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Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz úvodník

Milé akvaristky, milí akvaristé,
jak jste si určitě všimli v pravém horním rohu titulní

stránky, toto číslo není ledasjaké – slavíme kulatiny. Navíc
uzavíráme první roční cyklus s novým týmem a novým
elánem, i to je důvod k malé oslavě a poděkování všem, kteří
časopis Akvárium pomáhají utvářet. Už 30 čísel, 2185 stran.
Prolistovala jsem je teď všechny a zjistila, že počet českých
a slovenských autorů článků se už těsně přehoupl přes stov-
ku. K tomu můžu připočíst asi tři desítky zahraničních autorů
a bezpočet akvaristů, kteří přispěli fotografií, odpovědí na na-
še otázky, aktivní účastí v soutěžích, na výstavách a dalších
akcích, odkud čerpáme informace a inspiraci. Každá pomoc-
ná ruka, povzbuzení, každý Váš nápad a každé akvárium či
chovatelský úspěch, které kdekoliv prezentujete a zaujmou
nás a postrčí dopředu – lidí, kteří Akvárium takto spolu-
vytváří, je ohromná spousta. Možná se Vaše jméno nikdy
v tiráži neobjevilo, ale vězte, že každé Vaše slovo s pochvalou,
kritikou nebo nějakým nápadem zasévá semínko a přispívá
k tomu, že Akvárium tady je.

Jsem hrdá na stovku autorů, kteří se nezalekli prázdnoty
bílé stránky před sebou a zaplnili ji slovy. Není to vůbec jed-
noduché a pro většinu z nich to bylo poprvé, kdy psali článek
do časopisu a veřejně a svým jménem se podělili o vlastní
zkušenosti, zážitky a názory. Sto lidí, to je překvapivě hodně.
Kdybychom se teď mohli sejít a všichni společně jubileum
oslavit, potřebovali bychom pořádně velký sál. Děkuju Vám,
každý z Vás je dodnes součástí Akvária.

I v tomto třicátém čísle najdete zcela nová jména a já už
teď vím, že budou přibývat i příště. Jste skvělí, protože Vás
akvaristika baví a protože vnímáte, že podělit se o ni nám
všem může přinést poučení, zábavu a občas i naprosté zaujetí,
dojetí, ohromení. Je to jen koníček, ale dává nám spojení
s přírodou, neznámým podvodním světem – a v neposlední
řadě s dalšími lidmi. Díky.

Příjemné počtení!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz cichlidy

Heros efasciatusHeros efasciatus                       
a rostlinná nádrža rostlinná nádrž
Roman Rak

Mezi akvaristy panuje názor, že není možné chovat větší

cichlidy (15–30 cm) v rostlinné nádrži. Je to ale vždy pravda?
Nemusí tomu tak být, pokud zohledníme několik základních

faktorů: velikost cichlid, jejich potravní orientaci, „agresivitu“
cichlid vůči rostlinám, samotnou rostlinnou nádrž a její veli-

kost a v neposlední řadě i teplotu vody. 
Zhruba před dvaceti lety se diskutovalo o tom, jaké rost-

liny vybrat např. k terčovcům do okrasné nádrže. Vysoká
teplota vody (28 °C a výše) se jevila jako limitující faktor.

Můžeme se proto ještě poměrně často setkat s názorem (zej-
ména ve starší, domácí i zahraniční literatuře), že při vyšších

teplotách už skoro nic neroste. Pokud se jednou podíváme
do tropů, pochopíme, že teplota vody kolem 30–35 °C není

nic neobvyklého a rostliny zde nádherně prosperují. V minu-
losti se však zapomínalo na skutečnosti a souvislosti, dnes

dobře známé z hi-tech rostlinných nádrží: jestliže je teplota
vody vysoká, je nutné dodat vyváženě více světla a živin

(v podobě CO2 a hnojiv) – a problém je v podstatě vyřešen. 
Jinými slovy: pokud v trojúhelníku růstových faktorů –

teploty, světla a živin – jeden z nich zvýšíme, ostatní faktory
musíme rovněž adekvátně kompenzovat. A pak je možné

dlouhodobě a úspěšně pěstovat rostliny i při teplotách mírně
nad 30 °C.

Mnoho akvaristů se záměrně vyhýbá kombinaci větších

cichlid s rostlinnou nádrží. Běžnou výjimkou jsou pochopi-
telně skaláry a terčovci. Pokud připustíme ustálené pravidlo,

že větší cichlidy s rostlinnou nádrží nejdou dohromady,
ve většině případů budeme mít pravdu. Obecně ustálená pra-

vidla bychom neměli porušovat, protože jinak za to budeme
obvykle krutě trestáni. Pokud ale podstatu pravidel pocho-

píme a dobře si je v praxi osvojíme, jejich citlivým porušením
můžeme dosáhnout zajímavých výsledků či efektů.

V praxi jsem se setkal u své 650 l nádrže s následujícím
problémem. U takto velké nádrže, pokud ji chcete pojmout

jako společenskou a zároveň rostlinnou (holandského typu),
potřebujete větší a výraznější ryby, aby ze vzdálenosti 2–3 m

v ní bylo vůbec něco vidět. Akvárium má být dekorativním,
dominantním prvkem místnosti a zároveň chcete pozorovat

sociální chování ryb. Skaláry se mi omrzely, africké labyrint-
ky Ctenopoma acutirostre dorostly do velikosti 15–18 cm

a okamžitě sežraly jakoukoliv rybu menší než 10 cm s pro-
táhlým tvarem těla. S přibývajícím věkem se navíc tyto ryby

uchylují do úkrytů, kde celé dny vydrží nehnutě na jednom
místě natěsnané vedle sebe. Pokud jsou hladové, na lov vyrá-

žejí nesmírně rychlými výpady v ranních a večerních hodi-
nách (tedy v přítmí), takže je v nádrži takřka nespatříte.
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Před čtyřmi lety jsem narazil na tehdy u nás velkou no-
vinku – červenou variantu Heros efasciatus „Red Spotted“

(též nazývanou „Red Pearl“), která již v mládí nádherně ba-
revně kontrastovala se svěží zelení rostlin. Z rybek o velikosti

7–8 cm za několik let dorostli mohutní jedinci, kteří svými
rozměry, barevností i chováním předčí skaláry i terčovce. 

Kančík H. efasciatus je uváděn jako všežravý druh, který
si svůj jídelníček velice rád doplňuje rostlinnou stravou, a po-

kud podmínky v nádrži neuzpůsobíte určitým pravidlům,
zdevastují v krátké době většinu rostlin. V literatuře najde-

me varování, že tento kančík je „nekompatibilní“ s rostlinnou
nádrží. 

Taxonomie aneb babylonské 

zmatení názvosloví

Do rodu Heros Heckel, 1840 do zcela nedávné doby pat-
řily 4 druhy: H. efasciatus, H. notatus, H. severus a H. spu-

rius. Akvaristé ve svých nádržích nejčastěji chovají jedince
prodávané pod jménem H. severus a takto je uvádí i většina

odborné literatury. Ve skutečnosti ale chováme pravděpodob-
ně různé mezidruhové křížence, barevné formy. Čistou formu

H. severus pravděpodobně v našich nádržích nenalezneme. 
Podle ještě nedávno platných poznatků [1] má mít „čisto-

krevný“ H. severus devět svislých, tmavých pruhů po celém
těle, dorůstat délky max. 15 cm a má odchovávat potěr v tlam-

ce (tedy se jedná o tzv. tlamovcovou cichlidu)! Podle těchto
poznatků v našich nádržích chováme pravděpodobně ryby,

které v taxonomii mají spíše blíže H. efasciatus (dorůstají
podstatně větší délky, nemají zřetelné pruhy po celé délce těla

a vytírají se na pevný podklad, kde jikry hlídají a potěr opečo-
vávají oba rodiče). Případné zájemce o současnou taxonomii

rodu Heros odkáži na zajímavý článek [1], kde se detailně
uvádějí fakta na základě argumentů německého akvaristy

Petra Dittricha, proč „H. severus“ je spíše H. efasciatus.
Během posledních redakčních úprav tohoto čísla vychází

další, upřesňující a velmi významné sdělení [4], odkazující se
na popis nového druhu rodu Heros, který publikovali autoři

W. Staeck a I. Schindler v letošním roce [5]. Je popsán nový,
tedy pátý druh Heros liberifer (druhové jméno v překladu

znamená „nosič potěru“), který je jediným zástupcem rodu
Heros, odchovávajícím potěr v tlamce. Tento nový druh byl

dokumentován ve Venezuele, v povodí Río Orinoco. Podle
autorů je původní druh H. severus (tedy „netlamovcový“) nej-

blíže podobný komerčním dovozům, označovaných v posled-
ních letech jako Heros sp. „Inirida“.

Ať je názvosloví dnes jakékoliv, ve své nádrži chovám ryby
rodu Heros, které se vytírají na pevný podklad a které bych

zatím osobně zařadil spíše jako H. efasciatus. 

Oblast přírodního výskytu

H. efasciatus pochází z povodí Amazonky – jejího hlav-

ního toku a některých velkých přítoků. Byl pozorován v klid-
ných, hlubokých vodách řek, stejně jako v sezonních záto-

pových oblastech s hustým rostlinným porostem.

Základní charakteristika

H. efasciatus je nádherná, velmi inteligentní a dlouhově-
ká cichlida s terčovým tvarem těla, která je na rozdíl od ter-

čovců velmi nenáročná na podmínky chovu. V nádržích se
vyskytuje v mnoha barevných formách a ne nadarmo je pře-

zdívána „terčovec chudých“. Tento název možná může evo-
kovat pejorativní nádech, ale ve skutečnosti se jedná o rybu,

která svými vlastnostmi i životními a sociálními projevy
v mnohém terčovce předčí a rozhodně nevyžaduje náročnou

úpravu vody nebo nákladnou léčbu. 

Akvárium – od čistě biotopního            

až po holandskou společenskou nádrž

Z osobních zkušeností bych doporučoval objem alespoň

200–250 l na jeden dospělý pár. Nádrž může být biotopního
charakteru „Amazonie“ – jemný, světlý písek, kořeny a kame-

ny, minimum rostlin; ale stejně tak i společenská, rostlinná
nádrž holandského typu. Voda s pH v lehce kyselé až neu-

trální oblasti, měkká až středně tvrdá, teplota 24–32 °C.
Ryby obývají celý prostor nádrže, na noc se uchylují do tem-

nějšího úkrytu mezi rostliny či dekorace. Nemají rády příliš
silné osvětlení. 

Dospělé ryby jsou velmi aktivní za rozbřesku a při sou-
mraku, přes den spíše „líné“. Dobře snášejí středně silné

až silné proudění vody. V nádrži nesmějí být žádné ostré
předměty, protože kančíci občas prudce unikají před agresí

svého soka nebo se polekají vnějšími, neočekávanými pod-
něty mimo nádrž.

V nádrži o objemu 650 litrů mám instalováno osvětlení
2 x 80 W HO a 4 x 54 W HO. Doba svícení je v průměru

12 hodin denně s tříhodinovou pauzou během oběda. Žářivky
se postupně rozsvěcují a zhasínají, takže skutečný výkon

je sotva poloviční oproti jejich celkovému součtu. Filtraci
zajišťuje externí Eheim s 12 litry biologických náplní (čistím

pouze 1x za 4 roky) s interním sacím předfiltrem, ve kterém
je 1 litr zeolitu. Ten měním 1x za 6 týdnů při výměně 40 %

vody v nádrži. V předfiltru je také 0,25 l granulované rašeliny
a 2 litry biologických náplní Eheim. Doba údržby nádrže je

jednorázově 5 hodin za 6 týdnů. Průtok filtru je cca 1000 l/h.
Z druhé strany nádrže je protiproudý difuzor CO2 s průtokem

600 l/h. Dávkování CO2 je zapínáno pouze spínačem světel
(zapnuto/vypnuto; hodnoty pH v tak velké a zarostlé nádrži

nikdy nedosahují nižších hodnot než 6,4, i kdyby přívod CO2

byl neustále zapnut). Hnojím mírně Bioflorem, při výměně

vody ke každému echinodoru přidávám tabletu Dajana Plant
Root. Toto hnojení se mi velmi osvědčilo. V nádrži jsou prů-

běžně udržovány tyto průměrné parametry vody: pH 6,4–6,6,
NO3

- 25 mg/l, 8–14 °dGH, 3–8 °dKH, 400–440 μS/cm

(vodivost je vysoká díky hnojivům ve vodě), teplota 28–32 °C,
v době letních veder během 1–2 týdnů výjimečně i 36 °C.

V této vodě probíhají i výtěry.
Společníky pětice kančíků jsou tyto další dospělé ryby:

6x Ctenopoma acutirostre, 14x Phenacogrammus interruptus,
30x Corydoras schwartzi. 
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Krmení – všežravci s orientací

na rostlinnou stravu, zejména plody

Pokud si pozorně přečteme vědecké poznatky o potravní
orientaci těchto ryb (viz např. Fishbase [6]), s velkým překva-
pením zjistíme, že se jedná o všežravce, primárně orientované
na konzumaci tropických plodů spadlých do vody! Tím se
snad vysvětlují i jejich „chutě“ na některé vodní rostliny, ply-
noucí pravděpodobně z nedostatku jejich přirozené stravy. 

H. efasciatus je tedy možné krmit zralým ovocem s měkčí
dužinou, jako jsou banány, melouny, meruňky, broskve, man-
go, papája či avokádo. Podle [2] je možné ryby krmit i mraže-
ným hráškem, který před samotným krmením necháme roz-
mrazit a vytemperovat ve skleničce vody. Musíme ale dbát
na přiměřené množství podávané stravy, aby přebytky ne-
znečisťovaly vodu v nádrži. Z osobních zkušeností musím
podotknout, že si ryby musí na tuto stravu zvyknout a být hla-
dovější, aby postupně přešly z jednoho druhu krmiv na jiný.
Jejich domestikace se odráží i v ochotě konzumovat běžnou
umělou stravu. Doporučuji občas přidat krmivo, které je urče-
né pro rostlinožravé rybí druhy. Osobně jim dopřávám akva-
rijní rostliny, které si podle chuti vybírají a dbám na to, aby
jich bylo v nádrži dostatečné množství a dorůstaly úměrně
tak, jak jsou spásány. Z tohoto pohledu se mi jeví plevelné
zákrutichy (Vallisneria) jako ideální krmivo.

Ryby v mé nádrži pro jejich velikost ale krmím především
umělým krmivem Hikari Food Sticks nebo Sera Granuar,
které přijímají primárně z hladiny. Upřednostňují Hikari.
S oblibou konzumují i ze dna pelety pro krunýřovce a pan-
céřníčky, obsahující spirulinu a další rostlinné složky. 

Inteligence

Inteligence těchto kančíků je relativně vysoká. Nejenomže
dokáží rozpoznat domácí obyvatele bytu od krátkodobých
návštěv, ale jsou i všímaví k jejich pravidelnému chování. 

Jako úsměvný příklad mohu uvést jeden ze zážitků z kr-
mení. Sám ryby krmím před odchodem do práce. Je to každo-
denní rituál. Levou rukou zdvihnu kryt nádrže, odsunu krycí
sklo a v pravé současně držím pár vteřin před čelním sklem
sáček s krmivem. Kančíci již netrpělivě čekají pod hladinou,
vystrkují tlamky a někteří se nechají i lehce hladit po hřbe-
tech. Vzápětí probíhá krmení z hladiny. 

Onehdy jsem z důvodu služební cesty pověřil ranním
krmením manželku. Neznalá našeho rituálu, nejprve otevřela
kryt nádrže. Pak se šla namalovat, vrátila se, odsunula sklo,
šla zalít květiny, vyřídila telefonát atd. Před tím ale stihla
postavit sáček s krmivem na stolek před nádrží v asi metrové
vzdálenosti. Když se nakonec dostala k samotnému krmení,
kančíci byli už velmi netrpěliví, a jak jim chtěla nestandardně
dávat jednu peletu po druhé přímo do tlamky, došlo k obrov-
skému šplouchnutí v nádrži. Voda polila stěnu vedle nádrže,
make-up, úsměv mé ženy a halenku až po prsa. Znamenalo
to převléci se, přemalovat. A ujel autobus. Večer jsem si vy-
slechnul, že těch hloupých červených ryb a nádrže, kde pořád
něco klohním s rostlinami, má už dost a že by chtěla „ty mod-
ré a žluté“ rybky, co žijí v kamenitých nádržích bez rostlin…

Chování

Do své již zarostlé nádrže jsem přinesl šest kusů těchto
nádherných kančíků. Jak ryby postupně dospívaly, shodou

šťastných náhod se vytvořily tři páry, které si nádrž teritoriál-
ně rozdělily v podélné ose po třetinách. Každý pár si vybral

buď svisle, nebo horizontálně orientovanou břidličnou desku
či jiný velký kámen.

Každá z ryb již od útlého mládí projevovala zcela jiný,
individuální temperament. Někteří jedinci byli již od mládí

akční, jiní spíše „líní“. Na co musím upozornit, je způsob
odpočinku některých jedinců. Ti si totiž na dlouhé hodiny

lehají na dno a opírají se šikmo bokem o nějaký pevný objekt
(kámen, rostlinu apod.). Ten, kdo to nezná, si myslí, že má

v nádrži uhynulou rybu! Toto chování je ale typické až pro
dospělé ryby.

Souboje

Souboje, pošťuchováni i polibky na tělo jsou každoden-
ními rituály dospělých jedinců. Pokud neznáte společenskou

hierarchii ryb v nádrži, na první pohled někdy nerozpozná-
te, oč se jedná. Samec se samicí, kteří spolu k sobě patří, se

něžně dotýkají tlamkami hlavy i boku svého partnera a může
se nám zdát, že se jedná o šťouchance. Ve skutečnosti to jsou

„partnerské polibky“. 
Ostřejší souboje mezi samci probíhají do té doby, než si

nový alfa samec obhájí své postavení. Jakmile je zjevné, kdo
je ten nejsilnější, v nádrži bývá relativně klid. Tu a tam nějaký

samec zkusí vyzvat na souboj alfa samce. Někdy to skončí jen
pozičním, bezkontaktním „přetlačováním“, kdy sokové stojí

proti sobě a snaží se přinutit protivníka k ústupu. Souboj
pak připomíná pomyslné přetahování neviditelným lanem,

kdy jeden ze samců ustupuje couváním a pak vzápětí vytlačí
svého soka nejen z nově vydobyté, ale i z jeho původní pozice.

Obě ryby střídavě couvají a zase se tlačí vpřed. Pohyb si mů-
žeme rovněž představit jako kyvadlo, kdy obě soupeřící ryby

stojí k sobě neustále čelem. V další fázi soubojů je už fyzický
kontakt, kdy útočník se snaží tlamou zachytit spodní pysk

protivníka. Ryby se dokáží zakousnout tlamkami do sebe
a v tomto stavu se i několik minut přetlačovat.

