akcí je v plném proudu. Mnozí už mají v kalendáři pevně poznačeno datum konání bratislavské 

Akvazimy 2009. Pro ty, kdo o téhle akci ještě neslyšeli, teprve rozhodují, zda Akvazimu navštívit, a nebo se už těší, co letos  

přinese, je dobré připomenout ročník minulý. Tradiční součástí je soutěžní výstava miniakvárií; na té loňské měli náv-

štěvníci možnost vidět některé opravdu zajímavé a krásné nádrže.

Rozhodl jsem se podrobněji rozebrat vzhled akvárií, která mě nejvíce zaujala, protože je určitě dobré uvědomit si principy,  

které dělají tyto nádrže krásnými a výjimečnými. Zároveň se pokusím upozornit také na prvky, které by zasloužily doladit.  

Doufám, že tím přispěji ke zlepšení úrovně soutěží ve vzhledu nádrží.

(Foto: Peter Korenčiak)

Wild Creek
Khanh Ta

Černá voda, větve, zbytky rostlin a bodové osvětlení jsou 

základním stavebním prvkem akvárií typu amazon. Není však 

jednoduché sestavit všechny prvky tak, aby celek ladil oku a 

především  vypadal  přirozeně,  jako  by  vše  stvořila  příroda, 

protože o to v podobných nádržích především jde.

Dominantou akvária je především korková kůra, umístěná 

podle pravidla zlatého řezu. Ta svým zbrázděným povrchem 

navozuje pocit drsnosti takového prostředí. V přírodě však po 

čase všechno obrůstá, a tak Khanh zjemnil drsnost kůry při-

sedlým jávským mechem. 

Další  důležitou částí  je  negativní prostor, který  není os-

větlen a pozorovatel nevidí pozadí ztrácející se někde v dálce. 

To obrovsky podpoří vnímání akvária jako výseku přírody.

Celá kompozice však nemůže být kompletní bez přiměře-

ného množství jemnějších větviček, které jsou jakoby zapíchá-

ny do vody, přesně tak jak to vídáme u našich vodních ploch. 

To nám připomene něco známého a přiblíží tak pozorovateli 

celé akvárium. Velmi důležité jsou i  zbytky rostlin,  protože 

v  tůni  bez  proudu se  právě  takové  pozůstatky  předchozího 

života hromadí. 

Celou  tuhle  kompozici  však  musí  něco  uzavřít,  protože 

jinak by ztratila svou intimitu; k tomu slouží plovoucí rost-

liny. Ty navíc přistíní hladinu tak, že na dno proniknou jen 

jednotlivé paprsky, které osvětlují pouze přední část nádrže 

a část korkové kůry. Důsledkem toho všeho je pocit, že jsme 

se potopili do malé tmavé tůně.
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(Foto: Peter Korenčiak)

Forgotten garden
Khanh Ta

Tohle akvárium je typickou ukázkou hned několika prvků, 

použitelných k navození atmosféry rozlehlé zapomenuté za-

hrady. Dominantním prvkem je určitě záměrné použití hori-

zontálních  linií,  které  významně napomáhají  ke  zvýraznění 

prostoru a klidu. 

Pocit  hloubky kompozice  nejvíce  ovlivňují  samotné roz-

měry nádrže a barva pozadí, ale jen ty perspektivu nedělají. 

Velmi  důležité  je  rozmístění  jednotlivých prvků kompozice. 

Kořen vepředu je velmi výrazný, ale nevybočuje z trendu hori-

zontálních linií. Menší kořen vzadu začíná až za úrovní toho 

prvního a vede pozorovatelovo oko někam do dálky, avšak ne-

narušuje celkový ráz akvária. Takovéto vedení oka je k navo-

zení pocitu hloubky kompozice nesmírně důležité, ale nesmí 

být příliš nudné. Monotónnosti Khanh zabránil občasným na-

rušením linií jemnými lístky Eleocharis, které zároveň umoc-

ňují dojem stáří. Vypadá to, jako by bylo akvárium necháno 

napospas osudu. Pozorovatel má chuť vstoupit do prostoru, 

prodírat  se  trsy  rostlin  a  objevit  tajemství,  které  se  skrývá 

v houští za předním kořenem. 

Dívat se na tohle akvárium je zážitek.
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Eleocharis parvulus vypadá jako tráva,

která vítězí nad kdysi udržovaným 

kusem zahrady.

Šikmá linie napomáhá 

k navození hloubky 

kompozice.

Větší množství
horizontálních linií
umocňuje pocit
rozlehlosti celé
kompozice.

Tmavé pozadí

nepřitahuje 

pozornost.

   Drobné lístky

   Hemianthus   

   callitrichoides   

   opticky zvětšují

   akvárium.
Dominantní prvek akvária 

v podobě kořene je umístěn

podle pravidla zlatého řezu.
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(Foto: Peter Korenčiak)

Burma
Markéta Rejlková

Typická ukázka toho, jak je i s použitím velkolistých rost-

lin možné vytvořit velmi zajímavé miniakvárium. Dominantní 

je skupina kamenů kombinovaná s Anubias lanceolata, umí-

stěná podle pravidla zlatého řezu. 

Tento hlavní prvek naprosto přirozeně doplňuje několik 

trsů  Anubias barteri. Trs  vlevo od hlavní  skupiny  tvoří  ja-

kousi hranici, ale zároveň dává tušit, že se za ním ještě něco 

skrývá, stejně jako za trsem v pravém předním rohu, za kte-

rým jsou valounky. Takovým použitím dvou stejných prvků 

je velmi jednoduše dosaženo hloubky kompozice. Ta je navíc 

vhodně podpořena tmavým pozadím a negativním prostorem 

vlevo, který zároveň zvýrazňuje dominanci anubiasů a valou-

nů a zpřehledňuje celou kompozici. 

V  tomto  případě  je  naprosto  úžasné  použití  plovoucích 

rostlin, protože bez nich by bylo akvárium příliš nudným a 

pozorovatele by nebavilo. Plovoucí rostliny navíc uzavřou hla-

dinu a podpoří tak pocit návštěvy podvodního světa skrytého 

cizím pohledům.
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Plovoucí rostliny dodají

nádrži tu pravou

atmosféru.

Dva stejné prvky použité v jiném

místě navodí pocit hloubky

kompozice.

Negativní prostor

a tmavé pozadí

zpřehlední

pohled na

akvárium.

Dno je sladěno 

s použitými kameny.

Dominanta je umístěna podle

pravidla zlatého řezu.



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK aquadesign

(Foto: Peter Korenčiak)

Rocks
Khanh Ta

Akvárium,  jehož  hlavní  dominantou  jsou kameny,  musí 

být  dobře  promyšleno  a  zrealizováno.  Základem  je  vhodný 

výběr  materiálu.  Kameny nesmí být  nudné,  nejvhodnější  je 

vybrat  takové,  které  jsou  co  nejčlenitější.  Velmi  důležitý  je 

také  výběr  vhodného substrátu,  ladícího nebo naopak  kon-

trastujícího s kameny, který výrazně ovlivní dojem z akvária. 

Použité rostliny musí mít co nejmenší lístky, protože zámě-

rem podobné nádrže je znázornit hory – a příliš velké lísky 

by ho zhatily. 

To všechno Khanh dodržel. Kameny jsou nádherné, sub-

strát i pozadí s nimi dokonale ladí a řasa místo běžných rost-

lin obrovsky napomáhá k navození pocitu, že se nejedná o mi-

niakvárium. 

Avšak další důležitou součástí tvorby podobné nádrže je 

důkladné naplánování umístění kamenů. Podle mého názoru 

by  akváriu  prospělo  popřemýšlet  o  dvou větších  kamenech 

vpravo, které si jsou příliš podobné. 

Když si akvárium rozdělím pomyslnou osou na dvě stejné 

poloviny, přijde mi nevyvážené.  Kameny na každé polovině 

mají  úplně  jiný  charakter  položení  a  to  nepřispívá  k  věro-

hodnosti. Můj pohled zde nic nevede, zrak mi projíždí celou 

nádrží a nemá na čem spočinout – a to mě po chvíli prostě 

přestane bavit. 

V paměti však stále mám ono dokonalé barevné sladění.

bezstavovce

(Foto: Peter Korenčiak)

Temný les
Patrik Bíro

Opět  akvárium,  snažící  se  napodobit  kousek  světa  pod 

vodou. Atmosféru zde tvoří všechny nutné prvky, a to kořen, 

listí, rostliny, tmavé pozadí. 

Všechno vypadá jako čerstvě zaplavený les,  ale nádrž je 

v konečném důsledku nezajímavá. 

K tomu, aby akvárium zaujalo, totiž nestačí splnit základní 

podmínky k navození atmosféry. Do kompozice je nutné za-

členit  zajímavý  prvek,  který  však  musí  vypadat  přirozeně. 

V tomhle případě by takovou úlohu mohl hrát členitý kořen.

3. ročník súťaže miniakvárií sa uskutoční v rámci 

Akvaristickej zimy v Bratislave 21.-22.11.2009
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REVIZE SULAWESKÝCH KREVETEK

Ladislav Prohászka

Všichni milovníci krevet moc dobře vědí, že množství dru-

hů ze sulaweských jezer se zdá být bezedné. Během posled-

ních let se setkáváme se stále větším počtem různých barev-

ných a lákavých  Caridina sp.  "Kupsimě!". Část sulaweských 

krevetek má své platné vědecké pojmenování, ty ostatní si na 

něj musí ještě nějaký čas počkat.  Pokud patříte mezi ty, co 

bedlivě vývoj okolo této části  akvaristického „zboží“ sledují, 

jistě vám neunikla čerstvá revize, spojená s popisem osmi (!) 

nových druhů. Protože článek má 110 stran, nechal jsem si já 

sám trochu času na prostudování a s dvouměsíčním zpoždě-

ním o něm informuji i zbývající čtenáře časopisu  Akvárium. 

Jen stručně, ale bude snad zřejmé, proč...

Kristina von Rintelen, Yixiong Cai:

Radiation of endemic species flocks in ancient 

lakes:  Systematic  revision  of  the  freshwater 

shrimp Caridina H. Milne Edwards, 1837 (Crus-

tacea: Decapoda: Atyidae) from the ancient la-

kes of Sulawesi, Indonesia, with the description 

of eight new species. 

Článek byl publikován v The Raffles Bulletin of Zoology [1] 

dne 31.8.2009, tedy přesně tři roky poté, co stejná autorská 

dvojice zveřejnila popis Caridina spongicola. Tento druh, jak 

mnozí určitě víte, žije na houbách a jeho životní styl a vzhled 

jsou tak  trochu ztělesněním našich  představ  o sulaweských 

krevetkách: je to krásný, křehký a záhadný tvoreček.

Caridina spongicola. (Foto: originální publikace [1])

To je však jen malá demonstrace skutečnosti, že oba au-

toři krevetkám rozumí a nejsou na tomto poli nijak neznámí. 

Jejich nová revize se zabývá zástupci rodu  Caridina v jezeře 

Poso a v systému Malili; přináší mj. morfologický klíč všech 

druhů a  klíč  k  určování  živých jedinců v  terénu;  podrobný 

přehled všech druhů včetně mapek, nákresů apod. a také pa-

sáž o radiaci, ekologii a diverzitě místních krevet.

zaujímavosti

Celkově je v článku zpracováno 21 druhů, z nichž 15 žije 

v systému Malili  a 5 v jezeře Poso. Nově popsanými druhy 

jsou z Malili  Caridina dennerli, C. glaubrechti, C. holthuisi,  

C. parvula, C. profundicola, C. striata  a z Poso  C. caerulea 

a  C. schenkeli.  Kromě opravdu detailních kreseb a fotografií 

morfologických detailů si autoři vzali na pomoc molekulární 

biologii; k jednotlivým popisům druhů připojují vždy i mapku 

s vyznačením lokalit, poznámky o chování nebo ekologii dru-

hu (např. kde a v jakém počtu se v jezerech zdržuje, jakému 

substrátu  dává  přednost,  jak  se  chová  při  vyrušení  apod.). 

Většina z 21 popisů je opatřená i fotografií (nejčastěji od dob-

ře známého Chrise Lukhaupa). 

Suma sumárum, nemá velký smysl rozepisovat, co moud-

rého se v článku můžete dočíst. Pro všechny akvaristy, kteří 

se o sulaweské krevetky zajímají, je to prostě povinná četba!

Citovaný zdroj:
[1]  von Rintelen K. & Cai Y. (2009): Radiation of endemic species 

flocks in ancient lakes: Systematic revision of the freshwater shrimp 

Caridina  H. Milne  Edwards,  1837  (Crustacea:  Decapoda:  Atyidae) 

from the ancient lakes of Sulawesi, Indonesia, with the description of 

eight new species. The Raffles Bulletin of Zoology 57: 343-452.
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AKVARISTICKÉ NOVINKY – ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2009

Ladislav Prohászka

V posledním čísle Akvária jsem se pokusil Vás informovat 

o nových druzích ryb, popsaných během prázdnin. Vězte, že 

ani na podzim se tempo popisů nijak nesnížilo; tentokrát ale 

budu stručný a  zaměřím  se jen na několik  málo publikací, 

které by pro nás akvaristy mohly být obzvláště zajímavé. Ne-

zůstane ale jen u nových popisů. Pojďme na to:

Ralf Britz z londýnského The Natural History Museum si 

vysloužil mnoho pozornosti na jaře letošního roku, kdy svět 

obletěla zpráva o senzační anatomii trpasličí indické rybičky 

Danionella dracula.  Tenkrát se jednalo o popis třetího přís-

lušníka rodu  Danionella; všechny tři  druhy (kromě  dracula 

to jsou translucida a mirifica) jsou opravdu miniaturní, prů-

hledné a pocházejí z Myanmaru. Nyní přišel Britz s popisem 

druhu čtvrtého:  Danionella priapus Britz  2009 [1].  Ten 

žije v Západním Bengálsku, a tedy v Indii, v povodí řeky Jorai. 

Největší  jedinec  použitý  k popisu  měřil  16 mm; tyto  rybky 

jsou už chovány v akváriu a zřejmě se nejedná o poslední nový 

přírůstek do tohoto rodu, protože přinejmenším v Myanmaru 

se ještě hovoří o dalších nepopsaných druzích:

Jeden z pravděpodobně nepopsaných druhů z Myanmaru.

(Foto: Udomritthiruj, Petfrd.com)

živorodky

V akváriu se chová nejčastěji zřejmě Danionella translu-

cida,  ale také jiné blíže nespecifikované rybky. Jak už jsem 

psal,  jsou vesměs droboučké a  průhledné. Zaslouží  si  proto 

pochopitelně druhové akvárium. Na jejich přírodních lokali-

tách se zdržují mezi kořeny plovoucích rostlin ve společnosti 

jiných malých kaprovitých rybek – Danio, Microrasbora, ale 

najdeme s nimi i vzhledově podobné  Oryzias. Voda tam má 

pH mírně nad neutrál. V zajetí se je již podařilo rozmnožit.

Vzhledem k stále stoupající oblibě miniakvárií, ať se nám 

to líbí, nebo ne – a věřte, že mě moc ne – si různé trpasličí 

rybky jako Danionella jistě zaslouží naši pozornost.

Z dalších objevů ryb, které možná v našich akváriích pla-

vou – a pokud ne, zaručeně jednou budou – musím zmínit 

novou živorodku:  Poecilia (Acanthophacelus) obscura 

Schories, Meyer & Schartl, 2009. Popis je to pro mě senza-

ční, protože nejde o nenápadnou rybku skrytou kdesi v hlubo-

ké džungli! O tom ale samostatný článek v rubrice živorodky.

Sumcaři tu mají tři nové ancistrusy z povodí řeky Iguaçu 

v brazilském státě Paraná: Ancistrus abilhoai, Ancistrus 

agostinhoi,  Ancistrus  mullerae.  Autory  jsou  ve  všech 

případech Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009 [2]. Popis je velmi 

čerstvý (článek vyšel 29.10.), takže se o nových druzích zatím 

ani  nikde  nediskutuje  a  nepodařilo  se  mi  bohužel  vypátrat 

žádné podrobnosti.

Úplně jiný sumeček rozšířil  asijský rod  Hara –  z dosa-

vadních osmi malých až středních druhů je u nás poměrně 

známý Hera jerdoni. Nyní přibyl druh Hara koladynensis 

Anganthoibi & Vishwanath, 2009 [3]. Je to opět drobná rybka 

dorůstající do 7 cm. Uvidíme, jestli se dostane do akvárií!

(Zdroj: originální publikace [3])

A na závěr jsem slíbil nějaké „nerybí“ novinky. Jsou to dva 

internetové počiny: Prvním je nově spuštěný projekt s názvem 

Aquabooks [4].  Zajímáte-li  se  o  ryby,  o  akvaristiku  nebo 

rybářství a zejména o knihy, věnované těmto tématům, pak 

neváhejte  a  nakoukněte.  Budete  příjemně překvapeni.  Dru-

hým počinem je znovuobnovený provoz portálu Akvaria.sk; 

pamětníkům  netřeba  připomínat  diskuzní  fórum  a  články, 

my ostatní si uděláme obrázek po vyťukání té správné inter-

netové adresy [5].

Citované zdroje:
[1]  Britz R. (2009):  Danionella priapus, a new species of miniature 

cyprinid  fish  from  West  Bengal,  India  (Teleostei:  Cypriniformes: 

Cyprinidae). Zootaxa 2277:53-60.

[2]  Bifi  A.G.,  Pavanelli  C.S.  &  Zawadzki  C.  H.  (2009):  Three new 

species of Ancistrus Kner, 1854 (Siluriformes: Loricariidae) from the 

Rio Iguaçu basin, Paraná State, Brazil. Zootaxa, 2275: 41–59. 

[3] Anganthoibi, N. & Vishwanath, W. (2009): A new catfish,  Hara 

koladynensis from northeastern  India  (Siluriformes:  Erethistidae). 

Journal of Threatened Taxa, 1 (9): 466-470. 

[4] www.aquabooks.cz

[5] www.akvaria.sk
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MICROPOECILIA PARAE OPĚT DOBÝVÁ (?) EVROPU

Markéta Rejlková

Jen málokterý z milovníků divokých živorodek neví, že na 

říjnové bratislavské Akvajeseni se prodávaly opravdové dra-

hokamy; rybky, po kterých mnozí touží (a jiní zatouží, sotva 

je uvidí), ale ti znalejší a rozvážnější z nás se jich malinko bojí. 

A přesto jsme je koupili.

Nebudu pochopitelně po pár týdnech psát článek o tom, 

jak chovat  Micropoecilia parae.  Na to musí  našimi akvárii 

protéci ještě hodně vody, abychom mohli vůbec říci, že jsme 

je dokázali chovat – ti, kdo už mají s micropoeciliemi své zku-

šenosti, mi jistě dají za pravdu.

Ale tato rubrika má sloužit i k informování o novinkách 

a jednoduše k tomu, aby živorodkáři „měli stále co číst“ :-). 

Komu tedy unikla původní zpráva [1] o tom, že firma Aqua-

rium Glaser dovezla  Micropoecilia parae do Evropy (publi-

kováno  10.7.2009),  může  se  pokochat  pohledem  alespoň 

nyní. Od firmy Glaser jsem dostala povolení k použití snímků 

zde, za což jsem jí vděčná přeci jen o něco méně než za prostý 

fakt, že tyhle křehké krásky dovezla. Dík si zaslouží i člen na-

šeho klubu „Clarkii“, který je dokázal dostat až do Bratislavy.

(Foto: Frank Schäfer, Aquarium Glaser)

Když se na snímek parae podívá někdo, kdo je nezná, asi 

začne hned kroutit hlavou, proč se tak krásné rybky nechovají 

běžněji. Mnohé z lidí, co se s micropoeciliemi natrápili, místo 

toho bolestivě píchne u srdce. Tohle je totiž problém, oříšek 

(spíš pořádný ořech!), akvaristova noční můra nebo zakopaný 

pes, říkejme tomu každý jak jen uznáme za vhodné. Micropo-

ecilie jsou krásné, ale velmi křehké a dlouhodobě prakticky 

neudržitelné. V menší míře to snad (?) platí o  Micropoecilia 

picta, proto je z nich nejznámější – ale to z ní stejně nedělá 

rybu pro někoho, kdo se u akvárií nerad trápí.

Micropoecilia parae byla do Evropy poprvé dovezená Ma-

yerem už v roce 1910 (do Německa). Dlouho, předlouho měla 

pověst ryby, kterou není možné rozmnožit do druhé generace. 

Podle  Baenschova  atlasu  [2]  se  ale  vídeňskému akvaristovi 

Stefanovi podařilo prokletí zlomit a dostal se až za třetí ge-

neraci. Letopočet i podrobnosti ale chybí.

Není tedy divu, že se „záludnost“ této malé krásky traduje 

až do dnešních dnů. I ve zprávě o dovozu na stránkách firmy 

Aquarium Glaser [1] je tato skutečnost zmíněná, ovšem v ma-

linko jiném kontextu. Konkrétně tyto ryby totiž údajně pochá-

zejí od chovatele v Asii. Nejde tedy o přímý import z přírody. 

Skutečnost, že někdo dokáže vyprodukovat takové ohromné 

množství ryby, která má pověst velmi „těžké“, je zarážející a 

bombastická zároveň. Pokud tomu budeme věřit. Na druhou 

stranu, mnoho prostoru pro spekulace tu nezbývá – protože 

aby všechny tyhle ryby přišly přes Asii z odchytů, to je velmi 

nepravděpodobné.

Co  z  toho  –  pro  nás  micropoecilio-fanatiky  –  vyplývá? 

Někdo to dokázal a daří se mu? Tak to třeba půjde i nám. Ale! 

Micropoecilia parae se  jednak  chová  občas  v  laboratořích, 

a pak také přichází velmi sporadicky s importy (nikdy v takto 

ohromném množství) a akvaristé ji tedy čas od času chovají 

(rozuměj několik měsíců se s ní trápí). Fakt, že je tu, tedy ne-

ní zázrakem. Udržet ji při životě a dostat z ní nějaké mladé 

není údajně takový problém. Problém ale je, aby samice ro-

dily opakovaně a aby rodily i jejich dcery... 

Co tedy může z tohoto asijského importu ještě vyplývat? 

Koupili jsme my právě ty dcery? Takže jsme se připravili o tu 

hladkou a úspěšnou fázi chovu a čeká nás maximálně jedna 

další generace?

A nebo je to tak, že se odněkud objevil nový kmen, který 

prostě tolik nástrah neskýtá a lze s ním počítat i do budouc-

na? Údajně jsou v Evropě asijské  Micropoecilia picta, které 

jsou „trochu jiné“ a hlavně se množí.  Tuhle informaci  jsem 

opakovaně viděla na německých a francouzských stránkách. 

Jenomže, tyhle „dobré“ pikty máme pravděpodobně i my, co 

jsme si je pořídili na loňské Akvajeseni. A o několka následých 

generacích si můžeme nechat jen zdát.

Jak to tedy s novými parae je a jak nám to půjde ukáže jen 

čas. Poohlédla jsem se do míst, kde se tyhle Glaserovic parae 

objevily o několik týdnů dříve. Hlavně ve Francii jsou hitem 

a už o prázdninách se tam na diskusích ozývali šťastní noví 

majitelé.  Zatím jsem se tam dočetla o velmi rychle naroze-

ných mláďatech (což potvrzuje  zkušenosti  od nás), ale  také 

o ztrátách mezi dospělými rybami (i tohle bohužel odpovídá). 

Určitě chci zkušenosti za hranicemi sledovat i dál a o všechny 

zajímavé postřehy se pak s vámi podělím.

Francouzi se vůbec o Micropoecilia parae zajímají a cho-

vají je tam občas i z jiných zdrojů. Není divu, protože domo-

vem téhle rybky je mimo jiné i  Francouzská Guayana (také 

Guayana, Brazílie – stát  Pará,  Surinam) a jak jsem chvilku 

četla povídání francouzských živorodkářů, jezdí si tam na vý-

let poměrně často. S sebou domů vozí nejen rybky, ale samo-

zřejmě i  poznatky o lokalitách.  Což je  jistě  hodně zajímavý 

zdroj informací, který stojí za další prozkoumání!
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Mimo jiné jsem takhle náhodně narazila na poznámku, že 

na jedné lokalitě tam žijí pohromadě samci typu  melanzona 

i obyčejní. Já tuhle informaci vypouštím do světa tak jak je, 

bez bližšího odkazu a bez komentáře, abyste se nad tím mohli 

zamyslet každý sám; jsem si totiž jistá, že krásné malé parae 

a jejím rozličným samcům budeme ještě v rubrice  živorodky 

věnovat prostor někdy příště. A tohle zazní i se zdrojem!

Na tomto místě jen vyvrátím představy některých akva-

ristů, že tyto barevné drahokamy byly v Asii získány šlechtě-

ním a  nejsou tedy  „přírodní“.  Nikoli  – jedná  se  o  barevné 

formy, které všechny žijí  v přírodě (úplně stejně jako třeba 

červené Micropoecilia picta). O tom ale opravdu jindy.

Červená melanzona. (Foto: Frank Schäfer, Aquarium Glaser)

Žlutá melanzona. (Foto: Frank Schäfer, Aquarium Glaser)

Modrá melanzona. (Foto: Frank Schäfer, Aquarium Glaser)

Rybky ve vedlejším sloupci – samozřejmě všechno jsou to 

samci – představují tzv. typ melanzona. To slůvko se vztahuje 

k  černým podélným páskům,  které  mají  všechny  tři  formy 

společné.  Nenechte  se  mýlit  fotografií,  prostřední  ryba  je 

žlutá, nikoli zelená (správný odstín je dobře vidět na předešlé 

stránce).  Typ  melanzona  se  natolik  odlišuje  od  „obyčejné“ 

parae, že byl popsán jako samostatný druh Acanthophacelus 

melanzonus Eigenmannem 15 let poté, co on sám popsal druh 

Poecilia parae. Ale to opět začínám téma, které by bylo na 

dlouho a zaslouží si samostatný prostor.

Samci „obyčejné“ parae mají mnohem nenápadnější zbar-

vení. Objevují  se u nich skvrny a především svislé proužky. 

Jedna taková forma je i v onom zmiňovaném importu od Gla-

sera, ale musím podotknout, že nejde o typickou parae. Kaž-

dopádně je to nádherná rybka, pro mě osobně ze všech typů 

nejkrásnější:

Proužkovaná forma. (Foto: Frank Schäfer, Aquarium Glaser)

Samice. (Foto: Frank Schäfer, Aquarium Glaser)

Tolik prvotní informace k „žhavému uhlíku“ na živorod-

kářské scéně. Věřím, že další články budou následovat.

[1] www.aquarium-glaser.com/en/archiv.php?news_id=187   

[2] Baensch H.A.  & Rudiger R. (2004): Aquarium Atlas Volume 4. 

Mergus Verlag, 892 pp.

Držím upřímně palce všem, kteří se s touto křehkou krás-

kou  v  akváriu  nyní  potýkají.  Budu vděčná za  jakékoliv  

Vaše vlastní postřehy – víc hlav víc ví, tak se spojme!
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GUPEK NENÍ NIKDY DOST:
POECILIA OBSCURA  Schories, Meyer & Schartl 2009

Roman Slaboch

16.10.2009 vyšel ve známém odborném časopise Zootaxa 

popis nového druhu živorodky [1]. Na tom by nebylo nic  za- 

se až tak divného – minulé číslo  Akvária přineslo například 

zprávu o novém druhu ostrozubky Cnesterodon pirai. Zvlášt-

ností  tohoto  popisu  je  ale  fakt,  že  druh  pochází  z  oblasti 

západního  Trinidadu,  tedy  z  míst,  která  jsou  ichtyologicky 

velmi  dobře  prozkoumána  a  na  kterých  dosud  „kralovala“ 

všem akvaristům notoricky známá gupka. 

Nový druh (říkejme mu pracovně živorodka trinidadská) 

je vzhledem prakticky shodný a zaměnitelný s již zmiňova-

nou gupkou. Proto byl také nazván Poecilia obscura, což jas-

ně říká,  že  se  jim mezi  gupkami  dlouho ukrývala  (oficiální 

zdůvodnění názvu). Podle dvou dosud uveřejněných fotogra-

fií samců a jediné samice je jasné, že bez DNA sekvenátoru 

či  bez  elektronového mikroskopu si  v  akváriích  tento  druh 

neurčíme. 

Typovou lokalitou  druhu  P.  obscura je  říčka  Oropuche. 

Byla ovšem nalovena i  jinde.  Celkem očekávaně v přítocích 

Río Oropuche a ve vodách stejného úmoří (Río Seco, Matura 

a L’Ebranche).  Druh má evidentně stejnou barevnou varia-

bilitu jako gupky.