Souboje jsou ale velice gentlemanské, nikdy nekončí ja-
kýmkoliv zraněním protivníka, nebo dokonce jeho smrtí, jak

tomu bývá u jiných druhů agresivnějších cichlid. Jakmile totiž
jeden ze samců naznačí, že ustupuje, že je slabší, sok toto

akceptuje a okamžitě přestává útočit.
K soubojům nedochází ale jen v poměru samec proti sam-

ci, ale například dva sehrané páry proti sobě bojují o terito-
rium, třecí prostor. Můžeme často pozorovat i situaci, kdy

partnerka jednoho ze samců pomáhá v boji svému milému.
V takových situacích často v boji o teritorium vítězí slabší

samec se svou samicí proti osamocenému alfa samci.
Dominantnost ryb a jejich sociálně-hierarchické uspořá-

dání můžeme sledovat i při krmení, kdy první ke stravě při-
stupují samci podle své dominance, pak slabší samice. Ryby

se pošťuchují a odhánějí dloubáním do boků.
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Pohlavní rozdíly

Pohlavní rozdíly spolehlivě rozpoznáme u dospělých ryb,
když jsou vytvořeny alespoň nějaké partnerské páry. Obecně

je samec mírně větší než samice, se silně vyklenutou hrudí
a kolměji postaveným čelem oproti samici. Hledat rozdíly

pohlaví pomocí protažení ploutví nevede k žádnému výsled-
ku. Dominantní alfa samec v celé chovné skupině má tmavě

rudě vybarvenou část hlavy v oblasti skřelí. Rozdíly jsou pa-
trné z přiloženého obrázku.

Rozmnožování

Zhruba po dvou letech se moji kančíci začali vytírat na
svislé břidlicové desky nebo na velké kameny na dně. Samot-

nému tření předcházelo vyčištění a úklid třecího prostoru,
který prováděl pár společně. Pokud v prostoru byl velký echi-

nodor, který ryby nebyly schopné odhrabat, systematicky
dokázaly odlámat i velké listy, a to pro mě neuvěřitelným

způsobem. V souhře, samec i samice, se postavili oproti řapí-
ku listu, který jim překážel, každý z jedné strany. Postupným,

opakovaným působením protichůdných sil v různé výšce
lámali i několikamilimetrové řapíky „únavou materiálu ve

střihu“. Nutno podotknout, že ničení velkých rostlin dělali
pouze ve stavu nouze, když si nebyli schopni najít jiné, pří-

znivější místo ke tření, nebo pokud takové místo hájil již jiný
pár. Pokud v době tření nebo starostlivosti o potěr strčíte

ruku do jejich teritoria, následuje urputný útok, který končí
až docela bolestivým kousnutím a modřinou.

Před samotným třením samec lákal samici na připravené

místo vlněním celého těla, přičemž byl postaven kolmo

k pozici samice a zvolna se otáčel, aby jej následovala. Vlnění

je doprovázeno cukavým třesem a předváděním vypjatých

ploutví.

Tření v mých podmínkách probíhalo vždy v zimním obdo-

bí, pravidelně v 6týdenních cyklech 3–4x za sebou, vždy po

výměně vody. Nikdy se ale nevykulil potěr. Jikry postupně

plesnivěly až do 3–4 dnů od tření, kdy mělo dojít k líhnutí.

Podobné zkušenosti mají i jiní chovatelé. Příčinou může být

možná „umělá“ neplodnost (?) všech ryb (mé ryby pocházely

z asijských odchovů, prvních importů do ČR), nebo nevhodné

složení vody, které jsem nezkoušel měnit a ani jsem jikry ne-

přenášel do nádrže s jinými parametry vody. Určitě by stálo

za to vyzkoušet měkkou vodu o pH 6,0–6,2, která odpovídá

jejich domovině. Toto ale může být též jen hypotéza, protože

tento šlechtěný druh může být již dávno domestikován, a tedy

přivyknut na jiné podmínky. Diskutabilní je i vodivost vody

v mé nádrži, kde průběžně dochází k mírnému hnojení. 

Soužití s rostlinami

Pokud kančíky chováme v dobrých podmínkách, ve věku

od tří let dosahují dominantní jedinci délky lehce nad 20 cm.
Již to naznačuje, že pro nádrž nejsou vhodné křehké rostli-

ny ani rostliny se slabším kořenovým systémem. Již pouhé
proplutí kolem křehkých a slabě kořenících rostlin může být

pro některé rostlinné druhy devastující.
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Abych zabránil vytažení rostlin (zejména těch stonkových)
ze substrátu, používám tzv. „košíčkovou“ metodu (popsanou

v jiném příspěvku v tomto čísle Akvária). Podobným způso-
bem chráním i nově sázené rostlinné přírůstky do nádrže,

jako jsou menší echinodory apod. Herosové jsou velmi inteli-
gentní ryby, které okamžitě poznají všechny změny ve vnitřní

„architektuře“ nádrže a okamžitě zkoušejí, jak nový rostlinný
přírůstek chutná. Milují mechy nebo jemné plovoucí rostliny,

takže tyto do nádrže rozhodně nedoporučuji. Naopak rohatců
rodu Ceraptopteris si nevšímají. 

Chceme-li vytvořit působivou rostlinnou nádrž s tímto
druhem ryb, doporučuji začít od malých jedinců, kteří po-

stupně dorůstají i s rostlinami a máme čas pozorovat a ana-
lyzovat, které rostliny jsou pro ně vhodné a které nikoli.

Za zásadní chybu s nedozírnými následky považuji dát tyto
ryby do čerstvě založené nádrže, zejména dospělé jedince.

Rostlinná složka v potravě herosů je zcela běžná zále-
žitost. Abychom zabránili nadměrné devastaci rostlin, může-

me používat dvě jednoduché taktiky: vhodnou rostlinnou
stravu, kterou ryby pravidelně krmíme, a pěstování rychle

rostoucích, dostatečně dekorativních rostlin přímo v jejich
nádrži. Těmi se pak kančíci pravidelně sami dokrmují. Pokud

zvolíme vhodný rostlinný druh, který jim chutná a který je
v nádrži v dostatečném množství díky neustálým přírůstkům,

ostatních rostlin si pak H. efasciatus nevšímá. 
V mé nádrži při zadní stěně pěstuji hojně zákrutichy, které

jsou s radostí spásány. Vallisneria má oproti mnohým jiným
rostlinám vysokou výživnou hodnotu. Pravidelně alespoň

1x týdně je ale nutné z vodní hladiny sbírat a odstraňovat
rostlinné úlomky, které herosům při konzumaci „utíkají“ na

hladinu. Někdy mám pocit, že lámání listů zákrutich na různě
dlouhé úlomky je pro kančíky i jakousi zábavou či sportem,

aby se v nádrži nenudili.
Herosové jsou obecně velmi citliví na nové předměty v ná-

drži a okamžitě je začínají zkoumat. Když mají své „špatné
dny“, snaží se předměty přesunout někam jinam nebo zničit.

Závěr

Záměrem tohoto příspěvku bylo ukázat, že i větší cichlidy,
jako je právě Heros efasciatus, je možné chovat v rostlinné

nádrži. Jak jsem uváděl na začátku – pokud chceme poru-
šovat pravidla, musíme dobře vědět, proč a jak to děláme,

a postupovat velmi decentně. Podobně je možné chovat i jiné
větší jihoamerické cichlidy společně s rostlinami. Rozhodně

ale v rostlinném akváriu nezkoušejte chovat velké středoame-
rické cichlidy; chovají se jinak než ty jihoamerické.

Kančíci pruhoocasí jsou vhodnou alternativou k chovu
terčovců. Dobře snášejí vysoké teploty vody, jsou mnohem

nenáročnější, a tudíž se může zdát, že jsou vhodní i pro začá-
tečníky. Nesmíme však zapomenout, že po 2–3 letech ryba

dosahuje úctyhodných rozměrů, větších než u terčovců, a je
nutné ji dopřát adekvátní velikost nádrže. 

Nezapomínejme ani, že tyto ryby se dožívají věku 10–14
i více let. Pokud si ji jednou přineseme do své nádrže, bereme

na sebe velký závazek k těmto nádherným tvorům, kteří nám
poskytnou nevšední zážitky při jejich pozorování pod vodní

hladinou!
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Jak zkrotit stonkovkyJak zkrotit stonkovky                                
a domluvit cichlidáma domluvit cichlidám
Roman Rak

Mnozí akvaristé často nemají v lásce „stonkové“ rostliny

pro jejich vyšší časové nároky na nutnou pravidelnou údržbu.
Stonkovky totiž velice rychle dorůstají hladiny nádrže, ohý-

bají se (nebo vyrůstají z vody) a začínají stínit celou nádrž.
Pokud je včas neprotrháme či nesestřihneme, dokáží časem

pod sebou svým stínem „udusit“ většinu ostatních rostlin
v akváriu. A to není všechno. Umí zásadním způsobem zmír-

nit proud vody na hladině z výstupních trysek filtrů. Začnou
tak vznikat „mrtvé“, bezproudé zóny, a odsud je už jen další

krůček k řasám a sinicím bezprostředně pod hladinou, kde
je nejvyšší intenzita osvětlení. Pak už opravdu chybí jen málo

k významnému narušení biologické rovnováhy v nádrži.

Stonkovky jsou problematické i v nádržích s většími cich-

lidami, které je dokáží nemilosrdně vyrvat ze dna. Není pak
nikterak jednoduché je znovu zasadit a přemluvit tvrdohlavé

a urputné domácí obyvatele, aby akceptovali úpravy vzhledu
nádrže proti jejich vůli a představám.

Stonkovky mají ale na druhé straně výrazný dekorativní
habitus v kontrastu k jiným rostlinám s jiným tvarem listů.

A to už nemluvíme o jejich pestré barevnosti, protože mezi
stonkovkami najdeme výrazně červené, nahnědlé, zeleno-

žluté či světle zelené barvy v nepřeberném množství odstínů.
Rychlý růst stonkovek dokáže z vody odebrat velké množ-

ství dusičnanů, čímž aktivně stabilizují nádrž proto řasám.

Silné stránky Slabé stránky

• Velmi dekorativní tvarem i barvou listů;
• Snadno se množí řízkováním;
• Mnoho nenáročných druhů pro začátečníky;
• Velmi vhodné pro osázení nově založené nádrže pro

jejich ochranu před růstem řas (intenzivně 
odčerpávají dusičnany svým rychlým růstem);

• Rychlý růst – dokáží v nových nádržích vyplnit 
prázdné prostory během krátké doby;

• Rychlý růst;
• Vyšší až velmi vysoké nároky na intenzitu světla;
• Některé druhy velmi křehké;
• Některé druhy citlivé na zařasení;
• Jemnolisté druhy náchylné na znečištění hrubými 

nečistotami ve vodě;
• Slabě kořenící;
• Nevzhledné po sestřihu;
• Problematické v nádržích s většími cichlidami;
• Některé druhy náročné na pěstování, nutné CO2, 

hnojení mikroprvky;
• Nehodí se pro nádrže vyšší než 50 cm;

Příležitosti Hrozby

• Využití v rostlinných, vytíracích a odchovných 
nádržích;

• Pomocí plastových košíčků je lze velmi lehce 
přestavovat podle našich konkrétních představ 
v nádrži;

• Výzva pro použití rostlin s pevnější strukturou listů 
v plastových košíčcích i v nádržích s cichlidami;

• Některé druhy jsou jedlé, mají i léčivé vlastnosti;
• Vhodné jako koření na přípravu pokrmů; 

• Při nedostatečné údržbě zarůstají hladinu nádrže, 
stíní ostatním rostlinám, vznikají mrtvé, bezproudé 
zóny na hladině;

• Riziko růstu řas a sinic nízko pod vodní hladinou;

Stonkovky v nádrži s cichlidami

Již několik let mám v akváriu velké  Heros efasciatus,
o kterých se všeobecně tvrdí, že jsou neslučitelní s rostlinnou

nádrží holandského typu. A to podle mých zkušeností nemusí
být za určitých okolností pravda.

Úspěšně pěstuji stonkovky a vysazuji je tam, kam právě

chci (bez ohledu na utkvělé představy, které mají o svém do-
mově cichlidy). Využívám jednoduchý trik se standardními

plastovými košíčky, ve kterých se prodávají akvarijní rostliny.
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Stonkovky zpátky do plastových košíčků!

Návod je patrný ze série fotografií. U sestřihnutých rostlin
očistíme spodní části stonků od listů do výšky kolem 5 cm,

svazek rostlin různých délek zabalíme do kousku filtrační vaty
(4) a pevně jej stáhneme elektrikářskými rychlostahovacími

pásky na kabely (2). Filtrační vata chrání křehké stonky před
poškozením, a svazek tak i pevně drží upevněný v košíčku (1).

Na jeden svazek rostlin obvykle stačí jedna, maximálně dvě
stahovací pásky na kabely.

Volné konečky stahovacích pásků opatrně propleteme po
obvodu plastového košíčku. Ten můžeme používat se dnem

nebo beze dna, aby větší svazky stonkovek mohly lépe zako-
řenit hlouběji do substrátu. Pokud potřebujeme košíčky beze

dna, opatrně ho vystříháme menšími nůžkami. 
Do košíčků vložíme kamínky (3) nebo skleněné oblázky

či kuličky jako zátěž a zahrabeme je podle naší potřeby do
akvarijního dna tam, kde svazek rostlin zrovna chceme mít.

Výhodou tohoto řešení je to, že takto upevněné rostliny mů-
žeme kdykoliv v nádrži přemístit. Kritériem pro přemístění

může být např. délka rostlin, do které stonkovky dorostou
za určitý čas, různá intenzita osvětlení v odlišných místech

nádrže atd.
Takto si můžeme i předmnožovat svazky rostlin v jiných

nádržích nebo místech a pak je následně přesunout do vý-
stavní nádrže, vytíračky apod.

Další triky

Výše uvedený trik používám i u menších echinodorů či
jiných nestonkových rostlin, aby je cichlidy nevytrhly hned po

zasazení do nádrže. V tomto případě je bezpodmínečně nutné
prostříhat dno košíčku, aby oddenek mohl prorůstat hlouběji

do dna a rostlina nezakrňovala. Pokud rostlina časem zmo-
hutní a má dostatečný kořenový systém, při dalším přesazo-

vání ji z plastového košíčku a zdrhovadla opatrně vystříhám,
zasadím do substrátu a zatížím velkými kameny. Takto lze

i v nádrži s cichlidami pěstovat zajímavé rostliny od menších
exemplářů.

Můžeme použít i další triky. Při stříhání stonkovek klasic-
kým způsobem vznikají nevzhledné pahýly po sestřihu „à la

živý plot“. Buď nestříháme všechny stonkovky ve svazku na-
jednou, nebo sestříhaný svazek v košíčku odsuneme někam

stranou mimo pozornost, aby obrostly. Na jejich místa pře-
suneme jiné, již připravené svazky.

V zadní části nádrže můžeme rovněž vytvořit pro košíčky
úkryty za různými dekoracemi (kameny, kořeny), a pak koší-

čky nemusíme ani zahrabávat do dna. Může se nám osvědčit
vytvořit pomocí skleněného nebo plastového pásku podél

zadní stěny „podúrovňový záhon“, ve kterém nejsou košíčky
viditelné z pohledové části nádrže. Košíčky s rostlinkami

můžeme pak bezstarostně přemisťovat při každém potřebném
zásahu, když chceme změnit vzhled nádrže.

           13           



Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz rostliny

Stonkovky:Stonkovky:
farba a textúra pre každé akváriumfarba a textúra pre každé akvárium
Matúš Grelnet

V poslednej dobe sa často stretávam s názorom, že pesto-
vať stonkovky je náročné, zložité a celkovo je s nimi len oštara

a veľa problémov. Počnúc potrebou častého strihania a pretr-
hávania, až po problémy spojené so zakrývaním spodných

partií stonkoviek, ktoré často nevyzerajú vôbec vábne a kazia
tak celkový dojem z akvária. Tieto obavy sú však z veľkej

miery neopodstatnené. Pri dodržiavaní základných pravidiel,
ako je napr. pravidelná údržba a zastrihávanie, prinášajú

stonkovky do našich akvárií farbu a textúru, akej môže kon-
kurovať len máloktorá iná skupina vodných rastlín.  

Preto som sa rozhodol vám v tomto čísle priblížiť niektoré
všeobecne obľúbené druhy stonkoviek, z ktorých si, verím,

každý vyberie ten správny druh pre svoje akvárium.
V prehľade nájdete niektoré z populárnych stonkoviek od

úplných samorastov až po náročné druhy do hi-tech akvárií.
Pri každom druhu sú uvedené základné informácie o pôvode,

potrebe svetla, CO2, dostupnosti u nás či rýchlosti rastu. Uve-
dená výška je priemerný údaj, odpozorovaný z mojich skúse-

ností. Označuje veľmi približnú, opakujem približnú, výšku
konkrétnych druhov pri priemerných podmienkach (t.j. do-

máce akvárium bez CO2 a so svetlom cca 0,7 W/l), pri ktorej
rastlina sama spomalí, obmedzí rast do výšky. Výška sa môže

v jednotlivých akváriách meniť, údaj je čisto orientačný, aby
ste si vedeli predstaviť, či je daná rastlina vhodná do vášho

akvária.

Cesta k úspechu

Všeobecne platí, že ak si už niektorý druh zaobstaráte,

dôležité je zbaviť rastlinu odumretých častí a následne zasadiť
do substrátu. Rastlinu je, podľa mňa, najrozumnejšie rozdeliť

na jednotlivé stonky. Tie sadíme v odstupoch cca 2–3 cm na
celú plochu, ktorú si želáme rastlinou pokryť. 

Niektorí akvaristi preferujú mať stonkovky v skupine,
tvoriace akoby „kríky“, a tak urobia tú chybu, že zasadia celý

obsah košíčka na jedno miesto. V takomto prípade nám však
s veľkou pravdepodobnosťou niektoré stonky odhnijú, čo nie

je pre pozorovateľa príjemný pohľad a môže spôsobiť prob-
lémy. Preto, ak chceme mať z konkrétneho druhu v akváriu

len jeden alebo dva „kríky“, jednoducho zvolíme medzi jed-
notlivými stonkami menšie rozstupy. Väčšina rastlín sa nám

bude ochotne rozvetvovať, napríklad z miesta posledného
strihu či odnožami v substráte.

Z estetického hľadiska je tiež vhodné sadiť stonkovky
za dekorácie, prípadne iné, nižšie druhy rastlín. Pri strihaní

je dobré, ak striháme aspoň 2–3 lístky nad posledným mies-
tom strihu, zachová sa tak kompaktnosť rastliny. Toto platí

najmä vtedy, ak sa jedná o druh, rozvetvujúci sa z posledného
miesta strihu. 

Nuž, a na záver snáď len popriať pevnú ruku pri držaní

nožníc a veľa trpezlivosti :-). 

Alternanthera reineckii "Lilacina", Ludwigia natans, Alternanthera reineckii "Grün", Heteranthera zosterifolia a iné.

(Foto: Markéta Rejlková)
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Rotala rotundifolia

(Foto: Michal Juráš)

Cabomba caroliniana

(Foto: Zbyněk Holaň)

Alternanthera reineckii "Purple"

(Foto: Roman Rak)

Pôvod: Ázia

Rýchlosť rastu: Priemerná
Priemerná výška: 15–50 cm

Potreba svetla: Nízka
Potreba CO2: Nízka

Dostupnosť: Bežne dostupná

Poznámky:

Jedna z najbežnejšie u nás dostupných rastlín. Ak chceme do-

siahnuť výraznejšie červené sfarbenie, vyžaduje rastlina sil-
nejšie osvetlenie.

Pôvod: Amerika
Rýchlosť rastu: Priemerná

Priemerná výška: 20–80 cm
Potreba svetla: Priemerná

Potreba CO2: Nízka
Dostupnosť: Bežne dostupná

Poznámky:

Veľmi populárna akváriová rastlina. Vytvára pekný, kom-
paktný „krík“, ak ju sadíme v menších skupinách. Pri slabšom

osvetlení sa veľmi rýchlo ťahá k hladine. Lokálne sa konzu-
muje tiež ako zelenina.