Podle fylogramu vytvořeného na základě rozboru mtDNA 

vyplývá,  že  živorodka  trinidadská (P. obscura)  je  geneticky 

blíž živorodkám Wingeovým – „endlerkám“ (P. wingei), než 

živorodkám duhovým – „gupkám“ (P. reticulata).

Protože z Trinidadu pocházejí i paratypy výše zmíněných 

gupek, které zaslal známý Lechemere Guppy a které popsal 

Günther (neznajíc  časnější  Petersův popis)  jako  Girardinus 

guppii,  zaměřili  se  autoři  i  na  porovnání  těchto  preparátů 

(pod kódovým označením ZMB 6081).  Senzace se však ne-

konala,  Güntherův  popis  zůstává  i  nadále  neplatný.  Škoda, 

mohli jsme mít „opravdovou“ gupku.

Při  studiu  druhu před  popisem  se  rybky  v  laboratořích 

velmi snadno množily, takže by v budoucnu neměl být pro-

blém je  získat.  Otázkou je,  jestli  už v Evropě není,  protože 

v době častých turistických cest do Karibiku a individuálních 

importů  mohla  být  již  dávno „utajeně“  dovezena jako nor-

mální gupka. 

[1]  Schories  S.,  Meyer  M.K.  &  Schartl  M.  (2009):  Description  of 

Poecilia (Acanthophacelus)  obscura n.  sp.,  (Teleostei:  Poeciliidae), 

a new guppy species from western Trinidad, with remarks on P. win-

gei and the status of the “Endler’s guppy”. Zootaxa, 2266: 35-50.

P. obscura, samec (a) a samice (b) z typové lokality 

na řece Oropuche. (c) P. obscura, populace Río Seco; 

(d) P. reticulata, populace z mokřadů Caroni; (e) P. reticu-

lata, populace Río Yaguaracual; (f) P. cf. "wingei" z vodo-

pádu El Cordon; (g) P. wingei z typové lokality, populace 

Campoma; (h) P. wingei, populace Laguna de los Patos. 

(Zdroj: originální publikace [1])

Horní tok řeky Oropuche, typová lokalita Poecilia obscura. 

(Zdroj: originální publikace [1])
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POECILIA LATIPINNA, ALEBO POECILIA VELIFERA?

Ing. Marian Stieranka

Túto otázku si kladú mnohí  akvaristi  najmä pri  nákupe 

rýb  v  prípade,  že  sa  chcú zaoberať  chovom týchto  druhov. 

Trúfam si  povedať,  že  pri  predajnej  veľkosti  rýb  –  a  to  aj 

v  prípade  veľkosti  XXL – nie  je  možné  jednoznačne  určiť, 

či sa jedná o druh P. latipinna, alebo druh P. velifera.

Rovnakú otázku si veľakrát položia aj posudzovatelia na 

súťažných výstavách pri zaraďovaní kolekcií do jednotlivých 

súťažných kategórií.  Predovšetkým druhy  P.  latipinna a  P. 

velifera sú si veľmi podobné. Stáva sa, že kolekcie rýb z rov-

nakého neresu sú na jednej výstave posúdené ako P. latipin-

na a na inej ako P. velifera. V takýchto prípadoch býva preto 

diskutovaná otázka, ako jednoznačne rozlíšiť pri posudzovaní 

P. velifera a  P. latipinna. Otázka je zložitá preto, že pri po-

sudzovaní je v zásade hodnotený fenotyp rýb bez poznania ich 

genotypu.  Veľakrát  sa  jedná  aj  o  intermediálne  typy  rýb, 

vzniknuté  mnohonásobným  krížením  s  vysokým  stupňom 

domestifikácie,  pričom  len  výnimočne  sú  hodnotené  čisté 

prírodné formy. 

Z uvedeného dôvodu v rokoch 1981 až 2001 (v medziná-

rodných štandardoch ISXM-81 a ISXM-88) nebol druh P. la-

tipinna ako  taký  obsiahnutý  a  všetky  kolekcie  P.  latipinna 

boli posudzované v súťažnej kategórii P. velifera. V roku 2001 

bol druh P. latipinna opäť zaradený do medzinárodného štan-

dardu  ISXM-2001  [1]  ako  samostatná  súťažná  kategória. 

Štandard pritom vyjadruje chovateľské ciele a ideálne pred-

stavy o hodnotených druhoch. Hodnotenie vychádza predo-

všetkým z opisu štandardnej formy, v sporných prípadoch by 

mali byť platné nižšie uvedené štandardné kresby:

Poecilia latipinna (živorodka širokoplutvá).

(Autor: Martin Rose, [1])

Pokúsim sa zrekapitulovať  znaky,  či  kritériá,  podľa  kto-

rých sa nedajú druhy P. latipinna a P. velifera od seba odlíšiť 

a znaky, podľa ktorých by sa druhy mali dať od seba odlíšiť.

Jedným z najnápadnejších znakov, ktorý každého upúta, 

je  farba rýb. Základné farby, napr. prírodná (divoká), strie-

borná,  zlatá,  žltá,  oranžová  a  červená,  ako  aj  čierne  vzory, 

napr.  celočierny,  bodkovaný,  fŕkaný,  strakatý,  sa  vyskytujú 

u oboch druhov. Z uvedeného dôvodu farba rýb nebude krité-

riom na odlíšenie druhov.

Podobne je to aj s tvarom tela, ktorý je u oboch druhov 

rovnaký. Pomer výšky tela k dĺžke tela má v optimálnom prí-

pade predstavovať 3,5 : 10.

Rovnako tak aj tvar chvostovej plutvy majú P. latipin-

na a  P. velifera  rovnaký. Optimálna výška chvostovej plutvy 

k dĺžke tela predstavuje  pomer  3,5  :  10,  a šírka chvostovej 

plutvy k dĺžke tela pomer 2 : 10.

Poecilia velifera (živorodka vysokoplutvá).

(Autor: Martin Rose, [1])

Prvým znakom, podľa ktorého by malo byť možné druhy 

od seba odlíšiť, je dĺžka tela. V prírodných podmienkach do-

rastajú  samce  P.  latipinna 9-12  cm  a  samičky  10-12  cm. 

Samce P. velifera sa v prírode objavujú vo veľkosti 10-15 cm, 

samičky od 10 až do 18 cm. Uvedené veľkosti rýb sa spravidla 

v zajatí nepodarí dosiahnuť. Štandard považuje za optimálnu 

veľkosť P. latipinna 7 cm u oboch pohlaví, pričom ryby nema-

jú  byť  pri  hodnotení  menšie  ako  5  cm.  Optimálna  veľkosť 

P. velifera je stanovená na 8 cm u oboch pohlaví, pričom ryby 

pri  hodnotení  nemajú  byť  menšie  ako 6 cm.  Pri  súťažných 

výstavách sa veľkosť oboch druhov rýb pohybuje cca 5-7 cm, 

takže dĺžka tela sa stáva prakticky znakom, podľa ktorého sa 

druhy od seba nedajú odlíšiť.

Druhým znakom, podľa ktorého by malo byť možné oba 

druhy od seba odlíšiť, je tvar chrbtovej plutvy u samcov. 

(Samičky  u  oboch  druhov  majú  chrbtovú  plutvu  rovnakú. 

Jej výška má pomer k dĺžke tela 2 : 10 a jej šírka k dĺžke tela 
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pomer 3 : 10.) Výška chrbtovej plutvy samcov P. latipinna má 

mať k dĺžke tela pomer 3 : 10, u P. velifera pomer 4 : 10. Šírka 

chrbtovej plutvy samcov u  P. latipinna by mala mať pomer 

k dĺžke tela 6 : 10, u P. velifera 7 : 10. Chrbtová plutva P. la-

tipinna dosahuje po úroveň koreňa chvosta a jej nasadenie je 

posunuté smerom dozadu od prsných plutiev. Chrbtová plut-

va P. velifera presahuje koreň chvosta a jej nasadenie je pri-

bližne na úrovni prsných plutiev. Problémom je, že spravidla 

na súťažných výstavách sú posudzované kolekcie, ktoré ešte 

nedosiahli svoju optimálnu veľkosť v dospelosti, a tým aj pro-

porcie chrbtovej plutvy. Uvedeným stavom sa tak aj tvar chr-

btovej plutvy stáva znakom, podľa ktorého je problematické 

rozlíšiť P. latipinna od P. velifera.

Široký chvostový násadec P. velifera by mal tvoriť 2/10 

až 3/10 dĺžky tela. Výška chvostového násadca u P. latipinna 

však dosahuje tiež min. 2/10 dĺžky tela. Týmto aj uvedený tre-

tí znak sa stáva nejednoznačným pre odlíšenie druhov.

Štvrtým a asi posledným znakom, podľa ktorého by bolo 

možné  jednoznačne  vzájomne odlíšiť  tieto  druhy,  je  počet 

lúčov v plutvách. Skúsme si preto zobrať na pomoc morfo-

lógiu  rýb.  Ktoré  morfologické  znaky  rýb  sú  zakódované vo 

vzorcoch  pri  vedeckom  určení  jednotlivých  druhov  rýb  a 

akým spôsobom?

             6                            1                               8

5         3                      7                      2                       4
(Pôvodná kresba prevzatá z [2])

Legenda: 1 – chrbtová plutva, 2 – ritná plutva, 3 – brušná 

plutva,  4  –  chvostová  plutva,  5  – prsná plutva,  6  –  tvrdé, 

nerozvetvené lúče chrbtovej  plutvy,  7  – tvrdé, nerozvetvené 

lúče  ritnej  plutvy,  8  – mäkké,  rozvetvené  lúče,  9  – tuková 

plutva, 10 – perforované šupiny bočnej čiary. 

Príklad vzorca:  

D I-II/6-8; A II-V/21-26; P 5; V I/5; C 11; Ll 27-31

Skratky používané vo vzorcoch:

D -  dorsale (Pinna dorsalis) – chrbtová plutva

A -  anale (Pinna analis) – ritná plutva

V - ventrale (Pinna ventralis) – brušná plutva

C - caudale (Pinna caudalis) – chvostová plutva

P - pectorale (Pinna pectoralis) – prsná plutva

II-III - rímske číslice za skratkou plutvy definujú počet tvr-

dých (nevetvených a nečlánkovaných) lúčov v plutve

6-8 - arabské číslice za skratkou plutvy definujú počet mäk-

kých (ohybných,  článkovaných a na konci  spravidla  rozvet-

vených) lúčov v plutve

Ll - Linea lateralis - bočná čiara

25-30 - arabské  číslice  za  skratkou  bočnej  čiary  definujú 

počet šupín v bočnej čiare

Ltr - Linea transversalis – kolmica v maximálnej výške tela

8-9 - arabské číslice za skratkou kolmice definujú počet šupín 

v kolmici

Štandard („ISXM – 2001“, [1]) uvádza, že P. latipinna má 

v chrbtovej plutve 12 až 16 lúčov a  P. velifera 15 až 19 lúčov 

(bez určenia, či sa jedná o tvrdé, resp. mäkké lúče).                    

Norbert  Dokoupil  [3]  uvádza  nižšie  uvedené vzorce  pre 

druh P. latipinna a druh P. velifera:

P. l.:  D 13-16;    A 9-10;   V 6;   P 14-15;   Ll 26-30; Ltr 9

P. v.: D 18-19;    A 9-10;   V 6;   P 14;        Ll 26-28

 

Günther Sterba [4] vzorcami definuje druhy  P. latipinna 

a P. velifera takto:

P. l.:  D 13-14;    A 9-10;   V 6;   P 13;         Ll 26-29

P. v.: D 18-19;    A 9;         V 6;   P 14;         Ll 26-28

Z toho vyplýva, že aj vo vzorcoch vyššie uvedených auto-

rov  sú  malé  rozdiely,  aj  keď  v  zásade  vzorce  s  uvedeným 

počtom lúčov (všetko mäkkých) v chrbtovej  plutve vylučujú 

zámenu druhu  P. latipinna a  P. velifera (počty lúčov sa po-

četne neprekrývajú). 

Iná je situácia v štandardnom popise, kde sa počet mäk-

kých  lúčov  početne  prekrýva,  a  tak  v  prípade,  že  by  sme 

napočítali rybe v chrbtovej plutve 15, alebo 16 mäkkých lúčov, 

nebudeme podľa štandardu vedieť určiť,  či  sa jedná o druh 

P. latipinna, alebo druh P. velifera.

Zaujímavé by možno bolo zistiť a porovnať uvádzané vzor-

ce ešte z viacerých literárnych prameňov, resp. vzorce z pr-

vého vedeckého popísania uvedených druhov rýb. To by však 

v tomto prípade vzhľadom na vynaložené úsilie pre dosiahnu-

tie požadovaného výsledku bolo neadekvátne.

Ťažko si je  možné predstaviť,  že pri  uvedených druhoch 

rýb vo vodnom prostredí,  v nádrži,  v ktorej  sa ryby posud-

zujú, a pri ich normálnej vitalite, keď sú takmer v neustálom 

pohybe, niekto dokáže spočítať počet mäkkých lúčov v chrb-

tovej plutve. 

V sporných prípadoch, najmä pri intermediálnych typoch 

rýb,  je  potrebné  posúdiť  kolekciu  v  súlade  s  ustanovením 

C.4.10. ISXM – 2001 [1], t.j. v tej kategórii, kde kolekcia získa 

vyššie bodové ohodnotenie. 
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V zásade sa dá vysloviť záver, že jednoznačné stanovenie, 

o aký druh rýb sa jedná,  nie je možné vo väčšine prípadov 

zistiť priamo v nádrži pri  hodnotení rýb. Toto je možné len 

pri podrobnom preskúmaní morfologických znakov rýb, ktoré 

sú zakódované do vzorca  pri  vedeckom určení konkrétneho 

druhu rýb.

Zároveň však uvedený záver  môže byť  aj  podnetom pri 

prípadnej inovácii medzinárodného štandardu ISXM – 2001. 

Aj keď druh P. latipinna určite má svoje opodstatnenie a svo-

je miesto v prírode, bude sa potrebné rozhodnúť aj v súvislosti 

s prv uvedeným, či  sa nevrátiť  v nazeraní  na posudzovanie 

druhov „Molly“ pred rok 2001.

A úplne na záver. Stačí krátka prítomnosť na internete. Aj keď nemusí byť vždy záväzný popis k nájdené-

mu obrázku, trúfnete si jednoznačne potvrdiť, na ktorých obrázkoch je P. latipinna a na ktorých P. velifera?  

Ja nie.

(Zdroj: internet)

biotopy

Použitá literatúra:
[1] Slovenský zväz chovateľov, Klub chovateľov živorodých rýb: Interštandard Xipho-Molly 2001 „ISXM 01“. Pracovný materiál, verzia z r.2004. 

[2] Pivnička K., Černý K., Hýsek K. (?): Sladkovodní a mořské ryby Evropy. Publikácia je dostupná na internetových stránkách ÚŽP PřF UK,  

www.natur.cuni.cz/~uzp/data/RybyEvr1.doc, verzia z 12.10.2009. 

[3] Dokoupil N. (1981): Živorodky. Technika chovu, biologie druhů, standardy. SZN, Praha, 264 pp.

[4] Sterba G. (1987): Süsswasserfische der Welt. Urania Verlag, Leipzig-Jena-Berlin, 914 pp. 
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PODVODNÍ SVĚT POZO AZUL

Markéta Rejlková

V minulém čísle Akvária jsem Vás seznámila s lokalitou Pozo Azul a s jejími obyvateli. A jak jsem slíbila, ve „dvacítce“  

se podělím o několik podvodních záběrů z tohoto krásného místa. Pokusila jsem se vybrat takové, které sice nejsou dokonalé,  

ale nejlépe vykreslí drobné rybí epizodky, na jaké můžete při šnorchlování narazit. Celá mozaika z Pozo Azul by vydala na  

kompletní číslo časopisu, ale snad Vás i tento výběr našich úlovků potěší.

Ještě musím opravit své tvrzení, že Linke zde lovil terčovce. Jak mě upozornil Honza Burzanovský, prý to byli altumové. 

A teď už si bez dalších komentářů vychutnejte tu mokrou modrou atmosféru.

 (Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Jaromír Šmerda ml.)

(Foto: Markéta Rejlková)
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(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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(Foto: Jaromír Šmerda ml.)

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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(Foto: Markéta Rejlková)

pre začiatočníkov

(Foto: Markéta Rejlková)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V AKVÁRIU: 
S KRÁSNÝMI DÁMAMI SE NEFILTRUJE

Nikol Mládková

V dnešním díle akvaristického seriálu pro mladší a nezku-

šené budeme hovořit  o vpravdě fundamentálním a pro mo-

derní akvaristiku neodmyslitelném procesu: filtraci.

Jistě znáte termín „filtr“ z běžné mluvy jako pomůcku se-

lektivně či neselektivně odstraňující součást tzv. tekuté směsi 

(plynu, kapaliny), například při vaření překapávané kávy ne-

bo z vdechované směsi cigaretového kouře. Filtr  je i  termín 

používaný v hantýrce počítačové, například pro grafický efekt 

je v různých softwarech nutné aplikovat právě – filtr.

Filtrace v akvaristice při chovu ryb představuje základní 

proces  udržování  biologické rovnováhy  a  časově limitované 

čistoty akvarijní vody pomocí zachytávání nečistot a biologi-

cké transformace škodlivin. Zcela banálně lze říci,  že stejně 

jako je potřeba mít v běžném současném obydlí funkční ka-

nalizaci a pravidelný odvoz odpadu, je totéž nutné zajis-

tit v akváriu.

Je dále třeba si uvědomit, že díky koloběhu vody v přírodě 

je  velká část  vod,  především tekoucích,  čištěna zcela  přiro-

zeným způsobem (pravda, ne zrovna od DDT či těžkých kovů) 

díky odchodu a příchodu nové vody, okysličováním, promý-

váním a  také  díky přítomnosti  mikroorganizmů,  které  pře-

měňují  chemické  struktury  ve  vodě na  látky přístupné pro 

výživu rostlin (o totéž se snažíme v akváriu filtrací), a např. 

v moři i díky přítomnosti vyšších živočichů, zajišťujících očis-

tu mj. od zraněných či zemřelých jedinců (krabi apod.). Dosá-

hnout podobné rovnováhy je naším záměrem i v akvarijním 

mikrosvětě.

Napodobit tento přírodní koloběh (či spíše funkční efekt, 

protože vymodelovat skutečně ekologicky rovnovážný systém 

je v tak omezeném prostoru, jako je akvárium, prakticky ne-

reálné) je možné právě díky filtraci, a to ve většině případů 

poměrně úspěšně.

Co je hlavním aspektem, který je nutné brát v úvahu při 

určení vlastní „filtrační filozofie“: Kolik hodlám chovat ry-

biček na objem vody. S troškou představivosti je zřejmé, 

že zátěž vody z exkrementů ryb např. v tropickém potoce je 

vzhledem k jeho objemu a proudění víceméně zanedbatelná, 

kdežto v akváriu je to jeden z hlavních zdrojů nečistot. Proto-

že objem vody je v akváriu konstantní, logicky platí: čím více 

rybiček,  tím více nečistot.  Problematice  kvantity  osazenstva 

akvária se budeme věnovat v samostatném článku, ale pokud 

plánujete  akvárium, ve kterém „hlavní roli“  budou hrát  ry-

bičky  a  nikoli  např.  rostliny,  bude  filtrace  základní  kámen 

udržování akvária v obyvatelném stavu a je nutné považovat 

kvalitní a výkonný filtr za nezbytnou investici. 

Náš (ne)přítel dusík

Dusík tvoří  zhruba 4/5 zemské atmosféry a je přítomný 

i  ve  vodě  v  několika  formách:  jako  plyn  (N2),  anorganické 

sloučeniny (např.  dusičnany) a v organických sloučeninách. 

Rozklad  organických  látek,  který  ve  vodě probíhá,  vede  ke 

vzniku čpavku (amoniaku), který je už v malých koncentra-

cích toxický pro všechno živé v akváriu. Tudíž, pokud bychom 

dusík v této podobě pravidelně neodstraňovali (např. filtrací), 

živočichové  v  akváriu  by  se  doslova udusili  čpavkem.  Rybí 

exkrementy, zbytky krmiva, to vše jsou bohaté zdroje dusíku, 

proto je nutné mít na paměti, že čím více ryb a více krmiva, 

tím intenzivnější filtrace je třeba.

Jak se dusíku elegantně zbavit

Nyní si připomeneme pár slov ze základoškolské chemie: 

Abychom se zbavili čpavku, převedeme ho na nějakou jinou 

sloučeninu,  která  je  méně  toxická.  Tou  sloučeninou  je  du-

sičnan.  Aby se  z  čpavku stal  dusičnan (nitrát),  musí  urazit 

poměrně dlouhou cestu: Prochází procesem tzv. nitrifikace, 

kdy ho speciální baktérie (nitrifikační baktérie) oxidací pře-

vedou nejprve na dusitan a posléze na dusičnan. Ten využijí 

rostliny pro svůj růst. (Pozn.red.: Některé vodní rostliny vy-

užívají  přímo čpavek  a dávají  mu dokonce přednost  před  

dusičnany. Viz např. Akvárium č. 4, str. 14.) To nám ovšem 

z hlediska údržby akvária dlouhodobě nestačí, protože i ros-

toucí koncentrace dusičnanů v akváriu škodí. Proto musíme 

pravidelně vyměňovat  část  vody,  abychom nárazově  od-

stranili nahromaděné dusičnany.

Kde  ovšem  ony  příhodné  baktérie  vezmeme  a  kam  je 

v akváriu dáme? Proces nitrifikace probíhá všude v akváriu 

(baktérie jsou přítomny na povrchu substrátu, rostlin, deko-

race, skleněných stěn akvária atd.), ale nejintenzivněji právě 

ve filtru. Filtr (a s ním celé akvárium) se baktériemi postupně 

„osadí“ s příchodem organických látek do nádrže. (Filtrovat 

akvárium bez zdroje dusíku, tedy prakticky čehokoli organic-

kého, aby se „osadil“ filtr před vpuštěním rybiček, jak některé 

návody doporučují, by bylo skutečně nerozumné.)

Odkud se baktérie vůbec vezmou? V určitém minimálním 

množství jsou přítomny v prostředí (a tedy třeba i v kohout-

kové vodě), a pokud nastanou ideální podmínky, baktérie se 

rozmnoží a vytvoří kolonii, která postupně roste a sílí. Tím, že 

v  akváriu  vznikne organický  a  na dusík bohatý  kal  (a  také 

tekuté  dusíkaté  produkty  metabolismu ryb  aj.),  ve  filtru  je 

přítomná okysličená voda a prostředí pro záchyt a následné 

pomnožení baktérií, dochází k onomu „osazení“.
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Je  možné  pořídit  si  i  „lahvované“  baktérie  od  různých 

výrobců, kteří slibují nahradit přirozený proces osídlení filtru 

baktériemi  jednorázovým  nálevem  těchto  mikroorganismů. 

Vyzkoušet tento postup můžete, ale vzhledem k tomu, že se 

jedná o baktérie aerobní a v plastikové lahvičce nemají jed-

nak vzduch a jednak podmínky pro růst (a tedy přežití), jsem 

k tomuto produktu spíše skeptická (bližší informace viz např. 

4. číslo Akvária).

Nicméně  je zřejmé, že i  když se odpadní látky ve filtru 

„zachytí“ a baktérie je zpracují, „pracovní kapacita“ baktérií 

není neomezená a je stále nutné vyměňovat část  vody jako 

standardní součást péče o akvárium.

Jak je z výše řečeného zřejmé, filtr je tedy zařízení, přes 

které ženeme vodu z akvária několikrát za den v celém jejím 

objemu a jehož smyslem je upravit složení vody na lepší hod-

noty pro osazenstvo našeho akvária, rostliny i ryby. 

Dělení filtrů vychází jednak z umístění (vnější vs. vnitřní 

filtr) a jednak dle mechanismu čištění: mechanické a biolo-

gické (umožňující usazení baktérií a nitrifikaci). Většina mo-

derních filtrů jsou elektricky poháněné a kombinují oba způ-

soby filtrace; následující řádky se budou soustředit především 

na  tyto  přístroje.  Pro  zvídavé  a  kreativní  akvaristy  existuje 

mnoho  dostupných  článků  a  literatury  o  filtrech,  které  je 

možné si postavit doma, a o tzv. pomalu tekoucích filtrech, 

které  přesahují  možnosti  tohoto  článku.  O  jedné  filtrační 

entitě se přesto zmíním, a to o půdním filtru. Ačkoli se tento 

může pro svou velice příznivou cenu při prvním setkání jevit 

jako atraktivní varianta, důrazně doporučuji se půdnímu fil-

tru vyhnout. Jako jeden z hlavních důvodů bych uvedla prak-

ticky nulovou možnost čištění a riziko potíží s růstem rostlin.

Dobře si to rozmyslete – chcete mít filtrační hmotu přímo 

v akváriu a pokoušet se maskovat ji rostlinami, a nebo 

ji raději skryjete ve vnějším filtru někde ve skříňce pod 

akváriem? (Foto: Benny Jester)

Vnitřní filtry

Jedná se o uvnitř akvária umisťované kapsule s filtračním 

materiálem různého tvaru, velikosti i průtoku. Umisťují se na 

sklo  akvária  obvykle  pomocí  gumových  přísavek.  Jsou-li 

poháněny  mechanickou  hlavou,  zapojí  se  do  elektrického 

proudu a vesele plní svou funkci. Existuje varianta pohonu na 

vzduchovací motorek, která je v mých očích pro současného 

akvaristu vysloveně obsoletní (ač levná) alternativa. Jsou ak-

varisté, kteří jsou se vzduchovadlem poháněnými filtry nad-

míru spokojeni, ale tyto považuji za výjimečné šťastlivce, pro-

tože mé zkušenosti s tímto typem filtrace jsou výhradně špat-

né až naprosto špatné.  Mezi  jejich  nevýhody patří  hlučnost 

a  nevzhlednost;  navíc  dávat  si  do  akvária,  které  budu  mít 

třeba v ložnici, něco, co je veliké, má menší hustotu než voda 

(molitan – touží se neustále vznést) a hlasitě to bublá, by byl 

ve  většině  případů  pro  akvaristického  začátečníka  nápad 

s výsledkem, že s tím brzo „sekne“. Tudíž, pokud vnitřní filtr, 

doporučuji soustředit se na filtry s mechanickou hlavicí (tj. ty 

„zapojitelné do proudu“).

Já osobně považují  vnitřní  filtry  za veskrze nevýhodnou 

volbu, kromě cenového hlediska. Uvádí se, že jsou vhodné do 

„malých nádrží.“  Co je  to  malá  nádrž? I  pro menší  nádrže 

o objemu 50 l je možné koupit nejmenší externí filtry, které 

budou mnohem méně náročné na údržbu, udrží vodu čistou 

po neporovnatelně delší čas a především nehyzdí interiér (au-

torka si je vědomá své subjektivity v této věci). Vnitřní filtry 

jsou sice cenově mnohem dostupnější, ale jinak mají dle mé-

ho mínění pouze nevýhody: Jsou ohavnou součástí interiéru, 

kterou se esteticky založený majitel bude snažit zakrýt koře-

nem nebo rostlinami (kterým se přímo před filtrem nebude 

možná líbit), musí se často čistit  (já jsem v průměru čistila 

jednou týdně), je nutné je přitom vytahovat a znovu vracet do 

akvária, zabírají svou velikostí část prostoru a objemu vody. 

Domnívám se, že doba trubiček s molitanem napojených 

na  vzduchovalo  je  snad  již  pryč,  a  pokud  chcete  ušetřit 

především čas a zápolení s mnohdy nepoddajnou krabičkou, 

ze které kape neustále voda a ohazuje stěnu při vyndavání a 

zandávání po čištění,  uvažujte od začátku o externím filtru. 

Prošla jsem obdobím filtrů molitanových, dva roky jsem měla 

interní filtr značky Shark (který byl tichý a vodu udržoval ve 

velmi dobré kondici), abych z pohodlnosti a časové náročnosti 

na údržbu skončila u filtru vnějšího značky Eheim, nechápaje, 

jak jsem já i má rybí osádka bez této vymoženosti mohla dříve 

existovat. Pokud Vám to peníze dovolí, ihned od začátku smě-

řujte své kroky k vnějšímu filtru, je to nejpraktičtější volba. 