Pôvod: Ázia
Rýchlosť rastu: Priemerná

Priemerná výška: 15–45 cm
Potreba svetla: Vysoká

Potreba CO2: Priemerná
Dostupnosť: V lepších akvaristikách

Poznámky: 

Vyžaduje veľa svetla, ak chceme dosiahnuť typické tmavo-
červené sfarbenie. Ak je rastlina niečím zatienená alebo zasa-

dená príliš nahusto, môže sa stať, že zhodí spodné listy. Exis-
tuje viacero iných kultivarov s trochu odlišným typom listov,

prípadne inou veľkosťou vzrastu.
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Ludwigia glandulosa

(Foto: Peter Slačka)

Hygrophila corymbosa "Siamensis"

(Foto: Roman Rak)

Pogostemon erectus

(Foto: Blanka Drvoštěpová)

Pôvod: Severná Amerika

Rýchlosť rastu: Priemerná
Priemerná výška: 15–45 cm

Potreba svetla: Priemerná
Potreba CO2: Priemerná

Dostupnosť: Bežne dostupná

Poznámky:

Vyžaduje veľa svetla, ak chceme dosiahnuť tmavočervené

sfarbenie. Ak je rastlina niečím zatienená alebo zasadená
príliš nahusto, môže sa stať, že zhodí spodné listy, tak ako

A. reineckii. Kedysi predávaná aj ako Ludwigia perennis.

Pôvod: Ázia
Rýchlosť rastu: Priemerná až rýchla

Priemerná výška: 20–50 cm
Potreba svetla: Nízka

Potreba CO2: Nízka
Dostupnosť: Bežne dostupná

Poznámky:

Rastie vcelku rýchlo, čo vyžaduje časté zastrihávanie výhon-
kov, ak ich chceme udržať pod hladinou. Nenáročná a odolná

rastlina, vhodná aj pre začiatočníkov.

Pôvod: Ázia

Rýchlosť rastu: Priemerná
Priemerná výška: 10–35 cm

Potreba svetla: Priemerná
Potreba CO2: Priemerná

Dostupnosť: V špecializovaných predajniach

Poznámky: 
Ak nemá dostatočne silné osvetlenie, vytvára väčšie medzery

medzi poschodiami listov.
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Hygrophila difformis

(Foto: Jan Ševčík)

Lobelia cardinalis "Small Form"

(Foto: Lucie Šimelová)

Pôvod: Ázia
Rýchlosť rastu: Rýchla

Priemerná výška: 20–50 cm
Potreba svetla: Nízka

Potreba CO2: Nízka
Dostupnosť: Bežne dostupná

Poznámky:

Krásna a nenáročná rastlina so zaujímavým tvarom listov.
Nedostatok živín sa dá ľahko vypozorovať tým, že má bledé

listy. 

Pôvod: Amerika

Rýchlosť rastu: Priemerná
Priemerná výška: 10–35 cm

Potreba svetla: Priemerná
Potreba CO2: Priemerná

Dostupnosť: V dobrých akvaristikách dostupná

Poznámky: 
Ak chceme dosiahnuť kompaktný rast, musíme jej zabezpečiť

dostatok svetla.

Ludwigia ovalis, Ludwigia arcuata, Ludwigia repens, Bacopa monnieri a iné. (Foto: Markéta Rejlková)
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Tetra císařská –Tetra císařská – NematobryconNematobrycon  palmeripalmeri    
(Eigenmann 1911)(Eigenmann 1911)
Petr Rosmaník

Tak už jsme oslavili její pětapadesátiny. Tedy nikoli stáří
této, troufám si říci jedné z nejkrásnějších akvarijních rybek,

tetry císařské z čeledi Characidae, nýbrž od jejího dovozu
do tehdejšího Československa. To bylo v roce 1960. Že ihned

nadchla a doposud je stálicí akvarijních chovů, má hned ně-
kolik důvodů. 

Tak předně je to její obdivuhodná krása. Protáhlé, štíhlé,
ze stran silně zploštělé tělo vyniká elegantními liniemi a vý-

razným tmavým středovým pásem, protaženým až do pro-
střední části trojlaločně dělené ocasní ploutve. Nad tímto

podélným pásem je tělo modře zářící až ke hřbetu, jehož
barva bývá špinavě šedá až skořicová. Oko je smaragdově

zelené. Dalšími výraznými prvky jsou srpovitě prodloužená
hřbetní ploutev a zejména pak u samečků černé prodloužené

oba krajní paprsky ocasu i jeho paprsek středový. Hřbetní
i ocasní ploutve jsou žlutavé. 

Ryby dorůstají délky 6 cm, samičky jsou poněkud menší,
především však nemají protažené paprsky ploutví hřbetní

a ocasní. 
Domovinou tohoto akvarijního skvostu je Kolumbie. Jeli-

kož krása je doprovázena relativní nenáročností chovu i ne-
příliš obtížným odchovem, je stabilní pozice tetry císařské

v nádržích akvaristů zcela oprávněná.
Obecně lze říci, že tetrovité ryby se ve společném akvá-

riu nejlépe cítí zase mezi „svými“, tedy dalšími druhy teter,
ale není to podmínka. Tetra císařská je rybou snášenlivou,

vhodnou do společnosti přiměřeně velkých parmiček, živo-
rodek, sumečků i malých druhů cichlidek. Jí samotné však

nejlépe vyhovuje nádrž s trsy jemnějších rostlin rozmístěných
tak, aby mezi nimi byl dostatek prostoru k plavání. Tetry

císařské jsou rybami hejnovými a nejlépe vyniknou a cítí se
ve skupině alespoň deseti kusů, ve vodě mírně kyselé (tedy

s pH okolo 6,0–6,2), s teplotou 22–24 °C. Je pravdou, že sou-
časné populace jsou již značně aklimatizované, a viděl jsem

krásná hejna zcela zdravých, vitálních a nádherně vybarve-
ných teter císařských chovaných v běžné vodovodní vodě1

s trsy hnědovky křídlaté (Microsorum pteropus). 
Tmavé dno dosti výraznou barevnost ryb ještě zdůrazňuje.

Tetry císařské neproplouvají nádrži neustále, často se zastaví
na jednom místě, krátce postojí a zase odplavou jinam. Vždy

však v jim charakteristické pozici hlavou mírně dolů.

1 Dospělé ryby dobře prosperují i ve středně tvrdé vodovodní vodě,

avšak jikry tetry císařské ke zdárnému vývoji embryí vyžaduji

bezpodmínečně vodu měkkou a mírně kysele reagující.

Mladé ryby v rozplavávací nádrži.

Ochotně berou veškerou potravu od vločkované, přes gra-
nulovanou až samozřejmě k živé. Chceme-li připravit chovné

jedince pro další kvalitní odchov, neměla by v potravní složce
scházet živá potrava, především nitěnky (Tubifex tubifex),

pakomáří larvy červené (Chironomus), průsvitné (Corethra),
samozřejmě také plankton (Crustacea, Cladocera a.j.). 

Už ve společné nádrži můžeme pozorovat imponování
samečků samičkám, kteří je s napnutými ploutvemi obeplou-

vají, zajímavě „střihají“ středním prodlouženým paprskem
ocasní ploutve a tlačí je k trsu rostlin. Stejný rituál předchází

i vlastnímu vytírání v separátních nádržích. K tomu si připra-
víme vytíračku o obsahu 15–20 l s měkčí vodou a pH okolo 6.

Jako vytírací substrát se osvědčuje tzv. jávský mech, který
je rybám příjemně jemný a dá se vhodně rozprostřít i na část

dna, aby odložené jikry byly chráněné před sežráním. 
Do takto připravené nádrže nejlépe navečer přelovíme

samičku, u níž je patrné zvětšení v břišní partii, signalizující
dozrávání jiker, a největšího samečka, který však není starší

než dva roky. Teplotu zvýšíme až k 27 °C. Přípravy k výtěru
jsou někdy krátké, ale obvykle trvají i několik dnů. Nedojde-li

k výtěru do čtyř dnů, vyměníme samečka. Sameček kromě
již popsaného imponování zvýrazní své zbarvení, zejména

vynikne jeho modře zářící horní polovina těla nad černým
středovým pruhem. 
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Vlastní tření probíhá v rostlinách, kam ryby bok po boku
vplují, přitisknou se k sobě a při následném odtržení samička

odloží několik čirých jiker. Toto se opakuje po dobu nejméně
dvou hodin a právem bychom očekávali tomu přiměřené

množství odložených jiker. Bohužel, nějakých 50–70 jiker
je obvyklá skutečnost. Chovný pár ihned odlovíme, vytíračku,

je-li na příliš světlém místě, raději trochu zastíníme, protože
intenzívní světlo jikrám škodí, a za slabého vzduchování

ponecháme vlastnímu vývoji. 
Už za jeden a půl dne se líhne plůdek, další čtyři dny tráví

žloutkový váček a poté se zavěšuje na skla vytíračky i na vlo-
žené rostliny. Následující den naplní plynový měchýř a roz-

plavává se po nádrži. Je mimořádně drobný, lekavý a citlivý
na prudké světlo. 

V prvních dnech života v trsu mechu, díky jeho velké po-
vrchové ploše, nalézá a loví plůdek poměrně dost mikroorga-

nismů, přesto přikrmování vířníky nebo nálevníky je nezbyt-
né. Po týdnu už zvládá i nauplie žábronožky solné (Artemia

salina). Tehdy přistupujeme i k postupnému snižování teplo-
ty až na 24 °C. 

Přelovení do větší rozplávačky neurychlujeme, ale také
s ním zbytečně neotálíme. Záleží na tom, v jak velké vytíračce

k odchovu došlo. Ve větší mohou mladé zůstat déle, z menší
se musí přelovit dříve. Prakticky by to mělo být ve velikosti

2 cm, tedy ve stáří asi 6–7 týdnů, kdy už i teplota k chovu
postačí 23 °C. Doporučuji trsy mechu nebo hnědovky vložit

i do této rozplavávací nádrže, neboť tetry císařské jsou sku-
tečně dlouho velice plaché. Při každém úleku hledají možnost

úkrytu a trsy rostlin, byť jen volně vložené, tuto úlohu splní
výborně.

Mladé nerostou stejnoměrně, ale to je přirozený jev obec-
ně platný pro všechny druhy ryb. Bohužel někteří chovatelé,

v dobré víře, část pomalu rostoucího potěru likvidují jako
méně hodnotné jedince. Ale pozor, je dlouhodobými pozoro-

vání dokázáno, že ryby v mládí rychle rostoucí se dožívají
nižšího věku než ty, které zprvu rostly pomalu. Z dlouho-

dobého hlediska by takovýto postup mohl mít za následek,
že bychom sice vypěstovali populace rychle rostoucí, ale také

rychleji vymírající. Nehledě na to, že u některých čeledí je
už geneticky zakódováno, že jedno pohlaví (v tomto případě

samečci) roste rychleji než druhé. Jestliže se zbavíme pod-
statné části pomalu rostoucího potěru dříve, než lze pohlaví

rozeznat podle druhotných pohlavních znaků, je samozřejmě
nebezpečí, že se zbavíme především samiček. 

Pominu-li genetickou příčinu pomalejšího růstu v souladu
s dědičnými vlohami, pak hlavní příčinou je jednoznačně

chovatelská chyba. Výrazně nestejnoměrný růst, kdy navíc
část nejpomaleji rostoucí populace hyne, je zpravidla důsled-

kem přerybnění daného prostoru v kombinaci s nedostateč-
ným přísunem potravy nebo jejím nevhodným složením.

Častěji však bývá příčina zcela banální, a sice přesycení vo-
dy v odchovné nádrži odpadními produkty vlastní látkové

přeměny (metabolismu). Dostatek čerstvé vody je chovateli
mnohdy podceňován, přitom je na stejném stupni důležitosti,

jako dostatek vhodné a v přiměřeném množství předkládané
potravy.

Touhu vlastnit tyto ryby není obtížné si splnit. Tetry
císařské bývají pravidelně v nabídce akvaristických prodejen.

V nezařízených, přerybněných a přesvětlených nádržích nám
však jejich skutečná krása uniká.

(Foto: Miloš Chmelko)

           19           



Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz živorodky

Vdovičky roduVdovičky rodu PhallichthysPhallichthys
Roman Slaboch

Tento rod pojmenoval C. L. Hubbs v roce 1924 podle nej-
výraznějšího poznávacího znaku samců, gonopodia (phallos =

samčí kopulační orgán, ichthys = ryba; jen zcela mimocho-
dem, ichthys je akronym z řeckého Iésus Christos Theú Hyos

Sóter, tedy Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel). 
Rod Phallichthys má pouze čtyři druhy (amates, fair-

weatheri, tico a quadripunctatus), jejichž výskyt je soustře-
děn na východní, atlantickou část Středoamerické šíje od jihu

Mexika až po Panamu. Přestože jejich rozšíření není nijak
ohromující a žijí na velmi podobných lokalitách a v téměř

shodných podmínkách, nejsou si navzájem příliš podobné ani
vzhledem a velikostí, ani chováním a životními nároky. Jejich

spojovacím článkem je výrazné, dlouhé gonopodium samců,
které dorůstá přibližně poloviny délky těla a sahá mnohdy

až za kořen ocasní ploutve. U druhů amates a fairweatheri

nemá háčkovité zakončení, tak typické pro většinu poecilid,

ale připomíná spíše jehlu či rapír. U starých samců může být
na konci mírně prohnuté směrem od těla.

Jak už bylo řečeno, vdovičky žijí na poměrně malém, poli-
ticky víceméně stabilním a vědci často navštěvovaném území,

přesto mezi vědeckým objevem prvního (amates) a posled-
ního (quadripunctatus) popsaného druhu uplynulo 72 let

(1907–1979).

Phallichthys amates  

(Miller, 1907)

Je prvním objeveným druhem, původně popsaným jako
Poecilia amates. Do stávajícího rodu byl přeřazen až v roce

1924 – viz výše (to je také důvod, proč je podle standardu
uvedeno jméno autora popisu v závorkách). Rybce dalo jmé-

no guatemalské město Los Amates, u kterého leží její typová
lokalita. 

Její oficiální český název je krátkotělka guatemalská, dříve
živorodka guatemalská. Ovšem nejčastěji ji českoslovenští

akvaristé nazývali „veselou vdovičkou“. Toto roztomilé ozna-
čení bylo inspirováno anglickým názvem „Merry Widow“,

pocházejícím z počátku třicátých let z Ameriky. Je znám
dokonce jeho autor, kterým je Frederick H. Stoye. Pan Stoye

byl zaměstnanec známého akvaristy a propagátora akvaris-
tiky Williama T. Innese. Propadl akvaristice natolik, že se stal

jeho významným pomocníkem a později i přítelem a do časo-
pisů, které Innes vydával, psal odborné chovatelské články.

V jednom z nich použil název Merry Widow s odůvodněním,
že jde o rybku, u které se spojuje živost a aktivní sexuální

chování s černou smuteční páskou (lem hřbetní ploutve).

Rozšíření všech čtyř zástupců rodu Phallichthys. (Zdroj: [1])

Gonopodium Phallichthys amates. (Zdroj: [4])

Innes ve své knize Exotic Aquarium Fishes uvádí, že nápad

na pojmenování byl podpořen i skutečností, že v té době by-
la v Americe velmi populární opereta Franze Lehára Veselá

vdova [2]. 
Do Evropy byla poprvé dovezena hamburským importé-

rem Fritzem Mayerem v roce 1937.
Oblast výskytu tohoto druhu je největší, najdeme ji sou-

visle od Guatemaly až po Panamu, a pokrývá tak vlastně
rozšíření téměř celého rodu (s výjimkou Ph. fairweatheri).

Je dokonce známa jedna solitérní populace na jihu Mexika
a jedna na pacifickém svahu Kostarických Kordiller u polo-

ostrova Osa. Tyto populace jsou ale vzhledem k výrazným
přírodním bariérám, znemožňujícím přirozenou expanzi,

považovány za nepůvodní. 
Díky většímu areálu rozšíření má druh Phallichthys ama-

tes nepříliš výrazné barevné odchylky, které ale byly jeden čas
dokonce považovány za samostatné druhy – amates z Río

Montagua v Guatemale, pittieri z Río Reventazon v Kostarice
a isthmensis z Panamské šíje. Hubbsova revize v roce 1924
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(právě ta, při níž ustanovil rod Phallichthys) druh isthmensis

zrušila a z druhů amates a pittieri udělala poddruhy. Ty jsou

některými ichtyology uznávány dodnes. Přinejmenším název
Phallichthys amates amates se běžně vídá i v moderní lite-

ratuře. Poddruh Phallichthys amates pittieri byl často chován
ještě v 80. letech minulého století, ale již na začátku 90. let

z chovů pravděpodobně úplně vymizel. Což je škoda, protože
se (alespoň podle literatury) jednalo o barevně atraktivní ryby

s modrým leskem v hřbetní části, žlutým až červenooranžo-
vým páskem na vnitřní straně černého lemu hřbetní ploutve

a čistě bílým vnějším okrajem tohoto lemu. Čas od času mi
tento poddruh někdo nabídne k výměně, ale zatím se vždy

ukázalo, že jde o nominátní (nejvíce podobný danému druhu)
Ph. amates amates, které se popisovaným barevným znakům

poddruhu pittieri ani nepřibližovaly.
Veselé vdovičky jsou mírumilovné rybky (3 cm ♂, 6 cm ♀),

jejichž „veselost“ není dána jejich skotačivou povahou (ale-
spoň tak to vnímám já), ale jakýmsi lhostejným až stoickým

přístupem samic k oplozovacímu rituálu. Únik před samci
se většinou nesnaží ani naznačovat, pouze se k nim natočí

ocasní ploutví, nakloní se mírně hlavou dolů a nabízí tak
bezproblémový přístup k urogenitálnímu otvoru.

Mláďata, kterých může být podle literatury až 80 (většinou
kolem 30, ovšem mladé samičky mívají v prvním vrhu běžně

jen 2–3 mladé) se rodí po 21–23 dnech ve velikosti přibližně
4 mm. Ihned plavou ve volném prostranství a drží se v hejnu.

Po několika hodinách se začnou ukrývat, ale za potravou vy-
plouvají i nadále ve skupině. Rostou poměrně rychle. Gono-

podia se samcům začínají diferencovat přibližně v sedmém
týdnu a dospívají po třech až čtyřech měsících. Samice dospí-

vají dříve. Ve třech měsících už mohou vrhnout první mlá-
ďata. Plného vzrůstu ale obě pohlaví dosahují až přibližně

po roce.
V přírodě žijí v pomalu tekoucích mělkých říčkách, vyža-

dují tedy čistou, prokysličenou vodu a teplotu nad 22 °C.
Bez problémů akceptují i dlouhodobé zvýšení na 28 °C. Jako

všechny středoamerické ryby nejlépe prospívají v mírně zása-
dité vodě. Při chovu pod pH 6 ztrácejí vitalitu a trpí nemo-

cemi. Pokud nebudou mít pravidelnou (a častou) výměnu vo-
dy, výrazně se zpomalí jejich růst a plodnost. Nevyhovují

jim malé ani vysoké nádrže. Ideální je výška kolem 30 cm
a objem nad 70 litrů. Na druhou stranu nejsou vůbec náročné

na potravu. Jakékoliv vícesložkové vločkové krmivo je napro-
sto vyhovující. Mají-li mláďata dostatek úkrytů a nezane-

dbáte-li údržbu akvária, můžete si poměrně rychle vychovat
početnou vícegenerační skupinku ryb.