Názory na to, že „příliš silné“ filtry vyvolávají velké prou-

dění vody, které ryby „nemají rády,“ jsou dle mé zkušenosti 

čistě teoretické. Samozřejmě, pokud použijete filtr o průtoku 

600 litrů za hodinu na dvacetilitrové akvárium, bude z něj 

solidní posilovna pro ryby, ale jinak rybám možnost pohybu 

„proti proudu“ ve většině nádrží spíše chybí a já osobně bych 

se  i  trošku  silnějšího  filtru  pro  menší  akvárium  vůbec  ne-

obávala (pokud neplánujete chovat obzvláště klidné druhy). 
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Dále  se  uvádí,  že  příliš  silné  proudění  vody  způsobené 
výpustí filtru vede k rozšíření řas. Vzhledem k tomu, že mo-

derní filtry nemají jednovýtokovou výpusť, ale trubku provr-
tanou několika děrami, tudíž voda a její tlak se při  výstupu 

rozdělí,  toto  riziko  i  u  silnějšího  filtru  v  podstatě  odpadá, 
protože pro řasy je přeci jen zásadní složení vody a osvětlení. 

Takovou trubku případně není obtížné vyrobit nebo koupit, 
pokud není součástí filtru.

Vnější filtr

Tyto filtry stojí  mimo akvárium (obvykle ve skřínce pod 

ním), mohou být „hrncové“ nebo „přepážkové“ a podle veliko-

sti mají různé komory pro různé filtrační náplně (viz. níže). 

Jsou cenově dosti  náročné (řádově několik tisíc  korun),  ale 

jejich efekt na kvalitu vody, (ne)náročnost na údržbu i mož-

nosti  výměny  filtračních  materiálů  jsou  lahodnou  symfonií 

pro vytíženějšího akvaristu. Poněkud obtížnější  je někdy je-

jich uvádění do chodu, ale jinak jsou tichými společníky, kteří 

pronikají  do  akvária  pouze  výpustí  a  nasávacími  trubkami 

a jinak neruší jeho interiér. 

Co se týče průtoku, obvykle se doporučuje průtok filtrem 

1 x objem nádrže za hodinu, ale může být i vyšší. Samozřejmě, 

že čím výkonnější filtr, tím vyšší náklady na provoz. Zároveň 

by měl filtr mít objem cca 2-4 % objemu akvária, pro 200 l 

akvárium tedy kolem 6 l. Vzhledem k obrovské nabídce filtrů 

na trhu doporučuji si vyhledat na internetu informace o ná-

sledujících parametrech, než definitivně investujete do filtru: 

Hlučnost, údržba, bezpečnost, regulace, další parametry jako 

zabudované topítko a samozřejmě dostupné filtrační náplně.

Filtrační média

Stejně jako je důležité, zda svou ranní kávu v překapávači 

filtrujete přes standardní filtrační pytlík nebo přes plátno, tak 

můžete filtrací ovlivnit kvalitu a složení vody v akváriu.

V komerčních řadách výrobků se nabízí  opravdu nepře-

berné  množství  materiálů  a  mnohdy  naprostých  nesmyslů, 

jako onehdy tak  populární  aktivní uhlí. Aktivní  akvaristé 

si pořizovali tento materiál jako horkou novinku, přitom je to 

v akvaristice z praktického hlediska okrajová záležitost. Aktiv-

ní uhlí má díky svému velkému vnitřnímu povrchu schopnost 

adsorbovat a odstranit např. léky z akvarijní vody, ale kdo to 

kdy  bude  reálně  potřebovat?  Prakticky  všechny  komerční 

výrobci filtrů doporučují  aktivní uhlí  jako jednu ze standar-

dních  součástí  filtračních  vrstev...  Má  dobře  míněná  rada: 

Necpěte tam žádný takový nesmysl, jsou to vyhozené peníze. 

Komerční výrobci se dopouštějí  různých zrůdností  a  propa-

gace  aktivního  uhlí  k  nim rozhodně  patří;  aktivní  uhlí  ne-

odstraní  dusičnany ani  neovlivní  tvrdost  vody.  Dlouhodobě 

užívat aktivní uhlí je holý nesmysl, protože tím odstraňujete 

i  látky, které jsou pro akvárium naopak potřeba (hormony, 

vitamíny...). Tudíž pokud nemáte zrovna nutnou potřebu od-

stranit léky nebo barviva z akvária, pamatujte si: uhlí (hnědé, 

černé,  kladenské,  ostravské,  aktivní,  radioaktivní  ani  jiné) 

v akvaristice není  třeba,  leda na zátop v  kamnech,  když se 

rozbije topítko.

Komerční výrobci samozřejmě poskytují špičkové produk-

ty a já bych se k těmto přístrojově jistě nakláněla, než bych se 

pokoušela stvořit vlastní filtrační stroj, ale v přístupu k filt-

račním náplním zjevně spoléhají na inkompetenci zákazníků. 

Navíc  ceny např.  „keramických válečků“ do akvárií  jsou ve 

většině  případů  opravdu  nehorázná  zlodějina,  a  já  osobně 

doporučuji následující úvahu při sestavování filtračního setu 

pro filtr válcového tvaru:

1.)  Zachytím  mechanicky  největší  špínu  něčím  relativně 

bohatě propustným – keramické válečky doporučuji nahradit 

např.  stejně  velkými říčními  oblázky,  hrubým  štěrkem,  ka-

mínky... samozřejmě něčím inertním, nikoli třeba kovovými 

matičkami. Osobní tip a favorit: Hrubý keramzit (ty největší 

„kamínky“, které seženete). Navrhuji 1-2 cm vrstvu.

2.) Hrubá filtrační pěna, 3-5 cm.

3.) Jemná filtrační pěna (molitan), 3-5 cm.

4.) Drobná „mechanika“ pro osazení baktériemi – jemný ke-

ramzit, říční štěrk... doporučuji keramzit, mám s ním výborné 

zkušenosti,  je navíc superlevný a k dostání v každém květi-

nářství nebo zahradnickém centru. 10 cm.

5.) Filtrační vata pro zachycení nejjemnějších nečistot. Vrstva 

0,5-1 cm.

Samozřejmě lze vrstvy vynechat a začít  třeba až hrubou 

filtrační  pěnou, případně předřadit  před filtrační vatu další 

vrstvu molitanu. 

Existují i speciální filtrační náplně jako např. vodu změk-

čující a okyselující rašelina (ideální např. pro chov cichlidek 

Ramirezových), ale užití těchto vyžaduje zkušenost a měření 

složení  vody;  jinými  slovy,  pokud  si  nejste  jisti,  co  děláte, 

s vodou příliš neexperimentujte. V československých zemích 

je kromě vod se studny většina vody v přijatelném stavu pro 

průměrného akvaristu již v podobě z kohoutku a hyperaktivní 

hrátky  s  kvalitou  vody  (odstraňování  tvrdosti,  změny  pH) 

mohou být  v  počátečních  krocích  spíše ke  škodě a  vést  ke 

zbytečnému nezdaru. Proto při volbě filtru a filtračních náplní 

za normálních okolností neuvažujte složení vody – jde nám 

o biologickou a mechanickou filtraci.

reportáže

V procesu filtrace se každý  akvarista – mnohdy metodou 

pokus-omyl – naučí aplikovat přístup, který bude pro jeho ak-

várium ideální. Možná bude třeba tu a tam nahradit některou 

z vrstev filtračního materiálu, případně změnit výkon filtru, 

ale obecně je filtrace  nepostradatelnou součástí  akvaristiky, 

která  se  díky  technickému  pokroku  stala  dostupnou  všem 

a komerční filtry s elektrickou hlavou budou v 90 % stačit na 

pokrytí  potřeb akvária.  Je nutné pamatovat na pravidelnou 

výměnu části  vody,  ale  to  vše  bude  připomenuto  v  dalších 

dílech. Ten příští se bude věnovat všem ostatním technickým 

výdobytkům pro akvaristiku.
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AKVARISTICKÁ JESEŇ V BRATISLAVE 2009

Miloš Chmelko

Konečne jeseň! Krátka veta, ktorú si po lete povie určite 

každý akvarista, rád cestujúci po rôznych akva-akciách. Vrece 

s akciami sa akoby roztrhlo a návštevník nevie, kam by skočil 

skôr. Jednou z možných alternatív bola aj Akvaristická jeseň 

v Bratislave, ktorá sa konala počas víkendu 3.-4.10.2009.

Akvajeseň pozostávala z troch vzájomne prepojených cel-

kov. Po prechode vstupnou bránou sa na ľavej strane začínali 

akvatrhy. Stoly predajcov sa tiahli po celej ľavej strane a ply-

nule  pokračovali  až  do  zadnej  časti  prízemia  DK  Ružinov. 

Tu sa návštevník mohol rozhodnúť, či bude pokračovať rovno 

ku klubovej výstave bezstavovcov, alebo sa vydá doprava na 

medzinárodnú výstavu bojovníc. 

Neodmysliteľnou  súčasťou  bratislavských  akva-ročných 

období  sú aj  prednášky.  Ako prvý  sa tento raz  predstavil 

čestný člen KLUBu.AKVA.SK a  všetkým dobre známy akva-

rista Norbert Dokoupil, ktorý prednášal na tému „Norbertove 

neučesané  myšlienky  (ako  vždy  o  živorodkách)“.  Aj  druhú 

prednášku s názvom „O krevetkách v akváriu“ predniesol člen 

nášho klubu, Norman Durný. 

Okrem toho, čo môže návštevník vidieť a počuť, majú ak-

varistické akcie aj štatút spoločenského podujatia. Po so-

botňajšom  uzavretí  priestorov  výstavy  pre  návštevníkov  sa 

mohli záujemcovia presunúť do miestnej kaviarne. Tu pokra-

čovali nekonečné rozhovory nie len o rybách a všetci sme sa 

znova  raz  uistili,  že  akvaristika  je  rozšírená  choroba,  ktorá 

nebolí, ale naopak prináša mnoho krásnych chvíľ. V skorých 

ranných hodinách sme sa rozišli, aby sme mohli na druhý deň 

pokračovať v priateľských debatách.

Rytieri okrúhleho stola. (Foto: Robert Polák)

Akvatrhy

Akvatrhy sú pre návštevníkov zdá sa najväčším lákadlom. 

Tentokrát bola ponuka sortimentu jednoznačne na najvyššej 

úrovni.  Akcie  sa  zúčastnilo  celkovo 32  predajcov  a  jedinou 

slabinou bolo len zastúpenie rastlinkárov. Pri absencii Jirka 

Sýkoru sa táto časť ponuky značne zoštíhlila. Na druhej strane 

sortiment techniky,  krmiva či živočíchov mohol konkurovať 

väčšine akvaristík. Okrem bežných druhov rýb a bezstavovcov 

boli v ponuke aj  Xenotoca eiseni  "San Marcos", X. variata,  

Ataeniobius toweri, Gambusia affinis affinis, G. a. holbrooki,  

Poeciliopsis prolifica, Limia vittata, Ameca splendens, Cha-

palichthys pardalis, Ilyodon whitei, Heterandria bimacula-

ta, H. formosa, Micropoecilia parae, Girardinus metallicus,  

Dermogenys  pusillus,  Nomorhamphus  liemi,  Rhinogobius  

duospilus, Sawbwa resplendens, Pterophyllum altum, Pelvi-

cachromis  taeniatus  "Nigeria Red",  Apistogramma  borelli,  

A. viejita II, A. panduro, A. sp. "Red Point", Carinotetraodon 

travancoricus, L144, L213, L201... veľa druhov a foriem kre-

viet, sadenice Terminalia catappa a mangrovníkov...

Tibor Ovari sa s úsmevom venuje zákazníkom.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Radim Darda s manželkou a ich ponuka.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Stánok Josefa Chmelařa. (Foto: Markéta Rejlková)
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Jiří Němec z rychnovského klubu. (Foto: Markéta Rejlková)

Ľudí bolo hlavne ráno naozaj dosť. (Foto: Markéta Rejlková)

Zaujali aj diskusy od Igora Heribana. (Foto: Markéta Rejlková)

V klubovom stánku neplatia žiadne vyznamenania 

a makať musela aj Raviolka. (Foto: Miloslav Pešek)

Čo tam ten Zdenek má? (Foto: Miloslav Pešek)

Štandardný rad u Clarkiiho. (Foto: Miloslav Pešek)

Daniel Dekánek sa zákazníkom venoval aj z druhej 

strany stola. (Foto: Miloslav Pešek)

Barky v akcii s fajkou v ruke.

 (Foto: Miloslav Pešek)

           41           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK reportáže

Výstava bezstavovcov

Plynulým prechodom z akvatrhov sa návštevník dostal na 

výstavu bezstavovcov. Ako prvé mohol vidieť niekoľko nádrží 

s  krevetkami,  nasledovali  akváriá  s  krabmi a  nakoniec boli 

raky.  Podľa môjho názoru bola najzaujímavejšia práve časť 

s  krabmi.  Krevetky  je  možné  dnes  vidieť  na  výstavách  aj 

s podstatne silnejším druhovým zastúpením. Raky sú medzi 

akvaristami takisto dnes už značne rozšírené. Dovolím si však 

tvrdiť,  že  zastúpenie  krabov  na  bratislavskej  výstave  bolo 

v rámci Českej a Slovenskej republiky bezkonkurenčné. Vys-

tavované  boli  krevetky  Caridina  japonica,  Neocaridina 

heteropoda,  Neocaridina  heteropoda  var.  "Red  Cherry", 

Neocaridina heteropoda var. "Sakura", Caridina cantonensis  

var. "Tiger" (dve rôzne populácie), Caridina cantonensis var. 

"Black Crystal", Caridina cantonensis var. "Red Crystal", Ca-

ridina babaulti  var.  "Green" a  Macrobrachium assamensis.  

Z rakov to boli  Procambarus  sp. "Marble",  niekoľko fareb-

ných foriem Procambarus clarkii, Procambarus alleni a ma-

lý ráčik  Cambarellus patzcuarensis  var.  "Orange"; prechod 

predstavoval  „kraborak“  Aegla  platensis a  nakoniec  už  tie 

sľubované kraby: Geothelphusa albogilva,  Geosesarma  bo-

gorensis aj vo variantách "Vampir" a "Mandarin", Sesarmops 

intermedium a Parathelphusa pantherina.