Typická lokalita Ph. amates, zde žila společně

s Alfaro cultratus. Přítok Río Banano (Kostarika).

Lokalita Ph. amates, Parque Nacional Cahuita (Kostarika),

zde společně s Poeciliopsis turrubarensis. 
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Phallichthys amates.

Phallichthys fairweatheri.
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Phallichthys fairweatheri

Rosen & Bailey, 1959

Lidový anglický název je poněkud nenápaditý – „Banded
Merry Widow“, ovšem pruhování mají pouze mladí jedinci,

a to ještě ne všichni. Výstižnější a malebnější je oficiální ang-
lické jméno „Picotee livebearer“, což je taková obtížně přelo-

žitelná slovní hříčka – picotee je obecný termín označující
květ, jehož barva je jiná než barva jeho okraje. Ve Francii

tak byl původně označen tmavokvětý karafiát s bílou obrubou
korunních lístků (picoté). České pojmenování je krátkotělka

půvabná.
Do Evropy byla oficiálně dovezena až v roce 1977 vídeň-

ským importérem E. Schlosserem. Je běžná v řekách Guate-
maly (kde v Río San Pedro de Mártir je její typová lokalita)

a Hondurasu. V Mexiku je známo jen několik ostrůvkovi-
tých lokalit v jižní oblasti států Campeche a Quintana Roo.

Za zmínku stojí i to, že byla ve výše uvedené řece odchycena
už v roce 1935 Hubbsem a Schaliem, a to v počtu 792 kusů

na jediný zátah sítě. Tato hojnost byla údajně důvodem, proč
jí nebyla věnována patřičná pozornost a její popis byl uveřej-

něn až o čtvrt století později (společně s Carlhubbsia stuarti).
Druhový název jí byl dán po reverendu Geraldu Jamesi

Fairweatherovi z Britského Hondurasu (od roku 1973 Belize),
který pomáhal s odchyty ryb svému příteli, známému ichtyo-

logovi Myronu Gordonovi. Ani jeden z nich sice neměl s Phal-

lichthys fairweatheri nic společného, ale Gordon byl učitelem

jednoho z autorů popisu (Donna Rosena). A protože Gordon
zemřel v roce popisu tohoto druhu (1959), jde patrně o vyjád-

ření vděku příteli svého učitele. Inu, cesty ke jménům jsou
někdy spletité.

Barevně i chováním je Ph. fairweatheri zajímavější než
Ph. amates. Celé tělo má kovově modrý lesk s nepravidelný-

mi tmavě kouřovými skvrnami, které se u starších jedinců ve
středu těla a u kořene ocasu slévají v jednu velkou skvrnu,

často vroubenou oranžovými tečkami. Mladí jedinci mají
drobné oranžové tečky po celém těle a 4–5 svislých kouřově

zbarvených pruhů. Nepárové ploutve jsou nevýrazně okrově
žluté. Samci dorůstají 3,5 a samice 4,5 cm.

Tento druh je celkově hbitější. Zvláště dospívající jedinci
jsou v neustálém pohybu. Samci mají neobvyklý namlouvací

rituál. Postaví se kolmo k tělu samice a tlamkou jí narážejí do
boku, přibližně v úrovni středové čáry. Tyto nárazy nejsou

nijak jemné, přesto samice nemá tendenci unikat, pouze proti
samci lukovitě prohýbá tělo a třese se podobně jako při impo-

nování cichlid. To trvá přibližně 10 sekund. Vlastní oplození,
které bezprostředně navazuje na tento rituál, už je stejné jako

u Ph. amates.
V přírodě (v Guatemale) probíhá rozmnožování od února

do dubna, což je období před periodou dešťů, tedy časem
relativní potravní hojnosti. Odchovy v zajetí už sice nejsou tak

pevně vázány na začátek roku, přesto většina porodů probíhá
v jarních měsících. Bez této informace může chovatel značně

znejistět, protože po dvou až třech vrzích se rozmnožování
zastaví a po zbytek roku nervózně a marně vyhlížíme mladé. 

Gravidita trvá 24 dnů a mladých bývá obvykle kolem 15,
výjimečně až 30. Rostou rychle, vyrovnaně a dospívají po

třech měsících.
Tento druh je ještě nenáročnější a odolnější než Phallich-

thys amates. Je tedy otázkou, proč, když je navíc i hezčí,
je chován jen velmi vzácně. Vážný zájemce jej po určitém úsilí

jistě sežene, ovšem pořizovací cena může být dost vysoká.
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Malé vdovičkyMalé vdovičky
rodurodu PhallichthysPhallichthys
Markéta Rejlková

Mé povídání o malých vdovičkách začnu pořádnou okli-
kou. Phallichthys tico jsem znala z fotografií našich západ-

ních sousedů jako krásnou, drobnou, medově zbarvenou ryb-
ku, která ovšem byla (tak jako drtivá většina dalších druhů

živorodek) nesehnatelná prostřednictvím běžné obchodní sí-
tě. Představa, že ji jednoho dne spatřím v akvaristice, byla

nereálná. A vlastně jsem ji ani aktivně nesháněla, zatoužila
jsem ale po různých raritních druzích plat. Hledám, hledám...

až jsem se konečně zblízka podívala na Aquabid [1] – a tím
se mi otevřely nové obzory.

 

Vítejte na Aquabidu
Že existuje tento aukční portál, zaměřený výhradně na

akvarijní ryby, rostliny a nejrůznější potřeby, jsem věděla už

dlouho. Nikdy mi ale nepřipadal zajímavý pro mě osobně.
Převážná většina nabídek totiž pochází z USA a jen málokdo

je odtud ochotný posílat ryby do zahraničí. Proto není radno
se předčasně radovat, když vás něco zaujme, ba dokonce pro

klid duše je někdy lepší aukce pro Evropany nedostupné
úplně ignorovat a nemučit se zjištěním, že vaši vysněnou rybu

byste mohli mít třeba hned, jen bydlet na druhé straně louže.
Jelikož i většina nakupujících je ze zámoří, tak naopak na-

bídky z Evropy (jsou tu dokonce i prodejci z ČR) či jiných
koutů světa omezení cílových zemí nemívají.

Portál je aktivní, i když pokud se zaměříme čistě jen na
Evropanům dostupné aukce, nabídka je velmi kolísavá.

Stabilně je možné pořídit si rostliny z Asie, obdobně jako
na stránkách typu ebay a Amazon, i když nabídka je slabší.

Podobné je to u krmiva a techniky, ale to také není sortiment,
kvůli kterému by našinec na Aquabid zavítal. (Pominu-li tedy

občasné zajímavé nabídky živého krmiva všeho druhu – také
jsem dvakrát využila.) 

Gró přitažlivosti Aquabidu tvoří ryby. Ty jsou přehledně
rozdělené do skupin, přičemž početnost a zajímavost nabídky

se celkem logicky liší podle toho, o jakou skupinu ryb jde, jak
snadno jsou ryby transportovatelné a jaké jsou zvyklosti mezi

jejími chovateli. Např. halančíci mají hned dvě kategorie,
ryby a jikry zvlášť. A nabídka obojího, zejména ale jiker,

je sáhodlouhá – to se jim to posílá, pěkně v obálce a s dostat-
kem času, než se jikry začnou líhnout. Živorodkáři jsou nic-

méně také zvyklí vyměňovat si ryby mezi sebou, pro komerční
sektor nejsou většinou zajímavé, takže i my tu máme z čeho

vybírat. 

Přesně před pěti lety jsem tam našla mimo jiné i Phal-

lichthys tico, Phallichthys quadripunctatus a jiné poklady.

Do dražby je dal dobře známý živorodkář David MacAllister
z Velké Británie. Nebyla jsem jediný zájemce, ale pokud

nechcete jen sedět doma a čekat, kdo z vašeho okolí si pořídí
něco pěkného, je potřeba se aktivně zapojit a některé druhy

k nám prostě dostat. A jak vlastně, z Velké Británie?
 

Pohodlné cestování v „bublince“
Prodejci standardně nabízejí posílání ryb v „dýchacích

sáčcích“ (tzv. breathing bag nebo breather bag). O jiném
způsobu ani nemá smysl uvažovat – má-li ryba strávit na

cestě víc než jeden den, tak její šance na přežití se při použití
dýchacích a obyčejných sáčků velmi liší. Princip těchto sáčků

vysvětlil před pár lety Roman Slaboch v krátkém článku na
Akvaristovi [2]. Podstatné je, že se do sáčků dává pouze vo-

da, žádný vzduch. Tady podotknu, že se pozornost akvaristů
až příliš soustředí na technickou stránku věci, tj. na výměnu

plynů přes membránu (kyslík dovnitř, oxid uhličitý ven).
Stalo se vám někdy, že jste měli ryby v sáčku třeba dva dny

nebo více? A pocítili jste nutkání sáček otevřít a rybám
„vyvětrat“? Je samozřejmě důležité, aby se nám ryby neudu-

sily. To se ale ani při běžném způsobu balení ryb nestane,
jen k tomu potřebujeme mnohem větší objem sáčku.

Druhým významným rizikem při transportu je otrava ryb.
Základem je posílat (a také převážet na delší vzdálenosti)

ryby, které nejsou na cestu dobře nakrmené, aby snad netr-
pěly hlady. Hlad nevadí, vyprodukovaný odpad ano. Pokud

ryby cestují nalačno, znečišťují si vodu jen minimálně (jejich
metabolismus se pochopitelně nezastaví nadobro). Otrávit

by se mohly také z důvodu úhynu svých spolucestujících –
s výjimkou úplně nejmenších rybek se ale v dýchacích sáčcích

ryby balí po jedné, což je další důvod k tomu, že můžeme
být o něco klidnější. Opět nám samozřejmě nic nebrání,

rozdělit ryby po jedné i do klasických sáčků… jenže to už jsme
u velkého objemu potřebného vzduchu a adekvátně nema-

lého množství vody, která je těžká a u poštovní přepravy to
pocítíme na nákladech.

Proč se vlastně do sáčků dává tolik vody? Z důvodu
zachování její kvality to nutné není, to ví dobře všichni, kte-

ří ryby často přepravují – vody potřebujeme velmi málo,
důležitý je dostatek vzduchu, resp. kyslíku. Já osobně, pokud

ryby transportuji na kratší vzdálenost, dávám vody určitě
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více, než by bylo nezbytné, z důvodu teplotní a pohybové
stability. Ta teplotní je předpokládám jasná, druhou demon-

struju na příkladu: zkuste si představit zabalení ryby do
sáčku, kam dáte např. jen 1/10 vody. A teď ho obraťte vzhůru

nohama – ajaj, to určitě nebylo příjemné. (Prosím, vystačte si
s představivostí, provádět pokus s rybou určitě není nutné.)

Když naplníte sáček do poloviny, už bude „dráha letu“ více
snesitelná, ale pořád to bude menší tsunami. A když sáček

naplníte vodou úplně celý? Rybě se nestane vůbec nic, možná
bude mít zlomek vteřiny pocit, jako když válíme sudy, ale to

je vše.
Kouzlo dýchacích sáčků tkví podle mě právě a především

v tom, že uzavřená „bublinka“ s malým objemem vody za-
brání poranění ryby a udržuje ji v naprostém klidu. Při delším

transportu, převozu více jedinců pohromadě nebo obzvláště
čilých ryb vždycky hrozí, že je po cestě vybalíme s drobnými

poraněními. Ať už si je způsobily navzájem, nebo nárazy do
sáčku při otřesech a neopatrném zacházení se zásilkou.

Odřené tlamky, matné či už dokonce blednoucí plošky na těle
a ploutvích – tohle nechceme. Pro ryby je ochranný sliz na

jejich těle, ač ho nevidíme, nesmírně důležitou bariérou,
chránící je před vstupem patogenních organismů. Od zcela

nepatrného odření je k bateriální infekci jen krůček.
Navíc čím menší prostor, tím menší pravděpodobnost,

že ryba „zdivočí“ a ublíží si. Při transportu divokých zvířat
obecně platí, že schránka má být velikostně úměrná, aby zvíře

neomezovala, ale zároveň mu nemá umožňovat zbytečné po-
hyby. Proběhne se – či v tomto případě proplave – dosyta až

v novém domově, při cestování nutně musíme minimalizovat
stres a riziko poranění.

Mimochodem, jestli se dýchací sáčky už dají někde sehnat
i v ČR/SR, nevím. Mám jich několik desítek, získaných prá-

vě nákupem živorodek ze zahraničí, a používám je opako-
vaně. Například jsem v nich převezla na výstavu do Bratislavy

a zpět do Ostravy dospělé listonohy a sladkovodní žábronož-
ky, u nichž by otřesy a šplouchání napáchaly obrovské škody.

 

Balík z Anglie, poslaný doporučeně, putuje do Ostravy

z Velké Británie tři dny. (Jikry Oryzias woworae, poslané
pomalejším způsobem, doputovaly až téměř za dva týdny –

z 22 jich bylo 21 v pořádku a líhnutí nastalo během násle-
dujících dvou dnů, to bylo o fous! Pro zasílání ryb určitě

nedoporučuju.) Poštovné za takový balíček, v mém případě
obsahující 8 až 20 malých rybek, činilo v roce 2010 zhruba

500 korun, proto se určitě vyplatí vydražit si druhů více a ne-
bo se prodejce zeptat, jestli by neměl na prodej ještě další

druhy, které do aukce nenabídl. 
Když mi přišel takový balíček poprvé, překvapila mě jeho

velikost. Dvacet rybek… kde jsou? Otevřela jsem polystyre-
nový obal a našla hromadu zmačkaných novin. Ne, to není

podfuk. To je obvyklá (a naprosto nezbytná) výplň, která se
vkládá mezi jednotlivé sáčky. A už je vidím a vytahuji na

denní světlo – každá „bublinka“ se vejde do dlaně a v každé
je jedna úplně klidná rybička. Žádná panika, žádná snaha

najít v rohu sáčku únikovou cestu.

V tomto balíčku o rozměru 17 x 12 x 12 cm přicestovalo

komfortně osm rybek (čtyři jsou na snímku, další čtyři

byly ve víku). Na jeden sáček připadá u malých druhů

ryb asi 60–150 ml vody.

Phallichthys quadripunctatus, první setkání.

Rychle beru do ruky jeden sáček za druhým a kontroluju,
jaké jsou ztráty. Žádné! (Nechala jsem si takto ryby poslat

opakovaně a jediná ryba přicestovala mrtvá – ostatní vždy
ve výborné kondici, takže jsem se nemusela strachovat, jestli

se z transportu vzpamatují.) Probírám se jimi znovu a poma-
leji, vychutnávám si, že v ruce držím rybky, které znám jen

z knížek nebo internetu a doteď byly v pomyslné kategorii
„nedostupné“. Všechno klaplo a jsou tady!

Každý druh (obvykle se draží dva páry, nebo u vzácnějších
jenom jeden) putoval do svého akvária. Jelikož jsem se pře-

stěhovala teprve nedávno a velikášské plány na nové stojany
byly zatím na papíře, podmínky byly skromné. Často jen

10–20 l nádrž na parapetu okna, bez jakéhokoliv zařízení,
jen s chumáčem růžkatce. Tam putují mj. Phallichthys quad-

ripunctatus, zatímco Ph. tico osídlují už dlouho zaběhnuté
a hustě zarostlé miniakvárium o objemu 16 l. Proto mám

s oběma druhy poněkud odlišné zkušenosti – i když ani jeden
nezůstal odkázaný na tento prvotní domov, rozdíly mezi ak-

várii mi umožnily vyzkoušet si různé podmínky a sledovat
jejich působení.

Ale pojďme si teď oba druhy představit.
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Phallichthys tico

Bussing, 1963
Oproti oběma druhům, o kterých psal Roman Slaboch na

předchozích stránkách, je tohle drobeček a téměř minirybka.

Samečci dorůstají celkové délky nejčastěji 1,5–2 cm, samičky
jen velmi zřídka přesáhnou 3–3,5 cm. Tělo rybek má unifor-

mní medový až zrzavý „přeliv“, který je obzvlášť výrazný
tehdy, když se rybky cítí dobře – krásně vyniknou v hustě

zarostlém akváriu. Hřbetní, břišní a řitní ploutve mají tyrky-
sově modrý lesk. Další nápadnou ozdobou je černý lem na

hřbetní ploutvi. A to je vše, zbarvení je jednoduché, ale
efektní. Jen hodně mladé a nebo stresované ryby mají na těle

ještě několik nevýrazných svislých proužků.
William A. Bussing tento druh popsal v roce 1963 [3] na

základě odchytů ve dvou předchozích letech. Můžeme s klid-
ným svědomím opomenout anatomické a morfologické de-

taily a podíváme se raději na informace z míst přirozeného
výskytu, který je omezený na Kostariku a na Lago de Nica-

ragua (ležící v Nikaragui nedaleko kostarických hranic).
Bussing ovšem tehdy znal jen dvě kostarické lokality, typovou

na Río Puerto Viejo a 110 km vzdálené bažiny u Río San Luís.
Obě jmenované řeky se posléze vlévají do Río San Juan, ústící

do Karibiku.
Typová lokalita je malé (200 m2) mrtvé rameno, napojené

na hlavní tok jen v jednom místě a v období sucha téměř
izolované. V období dešťů může hladina stoupnout až o tři

metry a vše se spojí. Na dně je přes šest metrů bahna, z něhož
unikají rozkladné plyny. Průměrná hloubka je necelého půl

metru. Voda je zde silně zakalená, na rozdíl od čisté vody
v řece, a je zde také mnoho planktonu. Nerostou tu žádná

vodní makrofyta (vyšší rostliny), ale na hladině pluje mnoho
bahnito-řasových usazenin a také „mastné fleky“, typické

pro podobné stojaté vody. 21.11.1962 byly pět centimetrů
pod hladinou naměřeny následující hodnoty: teplota 30 °C,

pH 6,4, obsah kyslíku 1,9 mg/l, volný oxid uhličitý 24 mg/l,
uhličitanová alkalita 115,5 mg/l, tvrdost 109 mg/l, chloridy

5,3 mg/l. V tomto období byla hladina nízko. Po dvouminu-
tovém promíchávání vzorku bylo naměřeno pH 7,3, což uka-

zuje na to, že jeho (nízká) hodnota je způsobena především
volným CO2; totéž lze říci o alkalitě, která je naopak zvýšená.

Hodnoty vody z hlavního koryta řeky odpovídají čisté, měkké
vodě s neutrálním pH a vysokým obsahem rozpuštěného

kyslíku; jde hlavně o dešťovou vodu s minimálním obsahem
minerálů. Ze stejného stojatého ramene Bussing uvádí ještě

Ph. amates pittieri, Poecilia sphenops, Rhoadsia eigenmanni

a Cichlasoma friedrichstahli.

Druhá lokalita je mělký rozlehlý mokřad s čistou vodou.

Rybky se zdržovaly v hlubších (30 cm) částech a při vyrušení

se schovávaly do hustých trsů trávy. Teplota vody 24 °C, další

druhy zde byly Brachyrhaphis episcopi a Rivulus isthmensis.

Bussing poznamenává, že Phallichthys tico se vždy drží

blízko břehu, na mělčinách nebo několik centimetrů pod hla-

dinou v blízkosti travnatých břehů v malých hejnech o 20–30

jedincích.

Zmiňuje i analýzu obsahu střev – byl nalezen zejména
rostlinný materiál (jednobuněčné zelené a hnědé řasy, rozsiv-

ky) a prvoci; žádní drobní korýši, ačkoli na lokalitě byli hojně
zastoupení. V jiné publikaci stejný autor uvádí, že tento druh

se živí i bahnem a občas také larvami hmyzu [4].
Mnou chovaná populace pochází z Lago Arenal, což je

velká přehrada s plochou 85 km2. Zde se rybky zdržují mezi
plovoucí vegetací. Ještě daleko větší je již zmiňované Lago

de Nicaragua s téměř stonásobnou plochou, největší jezero
Střední Ameriky. I tady náš trpaslík kupodivu žije, schovaný

v příbřežní vegetaci. Takovou perličkou na okraj je fakt,
že se v tomto jezeru kromě např. asi patnácti druhů cichlid,

z nichž mnohé akvaristé velmi dobře znají, vyskytují také
žraloci. Ti sem doplují z Karibiku řekou Río San Juan.

A ještě stojí za zmínku původ druhového názvu – tico ve
španělském slangu znamená kostarický, Kostaričan. Obyva-

telé Kostariky tak označují sami sebe a také to, co považují
za typické pro svou zemi.

Río Puerto Viejo, typová lokalita Ph. tico.

(Foto: Roman Slaboch)

Zátočina Lago Arenal, lokalita v Evropě nejčastěji chované

populace Ph. tico. (Foto: Roman Slaboch)
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Phallichthys tico – mladé ryby, sameček dole uprostřed.

Ryby jsou neustále v pohybu. Na dvoření není čas – samečci

vdoviček často samičky pronásledují s gonopodiem již

obráceným dopředu a snaží se využít momentu překvapení.

Phallichthys tico – plně vzrostlá samička.

Často samička k páření svolí zaujmutím polohy hlavou

mírně dolů. Tohle chování je nápadně časté těsně před

porodem (zde Ph. quadripunctatus).

Phallichthys quadripunctatus – tomuhle já říkám puntíkatá rybí polévka, ten pohled neomrzí.
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Phallichthys quadripunctatus

Bussing, 1979
Tento druh byl objevený jako poslední zástupce rodu,

takže nyní máme vlastně dvojici „velkých“ a dvojici „malých“.

Ačkoliv se uvádí, že Ph. quadripunctatus je nejmenší, podle
mých zkušeností dokáží obzvlášť samičky narůst o poznání

více než Ph. tico. Pořád je to ale dosti drobná rybka, vhodná
do malých akvárií. Bussing v popisu [5] uvádí mezi paratypy

samice o standardní délce až 32,7 mm – tedy bez ocasní
ploutve, takže se dostáváme k celkové délce bezmála 4 cm.

Mimochodem, největší samice Ph. tico z typové série měřila
32,9 mm (standardní délky) – a to je už hodně narostlá

samička, takovou jsem na vlastní oči ještě neviděla.
Oba malé druhy se od svých velkých soukmenovců liší

velmi dlouhým koncovým segmentem gonopodia, na němž
je navíc směrem k břichu masitý výběžek a na opačné straně

háček. Gonopodium mají asymetrické, sinistrální (s prohlub-
ní otevřenou doleva), nicméně to nemá žádný vliv na to, jestli

při páření samec přistupuje – vlastně připlouvá – k samici
zprava, nebo zleva.

Podívejme se opět na detailní popis prvních lokalit v Ko-
starice (dnes je druh známý také z Panamy): malé mělké říčky

a příkop u silnice. Jedna lokalita je popisována jako potok
o šířce 0,5 m a hloubce jen 10 cm, zastíněný stromy, s teplo-

tou vody 26 °C. Voda čistá, na dně písek a štěrk. Tento potok
také přecházel do stojatého příkopu s kalnou vodou, kde se

teplota vody pohybovala mezi 26 a 40 °C. Ryby byly nalove-
ny v místech, kde teplota u dna dosahovala 34 °C. Jediným

dalším druhem ryb na lokalitě byl halančík rodu Rivulus

(v tekoucí části). Na druhé lokalitě šlo o říčku s šířkou 2 m

a hloubkou 20–50 cm, na dně písek a kameny, teplota vody
20 °C. Dalšími druhy byly živorodky Phalllichthys amates,

Alfaro cultratus a opět Rivulus.

V přirozeném prostředí se tento druh živí (opět podle

Bussinga [4]) rozsivkami, krásivkami (skupina zelených jed-
nobuněčných řas) a detritem.

Název quadripunctatus znamená čtyřskvrnný a upozor-
ňuje na jedinou zvláštnost ve zbarvení rybek, která narušuje

fádní špinavě šedavou barvu. Počet skvrn ale kolísá mezi 3–5
(v originálním popisu se od čtyř puntíků odchylovalo 21 %

jedinců z 48 ulovených), vzácně může být i jiný. Nemusí se
shodovat mezi levou a pravou stranou těla. Také rozestupy

mezi skvrnami mohou být nepravidelné. Většina rybek má ale
na každé straně těla čtyři pravidelné skvrny, odchylky jsou

spíše takovým zpestřením. Skvrnky jsou patrné hned po na-
rození a malinkaté puntíkaté rybičky působí velmi mile.

Río Sixaola – hraniční řeka Kostariky a Panamy, do které ústí říčky s lokalitami Ph. quadripunctatus.

 (Foto: Roman Slaboch)

Slepé rameno jednoho z přítoků Río Sixaola; jedna z mála známých lokalit Ph. quadripunctatus.

 (Foto: Roman Slaboch)
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Phallichthys quadripunctatus – samička a mladá rybka.

Ach, to pohlaví…
Oba druhy chovám nepřetržitě od roku 2010, a ačkoliv

jsem nikdy neměla problém s početností hejnka a přísunem
mláďat, jeden problém tu byl – poměr pohlaví. To je u vdo-
viček (ale i některých dalších skupin ryb) bohužel běžný pro-
blém a není nic příjemného zjistit, když jste někomu slíbili
dva nebo tři páry, že ve vašem přerybněném akváriu nemů-
žete najít víc než jednoho samce. Čas od času je tedy vhodné
tenhle atak paniky utišit tím, že naopak vy poprosíte kama-
ráda, aby vám jednoho samce dal. Dva už jsou velký luxus,
protože jak se ukáže, i on má jednoho pohlaví nedostatek. 

Píšu o samcích – to platí u Ph. quadripunctatus. Z něja-
kého důvodu jsme na tom byli všichni podobně, samců málo
(vím o hrstce lidí, kteří tyto ryby chovají a dlouhodobě je
udrželi, všichni je mají ze stejného zdroje, viz bublinka v mé
ruce o pár stránek dříve). Není to vždy kritické, teď mám
samce čtyři, což je pořád drtivá menšina (rybek je asi pěta-
dvacet), ale nikdy se čísla ani vzdáleně nepřiblížila rovnováze.
A to bez ohledu na roční období – to zmiňuju proto, že u vdo-
viček se údajně na určení pohlaví výrazně podepisuje teplota.
Víc teplo = víc samců.

Něco na tom zřejmě bude, usoudila jsem po prvním roce
chovu obou druhů. Ph. quadripunctatus s převahou samic –
chované bez ohřívače a bez osvětlení, na parapetu okna, kde
teplota kolísala, ale v zimě se držela jen okolo 20 °C. Ryby
ovšem bez problémů rodily a prospívaly. Ph. tico – chované
v mělkém akváriu se silnějším osvětlením, kde byla voda
prohřátá nad 25 °C, ovšem opět s kolísáním den/noc, protože
ani tady nebyl ohřívač – vykazovaly naopak nápadnou
převahu samců. Oba druhy ale krásně prospívaly a nechtěla
jsem podmínky měnit.

Ph. tico jsem později rozdělila a část potomstva přesunu-
la do 70l nádrže. Ta už byla jen se slabým osvětlením, bez
ohřívače. Teplota se pohybuje v zimě nízko nad 20 °C, v létě
jen při dlouhodobých vedrech do 27–28 °C, většinou níže.
Teplotní podmínky tam mají téměř stejné jako Ph. quadri-

punctatus, jsou ve stejné místnosti – jen mají větší akvárium,
takže teplota méně kolísá. Nemůžu říct, že by tady byl poměr
pohlaví nějak zásadně odlišný od té skupinky, která zůstala
v původní nádrži. Rozhodně tedy nepřevažují samice. Takže
buď teplota není až tak důležitým vodítkem, nebo je mezi
oběma těmito druhy nějaký zásadní rozdíl, který je potřeba
zohlednit.

Puntíkaté hemžení pod hladinou.

Nasvědčuje tomu i zkušenost německých chovatelů [6].
Dlouho se jim nedařilo Ph. quadripunctatus udržet trvale
v chovu, ale populace odchycené v roce 1995 nedaleko Bribri
(označované jako lokalita 19 a 20, nebo CR 101 a CR 107,
Bork et al.*) se chovají ještě dnes. U odchytových a F1 (z první
odchované generace) samic byla zaznamenaná superfetace,
tedy jednoduše řečeno porody menšího množství mláďat
v kratších intervalech. V chovu se v následujících letech pro-
jevoval nadbytek samců, nejčastěji okolo 90 %, což platilo pro
všechny teploty mezi 18 a 30 °C. Tento stav byl neudržitelný,
v roce 2003 proto chovatelé obě populace z těchto lokalit
spojili. Poté se poměr pohlaví podstatně vylepšil a s udržením
v chovu už není problém. Že by tedy některé populace měly
genetické predispozice k upřednostňování jednoho či dru-
hého pohlaví?

Teplota jako rozhodující faktor nicméně byla a stále je
uváděna v mnoha literárních zdrojích. Kay Urban [7] cituje
Röselův článek z DATZu z roku 1991, podle nějž je už při
21–22 °C poměr vyrovnaný. Při 23–24 °C dospívali téměř
samí samci a v komfortních, nikoliv přehnaných 27–28 °C
už jsme skončili s akváriem plným samců. Urban toto více-
méně potvrzuje s tím, že do 23 °C v jeho chovu dospívalo
hodně samic, nad tuto hranici převažovali samci.

Je pozoruhodné, že zatímco my u populace z panamské
Punta Pena bojujeme s nedostatkem samců, všechny literární
prameny udávají přesně opačný problém. Jde o ryby s kosta-
rickým původem. Může to hrát roli?

* Pozn. Za zmínku stojí popis obou „německých“ lokalit CR 101
a CR 107. Tou první byl potok široký až 2 m, max. hloubka 30 cm,
kromě Ph. quadripunctatus tu nebyly žádné jiné ryby. Samice tvo-
řily méně než 20 % a o poznání více ryb mělo pět skvrn než čtyři!
(Tedy kdyby Bussing poprvé lovil zde, rybka by se jmenovala jinak.)
Teplota vody 27 °C. Druhá lokalita – rybník o průměru 6–8 m s od-
tékající vodou, podle všeho totožný s Bussingovou lokalitou. Tady
měly rybky jen málokdy pět skvrn. Skvrny byly celkově vybledlé.
Teplota rovněž 27 °C. 

Chov v akváriu
Jelikož poměr pohlaví není úplně kritický (opačný poměr

by byl dozajista pohromou), nechci v chovu příliš experimen-
tovat. Víc než touha po poznání mě uspokojuje pohled na
krásně vybarvené, spokojené a plodné rybky. K plodnosti
mám ještě jednu související poznámku – pozor při lovu
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samečků do síťky. Vzhledem k jejich dlouhému gonopodiu
je poměrně vysoké riziko, že se s ním zachytí a že si poškodí
struktury, díky kterým s ním mohou pohybovat. Takový
sameček pak pochopitelně není schopen rozmnožování.

Rozdělení Ph. tico na dvě skupiny mi každopádně přineslo

i jiné zjištění. Ryby v druhém akváriu navzdory většímu pro-
storu nedorůstaly větší velikosti. Mláďatům stačily k úkrytu

roztroušené chomáče rostlin, není potřeba hustá džungle, ale
rybky rostly pomaleji. Víc se mi osvědčilo a víc radosti mi

dělalo malé akvárium, hustě zarostlé, kde jsem mohla podle
libosti překrmovat artémií a rybky rychle rostly a byly krás-

ně vybarvené (důsledek artémie i pohody, způsobené okolní
džunglí, prostě jim zeleň svědčí). Ve velkém akváriu jim urči-

tou dobu dělaly společnost mnohem větší a žravější Limia

nigrofasciata, celkem to klapalo. Ph. tico ale v takové společ-

nosti nevynikne, vlastně ani nebude vidět. Pokud ale věnujete
tomuto druhu samostatné akvárium, kde bude větší hustota

ryb, budou ryby nebojácné, vybarvené, spokojené.
Ph. quadripunctatus si u mě tolik na skrýše nepotrpí.

Uvádí se, že jde o extrémně plachý druh a je vhodné ho
chovat v hodně zarostlém akváriu s dalším poněkud

odvážnějším, ale stejně tak malým a klidným druhem. V mém
případě není hustá džungle nutností, a pokud akvárium čas

od času výrazně protrhám, rybky se nijak neplaší. Ani kom-
binace s jiným druhem není nutná. Je to podle mě dáno ma-

lými rozměry akvária. Opět bych vypíchla vliv početnějšího
hejna na pohodu a snížení plachosti rybek.

I když živorodky tradičně nejsou považované za hejnové
ryby, některým početná společnost vlastního druhu vyloženě

prospívá, u jiných je vhodná konstelace jiná. Ne vždycky se
tuhle informaci dočtete v literatuře nebo ji zjistíte jedno-

duchým pozorováním; někomu to trvá roky, než mu určitá
souvislost dojde, jiný si toho nevšimne vůbec. Já se spoustu

věcí snažím naučit od Libora Balnara, který má výborný po-
zorovací talent. Ale i když mě na to u jiných ryb upozornil

(a musím mu dát za pravdu), nikdy mi nevyčítal, že bych měla
u vdoviček slabý proud, resp. málo výkonnou filtraci. Není

tam žádná! 
Oba druhy chovám a vždy jsem chovala v low-tech akvá-

riích. Žádná filtrace, žádné hnojení. Dokonce – a neslučuje
se to s mým obecným postojem k výměně vody, ale zamlčovat

to nebudu – vdovičkám vyměňuji vodu pomálu a jsem si jistá,
že jim to tak svědčí. Rozhodně to ale neradím pro jakékoliv

podmínky a už vůbec ne pro jakékoliv druhy ryb, v naprosté
většině akvárií měním vodu ideálně každý týden. 

Ph. quadripunctatus mají akvárium otevřené (nikdy žád-
ná nevyskočila), takže i kvůli odparu jim vyměňuji v inter-
valu 2–6 týdnů. Ph. tico mají prostor nad hladinou většinou
neprodyšně uzavřený, odpar minimální, džungli v akváriu
velmi bujnou a menší výměny vody se dočkají cca jednou
za 2–3 měsíce. Znovu ale opakuji, není to návod – to akvá-
rium je v tomto ohledu naprosto výjimečné. (A mimochodem,
jelikož nad ním svítím dlouho do noci a občas svícení ještě
protahuju, abych viděla v kuchyni, jednou v něm zcela zeze-
lenala voda. Rybám i rostlinám to nevadilo ani v nejmenším

a interval výměny či spíše nevýměny vody jsem protáhla ješ-
tě více, po pár týdnech se voda vrátila do obvyklé křišťálově
čisté podoby.)

Nárazové výměny vody okolo 50 % vdovičkám ale nevadí,

nejsou to ryby, které by byly nějak háklivé. Co se týká para-
metrů vody, nijak ji neupravuji, ale v Ostravě máme vodu

měkčí cca 5 °dGH, s vysokým pH až kolem 8. To se mi zdá
naprosto v pořádku, tohle nejsou druhy, které by naplňova-

ly představu o středoamerické živorodce, potřebující tvrdou
a rychle proudící vodu. Spíš bych se dívala jiným směrem:

na původem pralesní, měkčí, mělké, sotva proudící vody.
Řasy, detrit… to není jed, to je přirozená součást akvária,

která přispívá k tomu, že jsou tyto rybky pěkně kulaťoučké.
Krmivo, které u mě jednoznačně vítězi, jsou živé nauplie

artémie. Vdovičky bez problémů přijímají i umělé krmivo
a různé mražené a živé – cyklop, menší dafnie a koretry,
nitěnky. Pokud ale dlouhodobě a soustavně krmím převážně
artémií, tak zaznamenám nejvíc přírůstků a sledovat rybky
při lovu je čirá radost.

Mláďata není nutné odlovovat, při vhodných podmínkách
(dostatek rostlin nejlépe i u hladiny, dostatek krmiva) bude-

me mít brzo akvárium plné rybek nejrůznějších velikostí.
Mláďata jsou droboučká, měří asi 4 mm. Jsou ale dost ne-

bojácná a drží se pohromadě. Už od začátku je zdobí buď
puntíky na tělíčku, nebo medový nádech zbarvení.

Někteří mí známí měli či mají problémy s tím, že jejich
vdovičky nevypadají úplně v pohodě, slepují se jim ploutve

apod. Bohužel nemůžu říct, jaké podmínky jim škodí – mám
jen dlouhodobě ověřené, že v podmínkách, jaké mají u mě,

jsou to vcelku bezproblémové ryby. Nikdy nebyly neduživé
nebo napadené nějakou chorobou, nikdy záhadně neumíraly.

(Klopy klop!) Pokud vysadím na delší dobu artémii, bude
se rodit a také přežívat méně mláďat. Ale to není žádná spe-

cialita těchto drobných krásek, trocha té péče navíc se nám
vrátí vždycky. Neplatí jen v akvaristice:  jak se do lesa volá,

tak se z lesa ozývá…

Přeji hodně šťastných rybiček, puntíkatých, medových
i všech ostatních.

[1] aquabid.com

[2] www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-112

[3] Bussing, W.A. (1963): A new poeciliid fish, Phallichthys tico from

Costa Rica. Contributions in Science No. 77: 1-13.

[4] Bussing, W.A. (1998): Peces de Las Aguas Continentales de Costa

Rica/Freshwater fishes of Costa Rica. Editorial Universidad de Costa

Rica, 468 pp.

[5] Bussing, W.A. (1979): A new fish of the genus Phallichthys (Fami-

ly Poeciliidae) from Costa Rica. Contributions in Science No. 301:1-8.

[6] Gentzsch, D. (2013): Der Weg zum sicheren Aquarienbestand von

Phallichthys quadripunctatus. Viviparos, Das Lebendgebärende Ma-

gazin (11) 2: 30-34.

[7] Urban, K. (2012): Phallichthys quadripunctatus, ein Haltungs-
bericht. Viviparos, Das Lebendgebärende Magazin 2/2012.
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Na hraně přežití:Na hraně přežití:
Ptychochromis insolitusPtychochromis insolitus
Markéta Rejlková

Minule jsme se v tomto seriálu věnovali druhu, který všichni dobře známe. Tentokrát se podíváme na cichlidu, jejíž jméno

drtivé většině akvaristů nic neříká. Přesto to BÝVALA také akvarijní ryba, úspěšně odchovávaná, ale nějak se vytratila...

O tom, že ve svých akváriích chováme leckdy vzácné poklady, aniž bychom si to plně uvědomovali; že není nikdy pozdě na

to, začít se zajímat o přírodní populace a prostředí našich šupinatých oblíbenců; a že všechno nakonec závisí na všímavosti

a aktivitě konkrétních jednotlivců, vypovídá následující příběh.

Kapské město, září 2012. International Aquarium Congress

se poprvé ve své historii koná na jižní polokouli a poprvé na

půdě Afriky. Jde o mezinárodní setkání odborníků z veřej-

ných akvárií, kde si vyměňují zkušenosti a informace ze svých

chovů, z vědy, techniky a ochranářských projektů. 