Caridina cantonensis var. "Tiger". (Foto: Robert Polák)

"Tiger" so svetlými očami. (Foto: Robert Polák)

N. heteropoda var. "Sakura". (Foto: Robert Polák)

N. heteropoda var. "Red Cherry". (Foto: Robert Polák)

Caridina japonica. (Foto: Robert Polák)

C. cantonensis var. "Red Crystal". (Foto: Miloslav Pešek)
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C. patzcuarensis var. "Orange". (Foto: Robert Polák)

Procambarus clarkii var. "White". (Foto: Robert Polák)

Procambarus clarkii var. "Orange". (Foto: Robert Polák)

Procambarus alleni var. "Blue". (Foto: Robert Polák)

Procambarus clarkii. (Foto: Robert Polák)

Procambarus clarkii var. "Pink". (Foto: Robert Polák)

Procambarus sp. "Marble". (Foto: Robert Polák)

Cherax sp. "Hoa Creek/Irian Jaya". (Foto: Robert Polák)
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Geosesarma bogorensis. (Foto: Robert Polák)

Geosesarma bogorensis. (Foto: Robert Polák)

Geosesarma bogorensis. (Foto: Miloslav Pešek)

Parathelphusa pantherina. (Foto: Robert Polák)

Geothelphusa albogilva. (Foto: Robert Polák)

Sesarmops intermedium. (Foto: Miloslav Pešek)

Sesarmops intermedium. (Foto: Robert Polák)
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Medzinárodná výstava bojovníc

Jednalo sa o tretí ročník výstavy bojovníc s hodnotením 

podľa  štandardu  České  labyrinkářské  asociace,  o.s.  –  ČLA. 

Zúčastnilo  sa  jej  27  chovateľov  a  89  rýb.  Nádrže  s  bojov-

nicami boli umiestnené v dvoch radoch a nasvietené boli po-

mocou halogénových reflektorov. Celkovým víťazom súťaže sa 

stal člen KLUBu.AKVA.SK Miloslav Pešek, ktorého Doubletail 

získal 93 bodov. V triede Halfmoon vyhral Daniel Dekánek; 

najlepšie  spomedzi  Crowntailov  sa  umiestnil  Marek  Bôrik; 

triedu Plakat jednoznačne prevalcoval Hristo Atanasov z Ra-

kúska, ktorý zožal prvenstvo aj v kategórii Singletail female; 

Veiltaila mal najlepšieho Ľudovít Fujko zo Slovenského zväzu 

chovateľov  a  kombinované  variety  ovládol  ďalší  člen klubu 

Martin  Haláč.  Celkovú  výsledkovú  listinu  si  môžete  samo-

zrejme pozrieť na stránkach KLUBu.AKVA.SK [1].

[1] klub.akva.sk/vysledky.php

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)
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(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)
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(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Robert Polák)

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Robert Polák)

           47           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK reportáže

AKVÁRIUM 2009 PRAHA

Patrik Bíro, Branislav Barčin (píše kurzívou)

Týždeň po  AkvaEXPO 2009 prešiel  ako  voda a  víkend, 

ktorý  mal  prísť,  bol  pre  mňa  výnimočný.  Na  túto  sobotu 

(19.9.2009) som sa mimoriadne tešil.  Rozhodol  som sa,  že 

tohtoročnú výstavu Akvárium 2009 v Botanickej záhrade UK 

v Prahe si nenechám ujsť za žiadnu cenu. Na moje prekvape-

nie príliš veľký záujem o klubový výlet nebol (hlavne pre rôz-

ny iný program, ktorý sa ľuďom dostal). Nakoniec teda iba 

v dvojici vyrážame skoro ráno smer Praha.

Naše putovanie prebehlo bez problémov; prerušené bolo 

iba prestávkou nutnou na nákup českej diaľničnej známky,  

ktorá nám umožňuje zažiť pocity jazdcov, ktorí sa živia tes-

tovaním tlmičov.

Podľa odporučenia pražských priateľov odstavujeme auto 

na P+R parkovisku a metrom sa odvezieme do centra.

Cesta metrom v akomkoľvek meste je pre mňa zážitkom, 

obzvlášť v ranných hodinách, takže aj v Prahe si to vychut-

návam.  Po  vystúpení  a  krátkej  dezorientácii  nachádzame 

správny smer k Botanickej záhrade UK, kam prichádzame  

medzi  prvými.  Keďže hlavný vchod je teraz ešte uzavretý,  

skúšame šťastie pri ďalšom bočnom vchode, kde sme dúfali  

nájsť nejakých organizátorov, ktorí by nás mohli pustiť dnu 

do tepla. V Prahe bolo totiž v ten deň o poznanie chladnejšie  

ako v Bratislave. Vedľajší vchod ale slúžil ako vstup na výs-

tavu kaktusov a sukulentov, takže sa uzimení vraciame späť  

k  hlavnému vchodu a  na  naše  šťastie  stretávame jedného 

z  hlavných organizátorov Romana Slabocha.  S  ním sa po 

chvíľke ako VIP návštevníci dostávame do priestorov akva-

ristickej výstavy.

A keďže je už dostatok svetla a nikde nikto, púšťam sa do 

fotografovania. Tohtoročná výstava sa niesla v znamení dvoch 

súťaží: „6. mezinárodní výstava halančíků“ a „Český šampio-

nát chovatelů terčovců 2009 s mezinárodní účastí“. 

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)
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(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

           49           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK reportáže

Chromaphyosemion poliaki Monea. (Foto: Patrik Bíro)

Aplocheilus lineatus "Gold". (Foto: Patrik Bíro)

Nothobranchius rachovii. (Foto: Patrik Bíro)

Nothobranchius flammicomantis Kisaki TAN 95-5.

 (Foto: Patrik Bíro)

Chromaphyosemion volcanum CB3SR 07/21 Manga Water 

– Ekondo Titi. (Foto: Patrik Bíro)

Austrolebias nigripinnis RK 99. (Foto: Patrik Bíro)

Simpsonichthys reticulatus Rio Xingu. (Foto: Patrik Bíro)

Nothobranchius korthausae Kiziko TAN RB O5/47.

 (Foto: Patrik Bíro)
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Aphyosemion gabuense gabuense GBG 93-30.

 (Foto: Patrik Bíro)

Aphyosemion striatum GEMHS 00/33. (Foto: Patrik Bíro)

Aphyosemion celiae celiae Teke CXC 21. (Foto: Patrik Bíro)

Aphyosemion australe "Orange". (Foto: Patrik Bíro)

Fundulopanchax sjoestedti "Blue". (Foto: Patrik Bíro)

Callopanchax monroviae Peynesville 97 Red Form.

 (Foto: Patrik Bíro)

Nothobranchius guentheri "Blue". (Foto: Patrik Bíro)

Čas beží a začiatok prednášok ma núti opustiť  skleník a 

zaujať strategické miesto v posluchárni priľahlej budovy. Prvá 

prednáška pána Petra Horáčka s názvom Tanzánia 2009 sa 

niesla v trochu smutnom tóne. Išlo o expedíciu za dažďovými 

rybami – kaprozúbkami. Veľká časť lokalít, ktoré chceli akva-

risti  navštíviť,  boli  buď už suché, alebo zmenené na ryžové 

polia. No z rozprávania sme sa dozvedeli aj to, že Afrika už nie 

je plná zvierat...

Čo sa prednášky pána Horáčka týka, bolo trochu neš-

ťastné, že plánovaný začiatok o 9:00 sa oneskoril o približne 

pol hodiny, a tak vzhľadom na krátky časový priestor nebo-

lo možné vidieť všetky pripravené fotografie. Tanzánia na  

fotkách vyzerala nádherne; čo sa rýb týka – napriek zame-

raniu prednášky a aj prednášajúceho na kaprozúbky – ma 

zaujali  najviac  fotografie  divo  žijúcej  populácie  gupiek.  

Podľa rozprávania by malo ísť o potomkov rýb, ktoré boli  

v Tanzánii vypustené už pred 100 rokmi a odvtedy tu žijú dá  

sa povedať izolovane. Jedinci na fotografiách vyzerali  na-

ozaj zaujímavo. 
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No dosť bolo smútku – prišiel čas, na ktorý som sa tešil 

najviac. Prednášky jedného z najznámejších akvaristov sveta, 

Heika Blehera. Pripravil si pre nás dve:

Prvá: „Lov terčovců na horním Río Jutai  a jak se chytá 

400 zelených terčovců (Symphysodon aequifasciatus) najed-

nou.“ Vidieť aspoň na fotkách v sieti také množstvo krásnych 

rýb... neskutočné. Dalo by sa to prirovnať k predvianočným 

správam z rybníkov u nás a z Čiech.

Druhá: „Varianty rodu Pterophyllum v přírodě a detailní 

prezentace  vzhledu  skutečné  Pterophyllum altum z  typové 

lokality.“ Táto prednáška bola zaujímavá hlavne pre známy 

konflikt – rozmnoženie „altumov“ v zajatí a čo je altum a čo 

nie je...?

Aj keď osobne terčovce veľmi nemusím a donedávna to  

isté platilo aj o skalároch, meno Heiko Bleher pre mňa, rov-

nako ako aj pre mnoho iných akvaristov, predstavuje skrát-

ka pojem. A preto musím povedať: Klobúk dole pred orga-

nizátormi, že sa im podarilo tieto prednášky zrealizovať.

Zábery autentických biotopov boli neskutočné. Obzvlášť  

ma  zaujal  spôsob,  akým  sa  chytajú  terčovce:  obrovskou 

sieťou sa obkolesí nejaký padnutý strom, pod ktorým by sa  

mali terčovce zdržiavať; následne sa celý strom a v podstate 

celý priestor, ktorý sieť obkolesuje, musí dôkladne vyčistiť – 

čo môže trvať až 8 hodín! Pri prvom takomto pokuse nechy-

tili žiaľ ani jedného diskusa, šťastie sa usmialo až pri dru-

hom a číslo chytených terčovcov odráža aj názov prednášky.  

Prekvapila ma aj informácia, že dĺžka celej expedície na Río  

Jutai trvala iba 14 dní. 

Počas  prednášky  o  Pterophyllum  altum  bolo  pre  mňa  

často zaujímavejšie a hlavne zábavnejšie sledovať skôr nie-

ktorých divákov ako premietacie plátno. Z niektorých som 

mal  pocit,  že  nevydržia  s  nervami  do konca  prednášky  a 

prerušia ju s tým, že to, čo Heiko Bleher označuje ako „false 

altum”, určite altum je. A priznám sa, čakal som veľmi váš-

nivú diskusiu – na moje prekvapenie  sa  nič také nekonalo.  

Na druhej strane si túto diskusiu – síce už bez Heika Blehera 

– mnohí zúčastnení následne vynahradili na rôznych inter-

netových diskusných fórach.  

Heiko Bleher v akcii. (Foto: Patrik Bíro)

Prednášková sála sa zapĺňala postupne, ku koncu už 

niektorí ľudia aj stáli. (Foto: Patrik Bíro)

Tri akvaristické ikony vedľa seba :-). Zľava Patrik Bíro, 

Heiko Bleher, Branislav Barčin. (Foto: Markéta Rejlková)

Po prednáškach sme ešte prebehli výstavu a tiež aj zvyšok 

skleníku. Neskoršie bola na programe ešte prednáška Marka 

E. Eberleho: „Halančíci“, no na tej sme sa už nezúčastnili.

Sú toto tie pravé altumy??? (Foto: Patrik Bíro)

Prírodná forma skalárov, v našich končinách známa ako 

"Manacapuru" a vo svete aj ako "Red Back" alebo "Red 

Shoulder". (Foto: Patrik Bíro)
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Jazierko v botanickej záhrade. (Foto: Markéta Rejlková)

Byť  v  Prahe  a  nezájsť  niekam  na  pivo  by  bol  priam 

hriech, a tak sme sa po prednáškach presunuli spolu s Ra-

violkou, Romanom Slabochom, Jirkom Sýkorom a pár ďal-

šími presunuli do blízkej reštaurácie na krátke občerstvenie, 

ale hlavne kvôli možnosti porozprávať sa s našimi akvaris-

tickými priateľmi. 

Neskôr sme si ešte raz prezreli celú výstavu – vystavené  

terčovce ako aj kaprozúbky boli skutočne skvostné, žiaľ ako 

človek, ktorého tieto ryby až tak nezaujímajú, Vám neviem  

relevantne sprostredkovať všetky možné formy, druhy, pod-

druhy... Na druhej strane, možno Vás to prinúti budúci rok  

zúčastniť sa výstavy v Prahe aj osobne. 

Z očí do očí... (Foto: Patrik Bíro)

O návštevníkov nebola núdza. (Foto: Markéta Rejlková)

Rozsiahla a zaujímavá vystavená kolekcia vodných 

organizmov z vôd v okolí Prahy. (Foto: Markéta Rejlková)

Corixa sp. (Foto: Patrik Bíro)

Vľavo Radix peregra, vpravo Sphaerium rivicola.

 (Foto: Patrik Bíro)

Viviparus viviparus. (Foto: Markéta Rejlková)
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AKVAEXPO 2009 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Patrik Bíro, Branislav Barčin (píše kurzívou)

12. septembra 2009 v skorých ranných hodinách, ako už 

tradične v tomto čase každý rok, malá skupinka obyvateľov 

Bratislavy vylieza z teplých postelí  nie v štandardnom čase, 

ako sú naučený. V tento deň je pred nimi cesta do vzdiale-

ných končín akvaristického sveta – Rychnov nad Kněžnou – 

AkvaEXPO 2009, už 33. ročník. Po nabratí  všetkých členov 

posádok sa vyráža do temného rána z Bratislavy smer západ. 

Ráno nie  a nie otvoriť  oči  a  keď ich nakoniec  otvorilo,  tak 

akvaristov privítalo rozplakané Brno. No ich cesta smerovala 

ďalej, stáčajúc sa na sever, zanechávajúc plačúce ranné Brno 

a pomaly ich vítajú slnečné Východné Čechy. Trasa sa kľukatí 

v malebnej krajine, kde sa  v údoliach urputne drží pozostatok 

hmly. Nakoniec sme šťastne dorazili do brány Orlických hôr.

Rychnov  som  si  tento  rok  naozaj  nechcel  nechať  ujsť,  

a tak som s veľkou radosťou prijal možnosť votrieť sa medzi  

posádku,  ktorú viedol Miloš ako šofér. A napriek tomu, že 

v tú noc som spal až jednu hodinu,  nezaspal  som a spolu  

s  Romanom  Vikom  sme  sa  v  určenú  veľmi  skorú  rannú 

hodinu dostavili na miesto stretnutia. Tu sme len rýchlo pre-

ložili všetko potrebné (hlavne termotašku na ryby) z auta do  

auta a cesta mohla (po malej prestávke určenej na pribratie  

posledného piateho spolucestujúceho)  začať.  Veľmi  rád  by  

som Vám opísal cestu, ale po prvé už to urobil veľmi dobre  

Paťo a po druhé sa spánkový deficit prejavil – a v podstate 

celú cestu som prespal.

No  dosť  už  opisu  cesty,  ktorá  sa  niesla  v  duchu  nielen 

sledovania okolitej prírody, ale družnej debaty. Po príchode 

do Rychnova  naše kroky smerovali do domu chovateľov, kde 

je situovaná výstava. 