Poprvé také někoho napadlo na této úrovni zjistit, jak jsou

na tom vůbec v chovech madagaskarské druhy ryb. Samuel

Furrer, kurátor plazů, obojživelníků a ryb v ZOO v Curychu,

a Brian Zimmerman, kurátor akvárií z londýnské ZOO, se do-

mlouvají, že by bylo vhodné udělat „sčítání“ napříč spřízně-

nými organizacemi a pro začátek tak zjistit, kdo které druhy

chová. 

O pár měsíců později bylo možné vyhodnotit odpovědi,

které přišly od více než 40 institucí, v naprosté většině z Evro-

py. Jen tucet zařízení se věnoval chovu madagaskarských ryb,

slušnou sbírkou patnácti druhů vynikala ZOO v Londýně.

Briana Zimmermana v seznamu hned zaujal jeden druh –

Ptychochromis insolitus, uváděný z Londýna a Berlína. Brian

ovšem moc dobře věděl, že jejich vlastní chov čítá skromné

dva jedince, oba navíc samčího pohlaví a oba již dvanáctileté.

Kontaktoval Rainera Kaisera z Berlína a dozvěděl se, že mají

pár, který se pravidelně vytírá, ale v expozičním akváriu ve

společnosti jiných druhů ryb si potěr nedokáže uhlídat. Padlo

rozhodnutí připravit pro tento pár samostatné akvárium

a pokusit se odchovat další jedince. A už o dva týdny později

putoval z Berlína do Londýna e-mail: samec svou družku

v nové nádrži zabil. 

Překvapivé? Pro chovatele, kteří měli s těmito cichlidami

a jejich složitým sociálním chováním dlouholeté zkušenosti,

ne tak docela. Smutné? Jistě, dokonce více než to. Fatální?

Každopádně, i když v poněkud jiném smyslu, než jak to vypa-

dalo bezprostředně v tuto chvíli. Nebýt ztráty této poslední

samice, zoologické zahrady by pravděpodobně neopustily

svůj okruh tradičních kontaktů, tento příběh by se nikdy

neudál a jméno Ptychochromis insolitus by nadále znala jen

hrstka nadšenců.

Ptychochromis insolitus, jeden ze dvou posledních samců

v londýnské ZOO. Snímek z roku 2013. (Foto: ZSL [1])

A tohle je ona poslední berlínská samice. (Foto: ZOO Berlín)

Brian Zimmerman se nyní obrátil na akvaristy, od kterých

londýnská ZOO získala v roce 2002 tucet mladých sourozen-

ců, z nichž už dnes zbývali právě jen ti dva samci. Už je ne-

chovají, nicméně poskytli kontakt na dalšího cichlidáře, který

by je mohl mít. Během následujících týdnů však Brian zjiš-

ťuje, že ani tato síť kontaktů nepřinese úspěch. A vzhledem

k tomu, co za krátkou dobu od objevení a popisu druhu bylo

známo o jeho původním prostředí na Madagaskaru, situace

teď začíná vypadat opravdu kriticky.
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Abychom plně pochopili celý příběh, musíme se vrátit
v čase zpět. V roce 1966 publikují v Paříži André Kiener
a Michel Maugé významnou práci [2] věnovanou systematice
madagaskarských cichlid, v níž mimo jiné popisuji nové rody
Oxylapia a Ptychochromoides. Zmiňují také některé další,
zatím nepopsané taxony. Je mezi nimi i Ptychochromis sp.
z tůní řeky Mangarahara nedaleko městečka Mandritsara.
Popisují tuto velkou cichlidu jako modrou, bez černých zna-
ků, s červeným prodlouženým koncem řitní, ocasní a hřbetní
ploutve. Místní název ryby je joba mena – červené děvče. 

V devadesátých letech na Madagaskar opakovaně cestují
Patrick de Rham a Jean-Claude Nourissat, kteří mají na svém
kontě nejeden významný objev. Pokusili se najít také onu
červenou krásku. Napoprvé neuspěli, při další návštěvě
ostrova se ale k řece Mangarahara znovu vrátili a byli šoko-
váni její proměnou. Na horním toku se rozmáhalo pěstování
rýže, takže na řece byly vybudované přehrady k zadržování
závlahové vody a koryto bylo téměř vyschlé. Podařilo se jim
však hrstku hledaných cichlid ulovit a dovézt do Evropy. Ryby
se dostaly až do Británie, kde se je podařilo rozmnožit a roz-
šířit mezi poměrně úzký okruh specialistů pod názvem „Joba
Mena“ nebo „Mangarahara cichlid“. Následující expedice i ji-
ných akvaristů hlásí podobné dojmy – voda ubývá a občas je
problém najít vůbec jakoukoliv cichlidu! Řeka Mangarahara
je prakticky vyschlá, přítok Amboaboa je tak posledním mís-
tem, kde se v tůních daly najít původní druhy ryb.

Až v roce 2006 publikují Melanie Stiassny a John Sparks
revizi rodu Ptychochromis [3], přičemž popisují hned pětici
nových druhů. A červené děvče teď získává vědecké jméno:
Ptychochromis insolitus. Jméno insolitus znamená neobvyk-
lý; druh má totiž některé zvláštní primitivní znaky, především
co se týká kostry a šupin.
Joba mena podle zpráv Kienera a Maugého žila i ve stoja-

tých vodách v blízkosti řeky, jenže odtud ji (a mnoho dalších
endemitních ryb) vytlačily nepůvodní druhy tilápií. Ty před-
stavují další závažnou hrozbu, spolu s využíváním vody pro
zemědělství jde doslova o smrtící kombinaci. Počátkem
21. století se několik expedic pokoušelo získat P. insolitus ať
už osobně, nebo prostřednictvím místních kontaktů. Neuspěl
Paul Loiselle, neuspěl Alex Saunders. Tyto cichlidářské špičky
považovaly druh za extrémně ohrožený, s velkou pravděpo-
dobností už vyhynulý. Alespoň v přírodě, v akváriích přece
byl. A to už se dostáváme zase zpět do londýnské ZOO...

Brian Zimmerman si prý navykl návštěvníkům před ma-
dagaskarskou expozicí ukazovat ony dva samce s tím, že jsou
pravděpodobně poslední svého druhu. Návštěvníci reagovali
zděšeně a když se ho ptali, co ZOO pro záchranu druhu dělá,
vnuklo mu to myšlenku. Pokud neuspěl mezi veřejnými ak-
várii a ani u původního zdroje ryb, navíc se lze oprávněně
domnívat, že v přírodě je celá populace prakticky vyhynulá
a nedohledatelná, mohou tyto cichlidy být ještě někde jinde?
Je potřeba je hledat! 

Zašel za tiskovým oddělením a byl sám překvapený, jak se
jim nápad zalíbil – přece jen není zrovna obvyklé, aby se
zprávy ze ZOO věnovaly rybám, když jim konkuruje tolik
„sympatičtějších“ a návštěvnicky vděčnějších zvířat. Jenže tis-

kové oddělení londýnské ZOO si s úkolem poradilo náramně
a kampaň měla velkou odezvu v médiích. Výzva zněla jasně –
pokud máte samici tohoto druhu nebo víte o někom, kdo ji
chová, můžete přispět k záchraně druhu. Londýnská ZOO
nabízela samce a své zázemí a zkušenosti. Když navíc Brian
Zimmerman poskytoval rozhovor BBC a označil rybu za „nád-
herně škaredou“, bylo o popularitu postaráno.

To označení padlo vlastně náhodou, když se reportér
tázal, jak lidé poznají, že mají doma zrovna tuto extrémně
vzácnou rybu. (Ten dotaz je na první pohled velmi laický –
jako kdyby se lidé měli jít prohrabovat na půdu, jestli v ha-
raburdí nemají nějakou vzácnost. Každý přece ví, jaké ryby
chová. Nicméně při zběžném pohledu na diskusní fóra uzná-
vám, že každý to kupodivu neví...) Brian odpověděl, že pokud
někdo chová mangaraharskou cichlidu, pravděpodobně o tom
ví. „Nejsou to zrovna krásné ryby – jsou nádherně škaredé,
jsou neobvyklé. Jde spíš o ryby pro znalce. Potřebují spoustu
místa; jsou větší než ruka a vyžadují velkou nádrž.“

(Zdroj: ZSL [1])

Výzva, že se zoufale hledá nevěsta pro poslední žijící sam-
ce škaredého druhu ryb, obletěla svět. Aktivní cichlidářské
spolky si ji předávaly dál a dál. To bylo v květnu 2013. Brian
Zimmerman říká, že je velmi rád, že pro tento účel byla zříze-
na zvláštní e-mailová schránka, protože odezva byla masivní.
Spousta lidí vyjadřovala podporu, několik jich poslalo i slibné
tipy. Jenže všechny stopy vedly jenom k lidem, které Brian
oslovil již dříve. Žádný akvarista už Ptychochromis insolitus
nechová!

           32           



Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz zajímavosti

Záchranné lano nakonec přilétlo ze směru, odkud se to
očekávalo nejméně: z Madagaskaru. Asi měsíc po zveřejnění
výzvy přišel e-mail ve francouzštině od místního podnikatele,
který se věnuje hoteliérství a také produkčnímu chovu ryb
na svých pozemcích. A mimo jiné se také už dlouhou dobu
zajímá o původní rybí faunu ostrova. Jmenuje se Guy Tam
Hyock a jeho aktivity v oblasti ochrany endemitních druhů
byly už v té době známy jak francouzským cichlidářům, tak
i některým veřejným institucím. Napsal, že zná rybáře, který
nedávno v oblasti řeky Mangarahara ulovil rybu, která by
mohla patřit k hledanému druhu. Že těchto cichlid tam není
mnoho a že kromě vyschlé Mangarahary už voda neteče v ob-
dobí sucha ani řekou Amboaboa, ale že by bylo možné dostat
se na to místo údajného odchytu...

A tak se místo pokusu o záchovný program mění plán.
Na základě výzvy se ozval také Tim McCaskie z torontské
ZOO, který tento region Madagaskaru zná a zrovna tam orga-
nizuje další expedici. Alex Saunders ze ZOO v Denveru rovněž
nabídl své místní znalosti a zkušenosti. Britský velvyslanec
přidal svou podporu a v listopadu 2013 na Madagaskar odlétá
tým biologů s hlavním cílem – najít červené děvče!

Zpočátku je problém vůbec najít tekoucí vodu. V krajině
je mnoho požárů, místní lidé před příchodem dešťů vypalují
porosty, aby zajistili úrodné pastviny pro dobytek. Ničení
vegetace a odlesňování má fatální dopad na koloběh vody
v krajině. Koryta řek jsou úplně vyschlá. Kdo ví, jestli najdou
vůbec nějaké ryby, natož tyto vzácné cichlidy? 

Když konečně našli vodu, podařilo se jim ulovit většinou
jen tilápie. Po dvou týdnech obtížného a neplodného postupu
do vyšších poloh ostrova se rozhodli ukončit marné pátrání
v neznámu a vydat se tam, kde podle tipu Guy Tam Hyocka
měla být šance na úspěch reálná.

Ve vesnici Marotandrano je mladý rybář uvítal usušenou
rybou a dotazem, jestli to je to, co hledají. A bylo! Zavedl je
pěšky ke dvě hodiny vzdálené tůni v (již neproudící) řece
Amboaboa. Spolu se svými druhy se vydal kontrolovat pasti,
které tam měli. A členové expedice na břehu vydechli úlevou
a radostí, když se k nim doneslo volání: „Joba mena!“

Dobrá, Ptychochromis insolitus v přírodě stále žije – lépe
řečeno v této vysychající tůni. Spolu s ním ulovili další cich-
lidy Paretroplus nourissati, P. gymnopreopercularis a šti-
kovce Pachypanchax sp. Sofia. Ryby změřili, vyfotili a pustili.

Ve vesnici se rozkřiklo, že nějací návštěvníci hledají joba
mena, a pohostinně jim snesli celý talíř sušených jedinců...
Tým v následujících dnech prozkoumal několik lokalit. Po ně-
jaké době bylo jasno – původním záměrem expedice bylo
zjistit, jestli tu druh opravdu žije a v jakých podmínkách.
Až poté měl přijít na řadu plán záchrany, pokud by byl nutný.
Jenže podmínky, které tady panovaly, byly daleko horší než
původní představy. Nebylo možné prostě odjet a vrátit se sem
někdy příště s plánem a povolením na odchyt a odvoz jedinců
pro záchovný program v zajetí. Je otázkou několika málo let,
než v těchto „vodách“ nebude žít vůbec žádná původní ryba.

Podařilo se odchytit 18 jedinců Ptychochromis insolitus
a po 30 hodinách nepřetržité jízdy po rozbitých cestách je
vypustit do nádrží na pozemku Guy Tam Hyocka.

Jedna z lokalit Ptychochromis insolitus. Izolovaná tůň, kde

jsou ryby ohrožené zhoršující se kvalitou vody a lovem.

A samozřejmě také úplným vyschnutím. (Foto: ZSL [1])

Brian Zimmerman při třídění úlovků. (Foto: ZSL [1])

 Teď, o necelé dva roky později, se cichlidám daří a už jich
tam plavou stovky. Projekt nyní společně podporují Zoolo-
gical Society of London, American Cichlid Association, ZOO
Toronto a Zoologische Gesellschaft für Arten- und Popula-
tionsschutz. ZOO v Torontu si nedávno několik ryb dovezla
i do svého zařízení.

Ptychochromis insolitus je pro tuto chvíli zachráněn. I tak
zůstává ničení přirozeného prostředí, postihující řadu dalších
madagaskarských endemitů, alarmujícím.

Mé díky patří Brianu Zimmermanovi ze Zoological Society
of London [1] za poskytnutí aktuálních informací a fotografií.

[1] www.zsl.org
[2] Kiener, A. & Maugé, M. (1996): Contributions à l'étude systéma-
tique et écologique des poissons cichlidae endémiques de Madaga-
scar. Mémoires du Mus. National d'Histoire Naturelle,  A/2, 50 pp.
[3] Stiassny, M.L.J. & Sparks, J.S. (2006): Phylogeny and taxonomic
revision of the endemic Malagasy genus Ptychochromis (Teleostei:
Cichlidae), with the description of five new species and a diagnosis
for Katria, new genus. Am. Mus. Novit. 3535:1-55.
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Príprava mikroskopických preparátov,Príprava mikroskopických preparátov,
alebo ako vyťažiť z domáceho mikroskopu čo najviacalebo ako vyťažiť z domáceho mikroskopu čo najviac
Marin Štelzer

Určite si každý z nás spomína na hodiny prírodovedy či

biológie, prípravu tzv. senného nálevu a pozorovanie nálev-
níkov – črievičky veľkej či meňavky veľkej... 

Stále viac akvaristov vlastní doma svetelný mikroskop,
alebo uvažuje o jeho kúpe. Nejde pritom iba o tzv. „mikrosko-

py“ z plastu, určené pre deti v cene pár eur, ktoré sú v ponu-
ke hračkárstiev a hypermarketov. Sú to okrem rôznych typov

starších školských alebo laboratórnych mikroskopov aj mik-
roskopy pomerne kvalitných značiek, ako napr. Bresser, ktoré

sa často objavujú na rôznych e-shopoch a možno ich vídať
aj v akciových ponukách niektorých z obchodných reťazcov.

Ich cena je prijateľná a dostupná aj pre bežného užívateľa
a pohybuje sa od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko

stoviek eur v závislosti od značky, konštrukcie a vybavenia.
Aby však bolo možné mikroskop naplno využiť, je potreb-

né si vedieť správne pripraviť preparát, ktorý chceme pod ním
pozorovať, či už ide o pozorovanie za účelom zistenia pôvodcu

ochorenia, alebo „iba“ pozorovanie z akéhosi záujmu vidieť,
čo všetko sa v našom akváriu nachádza a je to pred bežným

pohľadom skryté. Rovnako potrebné je aj vedieť správne
pozorovať a nastaviť si mikroskop tak, aby sme pozorovaný

objekt videli čo najlepšie a najostrejšie.
Cieľom tohto článku je dosiahnuť to, aby majitelia takých-

to mikroskopov, napriek tomu, že nemajú vzdelanie v odbo-
roch zahrňujúcich mikroskopiu (histológia, mikrobiológia

a pod.), neostali iba pri príprave preparátu nanesením pár
kvapiek na podložné sklíčko, ale aby v rámci svojich možností

dokázali vyťažiť z mikroskopu maximum, ktoré im ponúka.
Vzhľadom k tomu, že doma nemáme vybavenie na prípra-

vu preparátov, aké sa používa v mikrobiologických a histolo-
gických laboratóriách (mikrotom, autotechnikon, termostat

a pod.), budú niektoré návody značne improvizované a pri-
spôsobené, aby mohli byť prevediteľné aj v domácich pod-

mienkach. Treba brať pritom do úvahy, že takéto úpravy
postupov môžu byť, alebo sú na úkor kvality výsledných pre-

parátov.

1. Príprava podložného sklíčka

Pred zhotovením samotného preparátu by sme si mali pri-

praviť podložné sklíčka. Najprv je ich potrebné riadne vyčistiť
a naleštiť pomocou liehu. Následne, ak ideme pripravovať

preparát na pozorovanie mikroorganizmov, ich tesne pred
použitím dekontaminujeme pretiahnutím párkrát nad plame-

ňom (môžeme použiť napr. plynový sporák, prípadne plynovú
pájkovačku). Takýmto spôsobom by sme mali dekontamino-

vať aj tzv. bakteriálnu kľučku (kovovu!) – nástroj, ktorým
nanášame vzorku na podložné sklíčko.

V prípade histologických preparátov – rezov – upravíme

povrch podložného sklíčka nanesením tenkej vrstvy zmesi
glycerínu (mali by mať v lekárni, v ktorej pripravujú liečivá)

s vaječným bielkom v pomere 1:1 (na sklíčko dáme 1 kvapku
zmesi, ktorú prstom rozotrieme po celom sklíčku).

Obr. 1. Bakteriologická kľučka. Hore komerčne vyrábaná

(Zdroj: [6]), dole improvizovaná z oceľového drôtu.

2. Príprava preparátov

Pri základnom rozdelení možeme preparáty rozdeliť na

dve skupiny – natívny preparát a fixovaný preparát. Ďalej
môžeme preparáty rozdeliť podľa spôsobu prípravy na cel-

kové (napr. jednobunkové organizmy), roztlakové preparáty
a nátery (napr. rastlinné preparáty na pozorovanie delenia,

krvné nátery, nátery exsudátu, hlienu a pod.), rezy a výbrusy
(napr. histologické rezy z tkanív, výbrus kosti a zubov).

Ďalším rozdelením je rozdelenie podľa spôsobu odberu mate-
riálu: punkcie, biopsie, nekropsie, stery, výtery, zoškraby atď.

My sa v tomto článku budeme venovať preparátom rozde-
leným podľa základného rozdelenia.

2.1   Druhy preparátov

2.1.1   Natívny preparát

V natívnom preparáte pozorujeme živé bunky v neporu-
šenom stave, kde môžeme okrem ich tvaru, veľkosti a obsahu

pozorovať aj ich prípadný pohyb, rast a množenie. Takýto
preparát nájde svoje využitie hlavne v oblasti mikrobiológie,

kde môžme sledovať rôzne baktérie, kvasinky, mikromycé-
ty, riasy alebo aj parazity. Svoje uplatnenie nájde aj v iných
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odvetviach zoológie a botaniky, napríklad pri určovaní dru-
hov a ich taxonomického zaradenia. 