Tento ročník sa niesol v znamení L-sumcov. Okrem toho 

výstavu sprevádzala ešte jedna milá udalosť, a to začiatok pre-

daja novej českej knihy: Atraktivní akvárium od Ing. Karola 

Krčka.  Záujemcovia  si  ju  mohli  nielen od autora  kúpiť,  ale 

zároveň aj dať podpísať. 

Po  krátkom  rozhliadnutí  a  samozrejme  potriasaní  rúk 

sadáme naspäť do áut, aby sme navštívili chovateľov v okolí.

Po skonštatovaní, že sme cestu zvládli ako najrýchlejšia 

posádka smerujúca z Bratislavy, sme sa s radosťou postavili  

do práve sa vytvárajúceho radu ľudí pri pokladni a po malej  

chvíľke a zaplatení vstupného sme mohli vkročiť na dvor Do-

mu chovateľov v Rychnove.

Milo prekvapený som zistil, že tentoraz na dvore nie je  

umiestnená výstava holubov, králikov, sliepok a inej hávede,  

ktorú bežný akvarista najradšej vidí na tanieri po predchá-

dzajúcej tepelnej úprave (ospravedlňujem sa drobnochova-

teľom, ale čo so zvieratami, ktoré sa nedajú chovať v akvá-

riu :-)), ale nachádza sa tu priestranný stan, v ktorom svoje 

dočasné  pôsobisko  našli  už  známi  predajcovia  ako  Jakub  

Suchánek, Josef Koblasa, Jirko Sýkora a iní.

Napriek zaujímavému sortimentu predajcov sme stan na 

dvore opustili a konečne vkročili do miestnosti na  prízemí, 

kde  sa  nachádzalo  pre  mňa  najväčšie  lákadlo  výstavy  –  

kolekcia L-kových sumcov. 

Ako veľký fanúšik týchto nádherných rýb som priam zo 

zatajeným dychom pozoroval každého vystaveného jedinca  

a tešil sa, aký klenot nájdem vo vedľajšej nádrži. Ryby boli  

skutočne nádherné, mnohé druhy som naživo videl prvýkrát  

a tak ako už veľakrát predtým som ľutoval, že nemám viac  

akvárií, v ktorých by sa dali títo krásavci chovať. Ostatné  

akváriá na prízemí, ako aj na prvom poschodí som si pozrel  

v trochu rýchlejšom tempe, ale nemohol som konštatovať nič  

iné ako fakt, že chovatelia v Rychnove dokážu pripraviť per-

fektnú výstavu, na ktorej je vždy čo obdivovať.  

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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L200 – Hemiancistrus subviridis. (Foto: Patrik Bíro)

L264 – Leporacanthicus joselimai. (Foto: Patrik Bíro)

Pseudacanthicus leopardus. (Foto: Patrik Bíro)

L128 – Hemiancistrus sp. (Foto: Patrik Bíro)

L001 – Pterygoplichthys joselimaianus. (Foto: Miloš Chmelko)

L048  – Scobinancistrus cf. pariolispos. (Foto: Miloš  Chmelko)

L124 – Peckoltia sabaji. (Foto: Miloš Chmelko)

L029 – Leporacanthicus galaxias. (Foto: Miloš Chmelko)

L047 – Baryancistrus sp. (Foto: Miloš Chmelko)
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L066 – Hypancistrus sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Ancistrini – L082?? (Foto: Miloš Chmelko)

L106 – Hemiancistrus guahiborum. (Foto: Miloš Chmelko)

Peckoltia sp. (Foto: Miloš Chmelko)

 Chaetostoma sp. (Foto: Miloš Chmelko)

L215 – Peckoltia snethlageae. (Foto: Miloš Chmelko)

L235 – Pseudolithoxus anthrax. (Foto: Miloš Chmelko)

L244 – Pseudolithoxus dumus. (Foto: Miloš Chmelko)
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L031 – Parancistrus nudiventris. (Foto: Miloš Chmelko)

Pterygoplichthys gibbiceps. (Foto: Miloš Chmelko)

L090c – Panaque sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Hypostomus plecostomus. (Foto: Miloš Chmelko)

(Foto: Patrik Bíro)

Sturisoma sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Corydoras parallelus. (Foto: Patrik Bíro)

Corydoras panda. (Foto: Miloš Chmelko)
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Melanotaenia parkinsoni. (Foto: Miloš Chmelko)

Melanotaenia lacustris. (Foto: Miloš Chmelko)

Chilatherina bleheri. (Foto: Miloš Chmelko)

Tetraodon nigroviridis. (Foto: Patrik Bíro)

Trichogaster leerii. (Foto: Miloš Chmelko)

Colisa lalia. (Foto: Miloš Chmelko)

Betta unimaculata. (Foto: Patrik Bíro)

Bedotia madagascariensis. (Foto: Miloš Chmelko)
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Nannostomus marginatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Nannostomus beckfordi – samcovia. (Foto: Miloš Chmelko)

Nannostomus beckfordi – samica. (Foto: Patrik Bíro)

Nannostomus eques. (Foto: Miloš Chmelko)

Závojová forma Paracheirodon innesi. (Foto: Miloš Chmelko)

Hasemania nana. (Foto: Miloš Chmelko)

Hemigrammus bleheri. (Foto: Miloš Chmelko)

Nematobrycon palmeri. (Foto: Miloš Chmelko)
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Petenia splendida. (Foto: Patrik Bíro)

Hemichromis sp. "Brillant". (Foto: Patrik Bíro)

Cyrtocara moorii. (Foto: Patrik Bíro)

Apistogramma nijsseni. (Foto: Miloš Chmelko)

Apistogramma sp. "Red Point". (Foto: Miloš Chmelko)

Julidochromis marlieri. (Foto: Miloš Chmelko)

Thorichthys ellioti. (Foto: Patrik Bíro)

Sciaenochromis fryeri. (Foto: Miloš Chmelko)
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Hypsophrys nicaraguensis. (Foto: Patrik Bíro)

Pterophyllum altum. (Foto: Patrik Bíro)

Apistogramma agassizii  "Double Red". (Foto: Miloš Chmelko)

Astronotus ocellatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Danio margaritatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Puntius tetrazona. (Foto: Patrik Bíro)

Cyclocheilichthys janthochir. (Foto: Patrik Bíro)

Carassius auratus. (Foto: Patrik Bíro)
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Crossocheilus oblongus. (Foto: Patrik Bíro)

Pangio kuhlii. (Foto: Miloš Chmelko)

Poecilia reticulata. (Foto: Patrik Bíro)

Poecilia wingei "Scarlet". (Foto: Patrik Bíro)

Epiplatys roloffi "Seneboy". (Foto: Miloš Chmelko)

Epiplatys dageti monroviae. (Foto: Patrik Bíro)

Aphyosemion bivittatum. (Foto: Patrik Bíro)

Pseudepiplatys annulatus. (Foto: Miloš Chmelko)

Aphyosemion cognatum. (Foto: Patrik Bíro)
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Piaractus brachypomus. (Foto: Patrik Bíro)

Potamotrygon orbignyi. (Foto: Patrik Bíro)

Pseudoplatystoma sp. (Foto: Miloš Chmelko)

Procambarus alleni "Blue". (Foto: Patrik Bíro)

Návšteva  u pána Ešpandra je  už automatický  rituál 

spojený s AkvaEXPO. Po družnom rozhovore a prehliadke je-

ho chovne a skleníku opäť  sadáme do áut a smerujeme do 

mestečka Kostelec nad Orlicí, kde navštevujeme ďalšiu chov-

ňu,  umiestnenú pod rodinným domom pána Zdeňka Havla 

(známejšieho ako Kačena). Čas sa nedá zastaviť, a keďže sme 

chceli  ešte stihnúť opätovnú prehliadku výstavy, tak aj  táto 

návšteva musela skončiť.

Osobne som bol u pána Ešpandra prvýkrát a tak ako už  

viacero  ľudí  predo  mnou  sa  naozaj  musím  pokloniť  pred 

jeho neuveriteľnou vitalitou a energiou – prial  by som si,  

aby som v jeho veku bol na tom tiež podobne. Jeho chovňa,  

rovnako ako jeho skleník sú perfektné. Prehliadka spojená 

s výkladom domáceho pána o tom, ako množí tie a tie ryby,  

ako dezinfikuje vodu v akváriách s ikrami skalárov, ako po-

užíva trepku... bola skvelá a veľmi rád by som si ju niekedy 

zopakoval.

U Zdeňka Havla som bol už druhýkrát a rovnako dúfam, 

že nie naposledy. Mám rád návštevy chovní, kde majiteľ ne-

robí žiadne tajnosti a bez problémov a otvorene sa rozpráva  

o všetkom, čo k rybám patrí. Aj teraz som obdivoval Zdeň-

kove krásne apistogramy, tetričky, dúhovky, L-kové sumce 

a lorikárie. 

Pred skleníkom pána Ešpandra. (Foto: Patrik Bíro)

Myriophyllum sp. (Foto: Patrik Bíro)

           63           



Akvárium, číslo 20 KLUB.AKVA.SK reportáže

Hemigraphis sp. (Foto: Patrik Bíro)

Emerzne pestovaná Bacopa. (Foto: Patrik Bíro)

Po návrate do Rychnova sa ubytovávame už tradične v So-

kolovni a ideme do Domu chovateľov. Po prehliadke končíme 

v družnej debate s rovnako postihnutými. Zábava sa nakoniec 

presunie do kultúrneho domu, kde sme debatovali až do ne-

skorých nočných hodín.

Cestou naspäť do Rychnova sme obdivovali krásu oko-

litej prírody a ľutovali sme, že  aj v okolí Bratislavy nie je  

toľko rybníkov a rybníčkov,  kde by sa dala nachytať živá 

potrava pre naše rybky. 

Priamo v Dome chovateľov bolo už predsa len menej náv-

števníkov, takže sme sa všetci znova rozpŕchli obdivovať vy-

stavované rybky a tí z nás, ktorí si priniesli aj fotoaparát,  

sa  snažili  zachytiť  príjemnú  atmosféru  výstavy  a  krásu  

rybiek za sklom. O tom, že sa v Rychnove rybky cítili naozaj  

dobre, svedčí aj fakt, že niektoré jedince sa vytierali priamo 

pred našim zrakom. 

Ja som si chvíľku času rezervoval aj na detailnú ponuku  

predávajúcich a hlavne na – ako vždy – bohatú ponuku rýb.  

Samozrejme som si v duchu nejaké rybky vybral, ale keďže 

sme mali odchádzať až v nedeľu, povedal som si, že na ná-

kup bude čas aj na druhý deň. 

Postupom času sa väčšina návštevníkov, ktorá ostávala 

aj na noc, sústreďovala v pohostinstve priamo v priestoroch 

Domu chovateľov, kde prebiehali vášnivé diskusie o všetkom 

možnom,  samozrejme  nosnou  témou  bola  akvaristika  :-).  

Osobne mám na chovateľských stretnutiach rád práve tieto 

diskusie, pre mňa sú veľmi obohacujúce a zároveň mi dodá-

vajú energiu v časoch, keď mám pocit, že by som sa v rámci 

akvaristiky mohol trochu uskromniť :-).  Nekonečné rozho-

vory pokračovali aj v miestnom kultúrnom dome, kde pre-

biehal  spoločenský  večer  spríjemňovaný hudbou  – aj  keď 

niekedy na môj vkus až príliš hlasnou. Ako vždy na takýchto  

stretnutiach, odchod smer posteľ nastal až neskoro v noci. 

Nedeľné ráno začína balením a poslednou možnosťou po-

fotiť ešte výstavu. Náš program je znovu nabitý, a tak sadá- 

me do áut (už zase) a smerujeme... skúste si schválne tipnúť. 

Nebudem vás napínať, aj keď podľa mňa všetci, ktorí čítate 

pravidelne Akvárium a reportáže z našich výletov, to už určite 

viete. Áno, smer je už tradične nastavený na dedinku s maleb-

ným názvom Dříteč. Teda ku „Papíkovi“, kde pozrieme ry-

bie novinky a samozrejme aj nakúpime.

V nedeľu ráno bolo síce vstávanie ťažšie, ale motivácia 

v podobe „Papíka“ nechýbala, takže nám netrvalo dlho a už  

sme sedeli znova v aute – naposledy si pozrieť výstavu, čo to  

nakúpiť... Moje prvé kroky v rychnovskom Dome chovateľov 

viedli hneď do predajnej  miestnosti,  kde som si nechal za-

baliť nádherné L213 a moje obľúbené Apistogramma trifas-

ciata, ktoré boli  naozaj  v skvelej kondícii  (svedčí o tom aj  

fakt, že obidva zakúpené páry sa u mňa po pár dňoch vy-

treli), trošku ma mrzelo, že sa mi už neušli Farlowella acus,  

ale nič to (po Akvajeseni už u mňa v akváriu plávajú :-). 

Po posledných pozdravoch a veľakrát znejúcom „Dovide-

nia budúci rok“ sadáme do auta a Paťova „Anča“ (takto som 

nazval Paťovu navigáciu) nás šťastlivo doviedla až k „Papí-

kovi“.  Tu sa opäť stretávame s ďalšími dvoma posádkami  

z Bratislavy a každý sa nedočkavo rozbehneme medzi sto-

jany s nádržami hľadajúc, akými pokladmi obohatíme naše 

akváriá. Osobne ma ponuka nesklamala a po mnohých mi-

nútach rozmýšľania si nechávam zabaliť ďalšie z „eliek“ na  

mojom zozname – L201 a nádherné malé vodné korytnačky  

Sternotherus odoratus, ktoré pribudli ako posledné do troji-

ce mojich likvidátorov chorých rýb – po Channa sp. Assam  

a Ctenolucius hujeta. 

Rineloricaria latirostris. (Foto: Markéta Rejlková)

Trichogaster pectoralis. (Foto: Markéta Rejlková)
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Mesonauta cf. egregius. (Foto: Markéta Rejlková)

Sewellia breviventralis. (Foto: Markéta Rejlková)

Julidochromis marlieri. (Foto: Markéta Rejlková)

Telmatherina sp. zo Sulawesi. (Foto: Markéta Rejlková)

Hyalobagrus ornatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Crenuchus spilurus. (Foto: Markéta Rejlková)

Priapella intermedia. (Foto: Markéta Rejlková)

Lamprologus signatus. (Foto: Markéta Rejlková)
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Hodiny sa nechcú zastaviť, a tak po obede v neďalekej krč-

mičke nás čaká ešte jedno zastavenie – v dedine Vojnův Měs-

tec u Zdeňka Dočekala. Táto chovňa bola úžasná. Vyzeralo 

to tam... ťažko sa to opisuje, ale však ste tam mali ísť tiež :-). 

Ako privítanie nám skaláre predviedli trenie.

Pôvodne bola v pláne ešte návšteva u „Kalabu“ – žiaľ,  

kvôli obchodným povinnostiam sme nemohli prísť, takže sme 

sa rozhodli  pre náhradný program, ktorý mňa osobne ale 

potešil oveľa viac. A to konkrétne návšteva chovne Zdeňka  

Dočekala.  O jeho chovni  som zatiaľ  počul  len samé super  

referencie,  takže  som bol  naozaj  zvedavý a tešil  sa,  že  sa  

o tom všetkom konečne presvedčím aj na vlastné oči. 

Táto chovňa vo mne naozaj zanechala dojem – prehľad-

ná, priestranná, čistá a priam útulná – keď budem veľký,  

chcem niečo podobné :-). A aby som nezabudol – majiteľova 

pohostinnosť je rovnako známa ako kvalita jeho rýb a jeho  

naozaj dobrú slivovicu už ochutnali mnohí :-). Ako už Paťo  

napísal  –  priamo počas  nášho príchodu sa  vytieral  jeden 

pár skalárov a nenechal sa nijako rušiť ani pohybom veľ-

kého množstva ľudí (bolo nás tam dokopy 16), ani bleskami  

fotoaparátov. A aby toho nebolo málo, počas trvania našej  

návštevy sa začal trieť aj druhý pár – skrátka idylka. Osob-

ne som sa nevedel vynadívať na nádherné Pterophyllum leo-

poldi,  Pterophyllum altum a hlavne na dospelé Pterophyl-

lum scalare "Manacapuru" – čo sú skrátka ryby, ktoré som  

už dávno túžil mať. A keďže Zdenkovi v nádrži plávalo prá-

ve odrastené potomstvo týchto krásavcov, môj sen sa stal  

skutočnosťou :-).

Na dvore u Zdeňka Dočekala. (Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

(Foto: Patrik Bíro)

Nakoniec plní  dojmov sadáme naposledy do áut a  uhá-

ňame domov.

Cesta domov prebiehala v pokojnej atmosfére, pričom sa 

už každý tešil na návrat a hlavne na to, ako ubytujeme nové  

„úlovky“ v našich akváriách. Pokojnú atmosféru len niekedy 

prerušil Paťo upozornením „Pozerajte sa, o chvíľu bude ryb-

ník“  :-).  A my sme naozaj pozerali  a znova ľutovali,  že aj  

u nás nie je tých rybníkov viac...
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SIAM OCEAN WORLD  (dokončení)

Roman Slaboch

Siam Ocean World má vedle již popsaných obřích nádrží 

a  akvárií,  které  dozajista  dostatečně  saturují  všechny  náv-

štěvníky  –  a  to  nejenom akvaristického zaměření  –  i  další 

atrakce. 

Nesmírně  zajímavé  jsou  některé  z  nápadů  netradičního 

pojetí vodního světa, jako například důkaz dokonalé herme-

tičnosti  (vodotěsnosti)  osobních  automobilů  nové generace, 

jejichž kabina byla jedním velkým akváriem. Některé nápady 

byly vtipné, některé byly naopak až příliš v mantinelech asij-

ského vkusu, tedy dost daleko od hranic vkusu evropského.

Příklad „akvárií“ s designem za hranicí evropského vkusu: 

v ledničce... (Foto: Roman Slaboch)

...a v pračce. (Foto: Roman Slaboch)

Vodotěsné auto zvenku… (Foto: Roman Slaboch)

…a zevnitř. (Foto: Roman Slaboch)

Protože jsem furiantsky zakoupil „VIP“ vstupenky, které 

obsahovaly kompletní nabídku všech atrakcí, dostali jsme se 

i do bazénku Happy Fish, kde plavaly stovky rybek, neúnavně 

okusujících kůži z chodidel. Ale nemylte se, nešlo o notoricky 

známé  Garra rufa, jejichž činnost ulevuje psoriatikům. Zde 

plavaly Barbus tetrazona a  Astatotilapia sp. Mám-li srovnat 

jejich pracovitost, potom tlamovci jednoznačně vedli. Byl to 

opravdu zvláštní zážitek. 

Happy Fish. (Foto: Roman Slaboch)
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Poslední z atrakcí bylo 4D kino. A na to jsem byl opravdu 

velmi zvědav. 3D kino je samozřejmě známé – např. 3D Max. 

Proto mne myšlenka  na 4D lehce vzrušovala.  Potlačil  jsem 

prvotní zklamání, když jsme u vchodu vyfasovali klasické brý-

le na trojrozměrný obraz,  a  usadil  se na nepříliš pohodlná, 

židlím podobná křesílka s opěrkou hlavy. Promítaný film byl 

klasický příběh z korálového moře v 3D kabátě. Ten avízovaný 

čtvrtý rozměr jsem pochopil v okamžiku, kdy se kolem mne 

prohnal delfín, pocákal mne vodou a málem mne shodil ze 

sedačky. Když jsme se dostali do hejna delfínů, nebo žraloků, 

„nárazy“ vody houpaly se sedačkami tak, že menší děti dos-

távaly mořskou nemoc. Velmi neobvyklé a originální, ale že 

bych to musel vidět dvakrát...

Celé oceanárium je  koncipováno jako výukové a vzdělá-

vací  zařízení,  takže  vedle  tabulí  se  schématy  geologických, 

meteorologických, biologických a nevímještějakých pochodů 

vázaných na  vodní  plochy  a  moře  zvlášť,  stáli  zaměstnanci 

(zřejmě pedagogičtí), ochotní cokoliv kdykoliv komukoliv vy-

světlit.  Všude  tam,  kde  zrovna  nebylo  nějaké  to  akvárium, 

stály informační počítače s dotykovou obrazovkou, na kterých 

si  návštěvníci  mohli  nalézt  libovolné  doplňující  informace. 

Jak jsem si ale všiml, zdaleka ne na všech byla možnost pře-

pnutí do jiného jazyka. Touto větou se dostávám do kritické 

fáze článku, aby to nevypadalo, že jsem byl jen a pouze okou-

zlen. Mušky se našly. 

Ekologicko-naučný panel. (Foto: Roman Slaboch)

Tak tady si člověk nepočte. (Foto: Roman Slaboch)

Například mi opravdu velmi vadilo, že v mořských akvá-

riích (a to bez výjimky všech) byly jen a pouze umělé korály 

(opravdu,  i  když  vypadaly  „jen“  jako  mrtvé,  byly  skutečně 

umělé) a umělé rostliny. Pohled na desítky klaunů očkatých 

(Amphiprion ocellaris), snažících se ukrýt v jakési PVC ná-

hražce sasanek, byl skoro až smutný. Všudypřítomné davy dě-

tí  sice  dokazovaly chvályhodnou funkci  výukového zařízení, 

ale zvedaly hladinu hluku někdy až neúnosně a také díky jim 

byla skla  nádrží  omatlána tak,  že focení bylo opravdu pro-

blematické.

Umělé korály vypadají skoro „jako živé“.

 (Foto: Roman Slaboch)

Umělé rostliny ovšem vypadají jako umělé rostliny.

 (Foto: Roman Slaboch)

Pásky zeleného PVC připomínají vodní rostliny jen velmi 

přibližně. (Foto: Roman Slaboch)
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Informační bod v oceanáriu – jeden z těch, které uměly 

i anglicky. (Foto: Roman Slaboch)

Vstup do obchodního centra, jehož součástí je Siam

Ocean World. (Foto: Roman Slaboch)

aktuálne

A nakonec i samotné nalezení Siam Ocean World nebylo 

úplně  snadné.  Je  totiž  součástí  shopping  a  business centra 

Siam Paragon, kam vás sice i  ve dvanáctimilionovém Bang-

koku doveze každý tuk-tuk, ale samotné centrum se rozkládá 

na ploše o velikosti středně velkého města. Takže pokud k ně-

mu přijedete  z  nevhodného směru,  budete  ztraceni.  Jistěže 

jsou zde všude ukazatele, ovšem thajská nehlásková abeceda 

mi k srdci zrovna nepřirostla. Je tedy nutno odchytit ochot-

ného domorodce (což vůbec není problém, oni mají  ochotu 

snad v genech), který vás dovede přímo k cíli, nebo se utkat 

s elektronickým informačním systémem. Ty jsou zde na kaž-

dém rohu, ale než pochopíte systém přepínání mezi jazyky, 

mezi budovami a mezi podlažími (a teprve potom můžete za-

čít  hledat),  tak vystoupá  kousavá ironie  vaší  ženy  nad při-

jatelnou mez.

V každém případě vám ale návštěvu oceanária doporučuji, 

protože opravdu stojí za to.

Strčit hlavu do akvária děti docela bavilo. (Foto: Roman Slaboch)
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POZVÁNKA DO BRNA NA AKVABURZU

Tomáš Kubík

Je tomu rok,  co se skupinka akvaristů,  do které patřím 

i já, rozhodla obnovit tradici brněnských akvaristických burz. 

Za rok se nám podařilo vybudovat akci, která se vryla do po-

vědomí akvaristické veřejnosti jako místo nákupů, získávání 

nových vědomostí a také setkání se svými starými i novými 

známými. Nejeden akvarista i prodejce se do Dělňáku v Brně-

Líšni, který se stal již tradičním místem konání burzy, pra-

videlně a rád vrací. O atmosféře z poslední burzy vypovídají 

přiložené fotografie.

V pořadí pátá brněnská Akvaburza se bude konat 

v sobotu 7. listopadu od 9 hodin v obvyklých prostorách 

Dělňáku Brno-Líšeň. Návštěvníky opět čeká rozšířená nabíd-

ka  techniky,  krmiv,  rostlin  i  akvarijních  živočichů.  Pravdě-

podobně nejzajímavější částí burzy se však pro mnohé stane 

přednáška o filtraci v akváriu, zabývající se konstrukcí  filtru 

a  jeho  umístěním,  přepady  v  akváriu  a  hlavně  praktickou 

ukázkou lepení skleněného komorového filtru. Součástí před-

nášky bude i konstrukce reaktorů CO2 a jejich umístění do 

filtru. V omezeném množství bude možnost vyrobit si svůj re-

aktor.  Nedílnou součástí  burzy bude i  tombola,  kde mohou 

návštěvníci vyhrát akvária, knihy i drobnosti.

Více informací najdete na stránkách burzy [1]. 

Přijďte se podívat!

(Foto: Josef Tomanec)

(Foto: Josef Tomanec)

(Foto: Josef Tomanec)

(Foto: Josef Tomanec)

(Foto: Josef Tomanec)

[1] www.akvaburzabrno.cz  
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Akvaristická zima 2009

Bratislava, DK Ružinov, 21.-22.11.2009

Súťažná výstava
miniakvárií
3. ročník

Pravidlá súťaže:
● zúčastniť sa môže každý priaznivec akvaristiky bez ohľadu na vek; účastnícky poplatok sa nevyberá

● záujemcovia sa musia prihlásiť na e-mailovou adresu klub@akva.sk najneskôr do 10.11.2009 
s uvedením svojho mena a tel. kontaktu

● súťaže sa môžu zúčastniť akváriá s objemom max. 30 l; akvária budú opatrené krycím sklom

● KLUB.AKVA.SK zabezpečí stojan, osvetlenie na nádrže štandardnej veľkosti (výška 20 cm) a vzduchovanie

● akvárium s rozmermi 30 x 20 x 20 cm je možné si zapožičať v priebehu Akvajesene 3.-4.10.2009 
v DK Ružinov (je potrebné požiadať o to najneskor 25.9.2009); za každé zapožičané akvárium účastník 
zloží zálohu 5 EUR, ktorá mu bude vrátená po odovzdaní akvária

● inštalácia a zariaďovanie miniakvárií bude prebiehať najneskôr v piatok 20.11.2009 v čase 
medzi 12:00-22:00 (bude upresnené)

● najneskôr do 18.11.2009 musí každý súťažiaci poskytnúť organizátorom zoznam rastlín a živočíchov, 
ktoré v miniakváriu použije – organizátori sa zaväzujú nezverejňovať túto informáciu až do zahájenia

● každý účastník si musí sám zaistiť substrát, rastliny, prípadne živočíchy – ich výber závisí plne 
na voľbe súťažiaceho; vzhľadom k veľkosti nádržiek odporúčame zvoliť živočíchy primeranej veľkosti!

● dekorácia a celková štylizácia miniakvárií nie je predpísaná; súťaží sa v dvoch kategóriách: 
“Okrasné miniakvárium” a “Biotop”

● v rámci výstavy je súťažiacim povolený predaj miniakvárií – podmienkou je ponechanie miniakvária 
v expozícii až do úplného skončenia výstavy a zaplatenie 10 % z ceny do pokladne KLUBu.AKVA.SK

● nedodržanie týchto pravidiel je dôvodom k vylúčeniu účastníka/miniakvária zo súťažnej výstavy

Hodnotenie vystavených miniakvárií:

● hodnotenie vystavených miniakvárií bude prebiehať hlasovaním verejnosti

● každý návštevník Akvaristickej zimy 2009 po zaplatení vstupného obdrží hlasovací lístok, ktorého 
prostredníctvom môže odovzdať hlas trom súťažným miniakváriám (3, 2, resp. 1 bod)

● vyhodnotenie hlasovania verejnosťou vykoná Rada KLUBu.AKVA.SK bezprostredne po ukončení 
výstavy v nedeľu 22.11.2009 o 15:00

● doplnkovo bude hlasovať aj porota v dvoch kategóriach: 1. “Okrasné miniakvárium” (podľa kritérií 
Celkový dojem, Živočíchovia, Rastliny, Využitie priestoru, Originalita) a 2. “Biotop” (podľa kritérií 
Celkový dojem, Živočichovia, Autentičnosť, Využitie priestoru, Originalita)

●vyhlásenie výsledkov hodnotenia poroty prebehne v sobotu 21.11. v rámci prednáškového popoludnia

● za päť najúspešnejších súťažných miniakvárií budú ich vystavovatelia odmenení vecnými cenami 

● vecné ceny obdrží aj päť vylosovaných návštevníkov, ktorí odovzdajú hlasovací lístok s kontaktnými 

údajmi – platné budú len lístky s vyznačením minimálne jedného zvoleného súťažného akvária

mailto:klub@akva.sk
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