Ich príprava je jednoduchá a ak sa prenesieme do prost-
redia akvaristov, tak aj najbežnejšia (pozorovanie machov,

rias, siníc, rozsievok a pod., ale aj ikier, vajíčok slimákov a i.).
Nevýhodou natívneho preparátu je však jeho trvanlivosť.

Takýto preparát je nutné si vždy pripraviť tesne pred pozoro-
vaním a nie je možné si ho odložiť a neskôr sa k nemu vrátiť.

Pozorovaný objekt stačí umiestniť do kvapky vody ale-

bo fyziologického roztoku (vytvoríme suspenziu) a dávať

pozor, aby nám počas pozorovania nevyschol. Obzvlášť pri
príprave natívnych preparátov mikroorganizmov používame

prednostne fyziologický roztok (je ho možné kúpiť v lekárni).
Fyziologický roztok (0,9% roztok NaCl) je isotonický a pri

jeho použití nedochádza k poškodeniu buniek vplyvom osmo-
tického tlaku. Naproti tomu voda (destilovaná) vytvára hypo-

tonické prostredie, čo spôsobuje zvýšený príjem vody bun-
kou, ktorá postupne zväčšuje svoj objem, až praská. 

Pripravený preparát môžeme opatrne prikryť krycím

sklíčkom, pričom musíme dávať pozor, aby nám pri prikrý-

vaní nevznikali bublinky. Tie môžu pôsobiť rušivo pri pozoro-
vaní preparátu pod mikroskopom. Ak sa stane, že nám nejaké

vzniknú, môžme ich odstrániť opatrným tlakom na krycie
sklíčko, čím ich z preparátu vytlačíme. Ak je potrebné, môže-

me dopĺňať pri použití krycieho sklíčka vodu tzv. priesakovou
metódou. K jednému okraju krycieho sklíčka dáme kvapku

vody alebo fyziologického roztoku a z druhého okraja opatrne

odsajeme pomocou savého papiera pôvodnú vodu, čím dôjde
k „nasatiu“ pridanej vody pod krycie sklíčko.

Ďalším spôsobom prípravy natívneho preparátu je tzv.
pozorovanie vo visutej kvapke. Tento spôsob je oproti

tzv. „stlačenej kvapke“ (spôsob opísaný vyššie) vhodnejší
najmä vtedy, keď potrebujeme preparát sledovať dlhšiu do-

bu, počas ktorej chceme zachytiť rast, pohyb, delenie buniek
a pod. (Silnejší tlak krycieho sklíčka na preparát spomaluje

pohyb mikroorganizmov.)
Pri tomto spôsobe budeme potrebovať špeciálne podlož-

né sklíčko s vybrúsenou komôrkou (tzv. Kochova komôrka)
(Obr. 2.), prípadne si môžeme komôrku pripraviť prilepením

„krúžka“ napr. z odrezanej rúrky (vznikne tzv. Böttcherova
komôrka) na bežné podložné sklíčko. Pri tejto druhej komôr-

ke si môžme v domácich podmienkach pomôcť improvizova-
ne napr. pomocou nerezovej podložky. 

Preparát pripravíme nanesením kvapky suspenzie na kry-
cie sklíčko. Okolo vybrúsenej jamky, prípadne na prilepený

prstenec nanesieme trochu vazelíny. Následne môžeme po-
stupovať dvomi spôsobmi. 1. Podložné sklíčko priložíme ku

kryciemu tak, aby bola kvapka uprostred komôrky (príp.
jamky), jemne pritlačíme a následne rýchlym pohybom

sklíčko pretočíme tak, aby krycie sklíčko s kvapkou suspen-
zie bolo na vrchu. 2. Krycie sklíčko opatrne pretočíme kvap-

kou smerom dolu a pritlačíme k podložnému sklíčku tak,
aby kvapka so suspenziou bola umiestnená v strede vytvore-

nej komôrky.

Obr. 2. Podložné sklíčka s jednou a s tromi Kochovými komôrkami (A) a schematické znázornenie preparátu.

2.1.2   Fixovaný preparát

Vo fixovanom preparáte pozorujeme štruktúru a jej zme-
ny pri patologickom procese. Fixácia je rýchle usmrtenie

bunky, pri ktorom zabránime následným posmrtným zme-
nám (autolýze). Z tohoto dôvodu je potrebné dodržať čo naj-

kratší predfixačný čas, t.j. čas medzi odobratím tkaniva, resp.
úhynom organizmu, z ktorého pochádza, a jeho umiestnením

do fixačnej tekutiny.
Preparát (príp. vzorku tkaniva) môžeme fixovať fyzikálne

(napr. rýchlym zmrazením so súčasným vysušením vo vákuu,
teplom) alebo pomocou kvapalných chemikálií (napr. meta-

nol, acetón, formaldehyd, fixačné zmesy) a ich pár. V tomto
článku si bližšie preberieme tie spôsoby, ktoré sú dostupné

aj v domácich podmienkach pre bežného užívateľa – laika.

a)   Fixácia teplom
Tento spôsob fixácie sa využíva hlavne v mikrobiológii pri

pozorovaní mikroorganizmov. Jeho prevedenie je rýchle a jed-
noduché, avšak má niekoľko úskalí, na ktoré je potrebné

dávať pozor, aby sa nám preparát pri fixovaní neznehodnotil.
Najskôr na podložné sklíčko nanesieme suspenziu (vzor-

ku) skúmaného materiálu a kľučkou ju rozotrieme v tenkej
vrstve po väčšej ploche. Vzorku necháme dôkladne zaschnúť.

Preparát sa potom fixuje buď opakovaným pretiahnutím cez
plameň kahana (v domácich podmienkach môžme improvizo-

vane použiť horák plynového sporáka) alebo pomalým zahria-
tím nad plameňom kahana (sporáku) po dobu asi 1 minúty.

V oboch prípadoch pri fixácii dbáme na to, aby strana sklíčka
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s preparátom smerovala hore, t.j. smerom od plameňa. Tiež
je potrebné sledovať teplotu pri fixácii, aby sa materiál

neprehrial. Kontrolu robíme priložením „prázdnej“ strany
sklíčka k hrbátu ruky, pričom sklíčko má byť zahriate iba tak,

aby dotyk bol „znesiteľný“. Nedostatočné zaschnutie prepa-
rátu pred fixáciou a vysoká teplota pri fixácii môžu spôsobiť

vznik artefaktov, nesprávny výsledok farbenia, prípadne úpl-
ne znehodnotenie celého preparátu.

b)   Fixácia acetónom

Tento spôsob fixácie môžme využiť ako alternatívu fixácie
metanolom, ktorá je bežne používaná pri príprave zmraze-

ných rezov a náterov (acetón je menej toxický a dostupnejší).
Po zhotovení náteru sa preparát nechá zaschnúť a ponorí

sa do acetónu na 2–10 minút. Acetón je dobré pred použitím
nechať vychladiť v mrazničke na teplotu -20 °C. Po fixácii

sa nechá preparát vyschnúť pri izbovej teplote. 
Pri práci s acetónom nezabúdame, že ide o prchavú a silne

horľavú látku, ktorá v zmesi so vzduchom tvorí výbušné pary.

c)   Fixácia etanolom
Tento spôsob nie je príliš vhodný, pretože môže spôsobo-

vať zmrštenie tkaniva/buniek stratou vody a tukov. Využíva
sa hlavne ako náhrada formaldehydu pri príprave makrosko-

pických preparátov orgánov a tkanív.

d)   Fixácia formaldehydom
Ide o najpoužívanejší spôsob fixácie, hlavne pri príprave

histologických a anatomických (makroskopických) prepará-
tov. Používame 4–10% roztok pripravený zriedením koncen-

trovaného (40%) roztoku tečúcou vodou (nie destilovanou!).
V takto pripravenom roztoku je potrebné neutralizovať vznik-

nutú voľnú kyselinu (kys. mravčia vzniká oxidáciou formal-
dehydu) pomocou bielej školskej kriedy (pre domáce použitie

najjednoduchší spôsob), ktorú vhodíme vcelku do roztoku.
Môžeme ju nalámať na menšie kúsky, prípadne podrviť, čím

sa zvýši aktívny povrch. 
Fixačný roztok pripravujeme vopred, keďže je potrebné

kriedu nechať pôsobiť niekoľko dní. Pred použitím opatrne
zlejeme potrebné množstvo roztoku. Ak sme kriedu podrvili,

je vhodné roztok pred použitím prefiltrovať. 
Namiesto kriedy môžeme voľnú kyselinu neutralizovať

aj pomocou pufračných roztokov. Keďže formaldehyd je dráž-
divý a potencionálny karcinogén, pracujeme s ním v dobre

vetranej miestnosti, pri práci používame ochranné rukavice
a uchovávame ho v dobre uzatvorenej nádobe.

Samotnú fixáciu robíme ponorením vzorky (v našom prí-
pade napr. celá ryba, prípadne jej časť) do fixačnej tekutiny

na dostatočne dlhú dobu (jeden a viac dní v závislosti na veľ-
kosti a druhu vzorky). V prípade anatomických preparátov

je možné vzorku vo formole uchovávať trvale v dobre utesne-
nej nádobe.

V literatúre sa môžeme stretnúť s názvom formol, čo je
40% roztok formaldehydu. V tomto prípade môže príst pri

príprave potrebných roztokov k značným chybám. 

V takomto prípade je nutné prepočítavať roztoky podľa
pravidla 40% formaldehyd = 100% formol, t.j. 10% roztok

formolu = 4% roztok formaldehydu. Toto je dôležité
rozlišovať obzvlášť pri príprave fixačného roztoku, nakoľko

príliš vysoká koncentrácia má za následok stvrdnutie a zne-
hodnotenie fixovaného tkaniva.

Obr. 3. Neutralizácia formolu pomocou kriedy.

2.2   Celkový preparát

Celkové preparáty sú preparáty pri ktorých pozorujeme
celé organizmy, napr. jednobunkové riasy a sinice, prvoky,

parazity. Väčšinou ide o natívne preparáty mikroorganizmov.
Príprava celkového preparátu je jednoduchá. Na podložné

sklíčko nanesieme kvapku vody alebo fyziologický roztok, do
ktorého nanesieme pozorovaný objekt / objekty.

Obr. 4. Vorticella. Natívny celkový preparát.
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2.3   Rozter a náter 

Tieto preparáty sa pripravujú rozotretím suspenzie pozo-
rovaných buniek (baktérie, prvoky, krvné elementy) do ten-

kej vrstvy na podložnom sklíčku buď pomocou bakteriálnej
kľučky (rozter), alebo druhého podložného sklíčka (náter).

Spravidla ide o fixované preparáty, ktoré môžeme následne
podľa potreby zafarbiť príslušným farbením. V rámci akvaris-

tiky môžeme tento spôsob prípravy využiť napr. pri zisťovaní
prítomnosti parazitov alebo plesní v stere alebo zoškrabe

z kože rýb, prípadne pri dôkaze parazitov vo výkaloch rýb.
Pri príprave rozteru postupujeme nasledovne: do stredu

podložného sklíčka nanesieme malú kvapku vody, do ktorej
bakteriálnou kľučkou nanesieme suspenziu buniek. Následne

kvapku rozotrieme kľučkou krúživými pohybmi po väčšej
ploche sklíčka aby sme získali čo najtenšiu vrstvu. Preparát

po zaschnutí fixujeme vhodnou fixačnou metódou.
Náter pripravujeme podobným spôsobom. K spodnému

okraju sklíčka nanesieme kvapku suspenzie (krvi, exsudátu,
bakteriálnej suspenzie a pod.), opatrne priložíme hranu dru-

hého sklíčka ku kvapke, čím sa nám roztiahne po celej šírke
sklíčka. Rýchlym ťahom po podložnom sklíčku zhotovíme ná-

ter (Obr. 5.). Po vyschnutí preparát fixujeme.

Obr. 5. Zhotovenie náteru. (Zdroj: [7])

2.4   Roztlakový preparát

Roztlakový preparát sa využíva hlavne v botanike pri po-
zorovaní mitózy a chromozómov. Pripravuje sa, ako už aj sa-

motný názov napovedá, rozmačknutím pozorovaného mate-
riálu do jednej tenkej vrstvy buniek. Na podložné sklíčko

nakvapkáme vodu alebo fyziologický roztok, do ktorého pre-
nesieme kúsok tkaniva alebo časť rastliny. Následne prilo-

žíme na vrch ďalšie podložné sklíčko alebo krycie sklíčko
a tlakom pripravíme preparát. 

Pri príprave dávame pozor, aby nám sklíčka pri rozmač-
knutí nepraskli, obzvlášť pri použití krycieho sklíčka, ktoré

je z veľmi tenkého skla (0,13–0,2 mm).

2.4   Histologické rezy

Príprava rezov z tkaniva je najčastejším spôsobom prí-

pravy preparátov v histológii. Táto metóda je však značne
zložitejšia a zdĺhavejšia oproti predchádzajúcim spôsobom,

hlavne pokial chceme pripravovať rezy z mäkkých tkanív.

Oproti roztlakovým preparátom však štruktúra tkaniva ostáva
zachovaná a môžeme tak pozorovať aj patologické zmeny,

ktoré túto štruktúru menia (napr. fibróza). Tento spôsob
prípravy preparátov môžeme využiť pri pozorovaní stavby

(morfológie) tela rýb, ale aj pri diagnostike niektorých ocho-
rení, kde jednak môžeme sledovať prítomnosť patogénov vo

vnútorných orgánoch, ale aj ich morfologické zmeny (napr.
stukovatenie pečene, rozpad žiabier a pod.).

Pri príprave rezov používame podložné sklíčka upravené
vrstvou glycerín-bielku (nanesením tenkej vrstvy zmesi glyce-

rínu s vaječným bielkom v pomere 1:1), s výnimkou niekto-
rých špeciálnych farbení.

Aby bolo možné z tkaniva zhotoviť tenké rezy (hrúbka
bežných histologických preparátov sa pohybuje v rozmedzí

cca 4–20 μm), je potrebné ho zaliať do látky, ktorá dobre
vyplní všetky mikroskopické štrbiny a po stuhnutí je dobre

rezateľná. V laboratórnej praxi sa najčastejšie používa zalie-
vanie do parafínu (s vynimkou kostí a zubov, kde ho je možné

použiť iba v kombinácii s dekalcifikáciou), menej často do
celloidínu alebo želatíny a iných médií. Vzhľadom k tech-

nickej náročnosti zalievania do parafínu (potrebné niekoľ-
kohodinové presýtenie tkaniva rozpusteným parafínom pri

teplote 56 °C) je v domácich podmienkach vhodnejšie zvoliť
spôsob zalievania do želatíny. I v tomto prípade však budeme

musiet improvizovať, nakoľko pri tomto spôsobe je v labora-
tóriu potrebné na krájanie rezov použiť zmrazovací mikrotóm

(kryostat).

Príprava rezov z tkanív zaliatych do želatíny pozostáva

z niekoľkých, na seba nadväzujúcich krokov:

a) Fixácia a získanie excízie – malej časti tkaniva

b) Vypieranie

c) Zalievanie do želatíny

d) Rezanie

V našich improvizovaných podmienkach môžeme rezy

z rastlinných pletív a tuhších tkanív (po fixácii a vypieraní

fixačnej tekutiny, viď pokračovanie článku) pripraviť jed-

noducho odrezaním veľmi tenkého plátku (snažíme sa o čo

najtenšie rezy) pomocou žiletky. Toto upustenie od zalievania

však môže byť na úkor kvality takto pripravených výsledných

preparátov. Žiletku používame vždy novú, pretože aj okom

neviditeľné naštrbenia nám môžu preparát znehodnotiť

(Obr. 6B, C). Rez je potrebné viesť jedným smerom, a pokiaľ

je to možné, jedným ťahom (nie „pílkovito“). 

Jedným zo spôsobov je aj príprava rezu pomocou čerstvo

zlomeného skla, podobne ako sa používa pri príprave ultra-

tenkých rezov pre potreby elektrónovej mikroskopie.

Namiesto fixácie a presýtenia niektorým z médií sa v nie-

ktorých prípadoch používa príprava tzv. zmrazených rezov

(napr. pri peroperačnej biopsii, pri použití niektorých

špeciálnych farbiacích metód a pod.). Príprava takýchto re-

zov je však technicky náročná, preto sa týmto spôsobom

nebudeme v článku zaoberať.
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a)   Fixácia a získanie excízie

Pri príprave histologických preparátov sa používa väčši-

nou ako fixačná tekutina formol, ale je možné použiť aj iné

druhy fixačných roztokov (tie majú však svoje značné ob-

medzenia) a zmesí (Bouinova tekutina, Zenkerova tekutina,

Carnoyova tekutina, alkohol-formol a pod.). Niektoré farbe-

nia vyžadujú použitie konkrétnej fixačnej zmesi, avšak s tý-

mito metódami sa v domácich podmienkach zaoberat nebu-

deme. 

Objem fixačnej tekutiny by mal byť aspon 10-násobne

väčší ako objem fixovanej vzorky. Dĺžka fixačného času závisí

od použitej fixačnej tekutiny (vzhľadom na rozdielnu schop-

nosť prenikania do tkanív), ako aj od veľkosti a druhu fixo-

vanej vzorky, a môže sa tak pohybovať v rozmedzí niekoľkých

minút (30–60) až po niekoľko týždňov. V niektorých prí-

padoch môžeme dobu fixácie urýchliť zahriatím fixačnej

tekutiny (napr. formolu) na teplotu okolo 37 °C, čo spôsobí

lepšie prenikanie fixačnej tekutiny do tkaniva.

Pri získavaní excízie musíme narábať s materiálom opatr-

ne, aby nedošlo k jeho zmačkaniu a iným mechanickým po-

škodeniam (platí aj pri ďalšej manipulácii s tkanivom), ktoré

by nám materiál znehodnotili a stal by sa pre histologické

hodnotenie nepoužiteľným (Obr. 6D). Spravidla pri odbere

používame planžetu alebo skalpel. 

Materiál nesmie byť pred spracovaním zmrazený (s vý-

nimkou rýchleho zmrazenia tekutým dusíkom alebo suchým

ľadom), rovnako nesmie prísť k zmrazeniu ani počas jeho

spracovania (napr. vo fixačnej tekutine). Pomalé zmrazovanie

spôsobuje tvorbu kryštálikov ľadu vo vnútri buniek a v tkani-

ve a následne ich poškodenie vplyvom zväčšujúceho sa obje-

mu (Obr. 6E, F).

Ak získavame excíziu pre diagnostické účely, je dôležité

odobrať vzorku z reprezentatívnej časti tkaniva (t.j. z časti,

kde je predpoklad patologických zmien) tak, aby bola zároveň

podľa možností zachytená aj časť okolitého patologickým

procesom nezmeneného tkaniva.

Obr. 6. Arteficiálne poškodenia histologických preparátov:

A) kontrolný preparát bez významných zmien (mozoček, farbenie hematoxylínom a eozínom /H&E/, 50x zväčšenie);

B) preparát poškodený tupou planžetou (kôra mozgu, H&E, 100x);

 C) preparát poškodený naštrbenou planžetou (kôra mozgu, H&E, 100x);

 D) mechanické poškodenie tkaniva pri spracovaní (mozoček, H&E, 50x);

 E) materiál znehodnotený pomalým zmrazením pred fixáciou (mozoček, H&E, 50x);

 F) materiál zmrazený vo fixačnej tekutine (formol) (mozoček, H&E, 50x);

 G) tkanivo zmenené patologickým procesom (mozoček, H&E, 50x).
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b)   Vypieranie
Aby sme mohli odobratý materiál ďalej spracovať, je po-

trebné ho zbaviť fixačnej tekutiny. Zostatková fixačná teku-
tina (hlavne formol) nám môže pri farbení vytvárať s použi-

tým farbivom zrazeniny. 
Ak sme použili pri fixácii formol, je potrebné tkanivo vy-

pierať tečúcou vodou po dobu niekoľkých hodín (cca 4–6).
Keďže v domácich podmienkach by nám rodinný prísluš-

níci takéto vypieranie pravdepodobne netolerovali, môžme
ho prevádzať tak, že tkanivo umiestníme do väčšej nádoby

s vodou (z vodovodu) a tkanivo vypierame pomocou častej-
ších výmen vody a občasným premiešaním. Pri takomto spô-

sobe je však nutné predĺžiť čas prepierania a taktiež musíme
počítať s tým, že nevylúčime možnosť prítomnosti zostatkovej

fixačnej tekutiny.

c)   Zalievanie do parafínu
Napriek tomu, že tento spôsob spracovania materiálu

je pomerne zdĺhavý a technicky dosť náročný, si ho popíšeme
vzhľadom k tomu, že zalievanie do parafínu je najčastejším

spôsobom prípravy tkanivových bločkov v histológii. 
Než pristúpime k samotnému zaliatiu tkaniva do parafínu,

musíme tkanivo najskôr odvodniť pomocou vzostupnej rady
alkoholov (parafín nie je miešateľný s vodou), presýtit tzv.

intermédiom (látka miešateľná s odvodňujúcim aj so zalieva-
cím médiom) a následne postupne presýtit zalievacím médi-

om, ktorým je v tomto prípade parafín. Ako intermédium sa
najčastejšie používa postupný rad acetón – acetón-xylén (1:1)

– xylén. 
V laboratóriu sa na tento účel používa prístroj – autotech-

nikón, ktorý nám zabezpečí presun vzoriek medzi jednot-
livými médiami a dodržanie naprogramovaných časových

intervalov. Postup si však môžeme zjednodušiť a prispôsobiť
pre manuálne spracovanie. 

Samotný upravený postup si popíšeme v jednotlivých

bodoch:

1. 70% alkohol – 1 hodina

2. 96% alkohol – cez noc

3. 100% alkohol (96 %-ný alkohol dehydrovaný bezvodým

CuSO4 /t.j. vyžíhaný CuSO4·5H2O do biela, účinnosť

stráca po zmodrení/) – 2 hodiny

4. acetón – 1 hodina

5. acetón-xylén – 1 hodina

6. xylén – 2 hodiny

7. Parafín 54-56°C – 3x 3 hodiny (vždy vymeniť za čistý)

8. Zaliať do parafínu vo formičke (napr. papierovej)

a nechať dôkladne stuhnúť pri izbovej teplote

Etanol, potrebný pre spracovanie, môžeme použiť buď
čistý, alebo denaturovaný (napr. benzínom). Pri presýtení

parafínom a zalievaní teplota nesmie presiahnúť 58°C, preto-
že pri vyšších teplotách dochádza k stvrdnutiu a znehodno-

teniu tkaniva.

Obr. 7. Príprava  ̴ 100% alkoholu dehydratáciou

bezvodým CuSO4.

Obr. 8. Autotechnikón Leica TP1020.
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Obr. 9. Príprava bločkov. Vzorky (ryby) vo fixačnej tekutine (1.); rôzne typy kaziet pre spracovanie tkanív (2.–4.) – spodnú

časť plastovej kazety (3.) je možné použiť na upevnenie parafínového bločku (10.); zalievacie formy: „L formy“ (5.),

papierová formička (6.); tkanivo zaliate do parafínu v papierovej formičke (8.); hotové parafínové bločky

na rôznych „nosičoch“ (7., 9., 10.)

Obr. 10. Príprava parafínového bločku.

Zalievanie do želatíny [1]
Tento spôsob sa v praxi používa hlavne pri spracovaní

riedkych tkanív (placenta, sliznica čreva), ktoré sa následne
krájajú pomocou zmrazovacieho mikrotómu. Pre domáce,

značne improvizované podmienky je to však najjednoduchší
spôsob. Upravený postup pre domáce improvizované použitie

si taktiež popíšeme v jednotlivých bodoch:

1. Presýtenie 10% vodným roztokom želatíny pri 37 °C

– 2 hodiny

2. Presýtenie 15% vodným roztokom želatíny pri 37 °C

– 2 hodiny

3. Zaliatie do 20% vodného roztoku želatíny v komôrke

(napr. papierová škatuľka)
4. Vytvrdnutie v 4–8% formaldehyde – 24 hodín

5. Zamrazenie tkanivového bločku pri teplote -20°C
(bežná teplota v mrazničke) pred rezaním

d)   Rezanie

Aby bolo možné preparáty pozorovať pod mikroskopom,
je potrebné docieliť dostatočne malú hrúbku, aby mohlo cez

ne prechádzať svetlo. Toto dosiahneme tým, že z priprave-
ného tkanivového bločku odrežeme veľmi tenký plátok, ktorý

umiestnime následne na pripravené podložné sklíčko. Rez
opatrne podlejeme niekoľkými kvapkami destilovanej vody

a zahriatím sklíčka od spodnej strany na teplotu približne
56 °C rez vyrovnáme (napínanie a lepenie). Po vyrovnaní

vodu spod rezu opatrne odsajeme pomocou savého papiera
(vreckovka, buničitá vata a pod.). Ako už bolo spomenuté

vyššie, na rezanie používame žiletku a snažíme sa o čo možno
najtenšie rezy, ideálne v hrúbke 1, max. niekoľkých (2–3) vrs-

tiev buniek. V laboratórnej praxi sa k tomuto účelu používa
mikrotom – zariadenie, ktoré vďaka velmi jemnému a pres-

nému posunu bločku umožňuje vytvárať rezy s hrúbkou už od
niekoľkých tisícin milimetra.

Kedže doma nemáme zmrazovací mikrotom ani kryostat,
rezy z bločkov zaliatých do želatíny zhotovujeme ihneď po

vybratí z mrazničky, skôr ako príde k ich rozmrazeniu.
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Obr. 11. Sánkový mikrotom Reichert (1.) s upevneným

parafínovým bločkom (červená šípka) a platničkový

termoregulátor BETIP PTR-02 (2.), ktorý slúži

na napínanie parafínových rezov.

Obr. 12. Hotové preparáty. Zľava: Rozter farbený

podľa Grama, krvný náter farbený podľa Giemsu,

histologický rez farbený hematoxylínom a eozínom.

3. Farbenie preparátov 

Vzhľadom k tomu, že pripravené preparáty sú priesvitné
a jednotlivé štruktúry nie sú dobre v bežnom mikroskope

rozoznateľné (bol by potrebný mikroskop s fázovým kontras-
tom), je potrebné ich pred samotným pozorovaním zafarbiť.

K tomuto účelu používame farbivá (prirodzené alebo umelé)
alebo impregnácie pomocou ťažkých kovov. Pri niektorých

používaných metódach (najmä histochemických) dochádza
k zafarbeniu vplyvom reakcie farbiaceho roztoku s niekto-

rou zložkou v preparáte (napr. Perlsova reakcia na dôkaz Fe3
+

v tkanivách).

Farbenia si môžeme rozdeliť podľa jednotlivých kritérií
a postupov:

Podľa určenia: 

- orientačné, prehľadné farbenia
- diagnostické, špeciálne farbenia

Podľa spôsobu farbenia [2]: 

- progresívne  – farbenie jedným farbivom do žiadaného

zafarbenia

- regresívne – tkanivo najprv cielene prefarbíme a ná-

sledne diferencujeme (odfarbujeme) do

cieleného zafarbenia

- sukcesívne – tkanivo farbíme dvoma alebo viacerými

farbivami po sebe, pričom každé farbí

inú zložku tkaniva (napr. jedno farbivo

farbí jadro, druhé cytoplazmu)

- simultánne – tkanivo farbíme zmesou rôznych tkanív,

pričom jednotlivé zložky sa zafarbia

podľa toho, ku ktorému farbivu majú

väčšiu afinitu

- substantívne – tkanivo farbíme farbivom priamo

- adjektívne – tkanivo farbíme pomocou moridla, ktoré

použijeme buď pred samotným farbením,

alebo v zmesi so samotným farbivom

- in toto – farbí sa excízia pred zaliatím do média

Podľa spôsobu, akým sa preparáty farbia, môžme rozdeliť

farbenia aj na pozitívne (farbia sa bunky a zložky farbiva)

a negatívne (farbí sa pozadie, bunky a zložky ostávajú neza-

farbené). Negatívne farbenie sa využíva najmä v mikrobio-

lógii napr. pri farbení bakteriálnych púzdier (farbenie podľa

Buriho).

Podľa výsledku farbenia [2]:

- difúzne – všetky zložky sú zvýraznené rovnako

- efektívne       – niektoré zložky sa farbením viac

zvýraznia, prípadne sa farbia ako

jediné

- ortochromatické – tkanivo je zafarbené v jednom

odtieni použitého farbiva

- metachromatické – jednotlivé zložky sú zafarbené

v rôznych odtieňoch použitého

farbiva

Farbivá používané pri príprave preparátov rozdeľujeme na:

- bázické (zásadité) – obsahujú zásadité radikály.  Zložky

tkaniva, ktoré majú afinitu k týmto farbivám (kyslé zložky

bunky), nazývame ako bazofilné. Sem patrí najmä jadro

bunky, resp. chromatín obsiahnutý v jadre bunky. Príkladom

takéhoto farbiva je hematoxylín, metylénová modrá, malachi-

tová zelená a iné.

- kyslé (plazmatické) – obsahujú kyslé radikály. Zložky

tkaniva, ktoré majú afinitu k týmto farbivám (zásadité zložky

bunky), nazývame ako oxifilné, príp. eozinofilné podľa eozí-

nu, ktorý je najčastejšie používaným kyslým farbivom. Sem

patrí najmä cytoplazma väčšiny buniek. Príkladom takéhoto

farbiva je eozín, metylová modrá (nie metylénová!) a iné.

- neutrálne – obsahujú kyslé aj zásadité radikály. Patria

sem napr. lipofilné farbivá, napr. sudan.
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Niektoré zložky tkanív sa farbivami buď nefarbia vôbec,

alebo sa rovnako (slabo) intenzívne farbia ako kyslými, tak aj

bázickými farbivami. V tomto prípade hovoríme o neutrofílii,

resp. neutrofilných zložkách.

V tomto článku si uvedieme iba niektoré, najviac použí-

vané alebo najdostupnejšie spôsoby farbenia preparátov.

Niektoré z látok, ktoré k nim budeme potrebovať, sú ľahko

dostupné (napr. ako liečivá v akvaristike: metylénová modrá,

malachitová zelená, alebo ako školské potreby: tuš), iné sú

zohnateľné v lekárni, prípadne prostredníctvom známych,

ktorí pracujú v laboratóriách. Prípadne môžete poprosiť vy-

učujúcich na rôznych školách, či by vám neposkytli malé

množstvo (aj mnoho základných a stredných škôl má vo

vyučovaní zahrnuté aj laboratórne cvičenia, kde sa niektoré

z týchto látok používajú).

3.1   Farbenie natívnych preparátov

Pre lepšie zvýraznenie niektorých bunkových štruktúr sa

používajú tzv. vitálne farbivá. Sú to vodné roztoky niektorých

farbív vo veľmi nízkej koncentrácii (< 0,01 %). Napriek ich

zriedeniu môžu vykazovať pre bunky určitú toxicitu. 

Rozlišujeme prísne vitálne (intravitálne) farbenia (farbe-

nie živých neporušených buniek, napr. prvokov, prípadne sa

farbivo aplikuje priamo do živého organizmu), supravitálne

(prežívajúce bunky vyňaté z organizmu) a postvitálne (far-

benie odumierajúcich buniek).

Medzi vitálne farbivá patrí napríklad metylénová modrá

(Golgiho aparát, nervové zakončenia, jadrá odumierajúcich

buniek prvokov), Janusova zeleň (mitochondrie), neutrálna

červeň (vakuoly), metylénová violeť (mitochondrie) a iné.

Vitálne farbenie metylénovou modrou [3,4]

Toto farbenie sa používa najčastejšie ako test vitality

kvasiniek v potravinárstve. Využíva sa pritom to, že odumreté

bunky kvasiniek narozdiel od živých ľahko prijímajú pridané

farbivo. Ďalším využitím tohto farbenia je pozorovanie tvorby

potravinových vakuol v bunkách prvokov, napr. u črievičky

veľkej v sennom náleve.

Príprava roztoku metylénovej modrej: 0,1 g metylénovej

modrej rozpustíme v 30 ml 96% etanolu, pridáme 0,1 ml 10%

roztoku KOH a doplníme 100 ml destilovanej vody.

Pri vitálnom farbení používame iba malé množstvo (malú

kvapku) zriedeného farbiva, ktoré pridávame k natívnemu

preparátu s použitím krycieho sklíčka priesakovou metódou,

ktorú som opísal vyššie v časti o príprave natívneho prepará-

tu. V našich domácich podmienkach je možné použiť aj zrie-

dený roztok metylénovej modrej, ktorý dostaneme kúpiť

v akvaristike ako liečivo.

3.2   Farbenie fixovaných mikrobiologických

preparátov

V mikrobiológii používame pre farbenie fixovaných pre-

parátov orientačné farbenia (monochromatické, farbené

jedným farbivom), ktoré nám demonštrujú iba prítomnosť

a tvar baktérií bez bližšej klasifikácie, a diagnostické farbenia

(používame niekoľko druhov farbív na jeden preparát), ktoré

nám pomôžu v bližšom určení druhu baktérie. 

Preparáty pripravujeme ako roztery alebo nátery, ktoré

fixujeme teplom. Pre lepšiu manipuláciu pri farbení je vhod-

né si pripraviť misku, do ktorej budeme zlievať použité kva-

paliny. Do vnútra misky vložíme buď stojan na sklíčka, alebo

na vrch misky položíme mriežku, na ktorú môžeme ukladať

farbené preparáty. Vzhľadom na to, že pri farbení používame

aj organické rozpúšťadlá (napr. acetón), stojan aj miska by

mala byť z materiálu, ktorý je voči týmto látkam odolný

(bežnú plastovú misku používanú v kuchyni by acetón roz-

leptal).

Obr. 13. Farbiaca miska so stojanom na preparáty (vľavo) a mriežkou (vpravo).
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Orientačné farbenie metylénovou modrou podľa 

Löfflera [2]
Príprava roztoku metylénovej modrej: 0,3 g metylénovej

modrej rozpustíme v 30 ml 96% etanolu, pridáme 0,1 ml
10% roztoku KOH (alebo NaOH) a 100 ml destilovanej vody.
Oproti vitálnemu farbeniu používame koncentrovanejší
roztok pre lepšiu viditeľnosť. Pri vitálnom farbení musíme
zohľadniť toxicitu farbiva.

Postup farbenia je jednoduchý. Na vychladnutý fixovaný
preparát nakvapkáme dostatočné množstvo farbiaceho
roztoku a necháme pôsobiť 3 minúty. Následne farbivo opatr-
ne zlejeme, preparát opláchneme tečúcou alebo destilovanou
vodou a necháme vysušiť. Preparát pozorujeme pod imerziou
(s použitím imerzného oleja) – viď nižšie v kapitole 4.

Farbenie podľa Grama [5]
Toto farbenie je základné diagnostické farbenie používané

v bakteriologickej diagnostike. Podľa farbiteľnosti podľa
Grama rozdelujeme baktérie na gram pozitívne (G+) a gram
negatívne (G-). Rozdielna farbiteľnosť je spôsobená rozdielmi
v stavbe bunkovej steny u G+ a G- baktérii. Okrem týchto
dvoch typoch bunkovej steny poznáme ešte tretí typ bunkovej
steny, ktorú majú tzv. acidorezistentné baktérie. Tie ostávajú
pri tomto farbení bezfarebné. 

Farbenie podľa Grama má niekoľko modifikácií, my si
v tomto článku bližšie popíšeme iba jeho základný, najčas-
tejšie používaný spôsob. Namiesto karbolfuchsínu, ktorý sa
používa najviac, pre dofarbenie G- baktérií použijeme neu-
trálnu červeň, ktorej príprava je jednoduchšia.

Príprava roztokov:
Roztok kryštálovej violeti: 1 g kryštálovej violeti sa rozpus-

tí v 40 ml 96% etanolu pri teplote 37 °C. Roztok sa prefiltruje
cez filtračný papier a pridá sa k nemu 1% sfiltrovaný vodný
roztok šťavelanu amónneho v pomere 1:4 (1 diel roztoku
kryštálovej violeti a 4 diely roztoku šťavelanu amónneho).
Roztok sa uchováva v tmavej fľaši.

Lugolov roztok: 1 g jódu sa rozpustí v 200 ml 1% vodného
roztoku jodidu draselného. Roztok sa uchováva v dobre uza-
vretej tmavej fľaši.

Neutrálna červeň: 1 g neutrálnej červene sa rozpustí
v 100 ml destilovanej vody.

Postup farbenia (hviezdičkou sú označené najčastejšie použí-
vané roztoky):
1. Bázické farbivo (20 s): kryštálová violeť* (syn. Gen-

ciánová violeť alebo metyl violeť 10B).
2. Opatrne zliať farbivo.
3. Morenie preparátu (20 s): Lugolov roztok (vzniká kom-

plex kryšt. violeti a jódu). Najprv opatrne opláchnuť
preparát Lugolovým roztokom a následne ho ním na-
vrstviť.

4. Opatrne zliať Lugolov roztok. 
5. Odfarbenie (20 s): alkohol, acetón*, alebo alkohol-

acetón 1:1.
6. Opatrne opláchnuť vodou.

7. Dofarbenie (30–60 s): Karbolfuchsín*, safranín alebo
neutrálna červeň.

8. Opatrne opláchnuť vodou a nechať preparát dôkladne
vysušiť.

Preparát pozorujeme pod imerziou.

Obr.14. Schématické znázornenie farbenia podľa Grama.

(Zdroj: [8])

Pre lepšie zapamätanie si postupu farbenia študentom
vždy radíme pomôcku VLAK alebo VLAS: Violeť, Lugol,
Acetón/Alkohol, Karbolfuchsín/Safranín. 

Poznámka: Všetky kvapaliny vždy pridávať a zlievať z pod-
ložného sklíčka jedným smerom! Najlepšie je sklíčko nadvih-
núť na jednej strane cca pod 45° uhlom a kvapalinu nechať
stiect dolu do pripravenej nádobky. Rovnakým spôsobom
preparáty aj premývame – tekutinu lejeme na vrchný kraj
sklíčka a nechávame ju stekať po sklíčku do pripravenej ná-
dobky. Pri farbení podľa Grama používame zriedené roztoky
farbív.

Výsledok: G- baktérie sú sfarbené do ružova až červena,
G+ baktérie sú sfarbené do modrofialova.

Najčastejšie chyby:
- v preparáte sú zrazeniny alebo kryštáliky farbív (ak

farbíme ešte teplý fixovaný preparát, ak sme všetky
použité roztoky nezlievali a preparát neoplachovali
rovnakým smerom, ak je zle prefiltrované farbivo)

- mikroorganizmy sú slabo zafarbené (ak odfarbujeme
acetónom príliš dlho)

- G+ baktérie sa javia ako G- (ak náter nebol dostatočne
vysušený pred fixáciou, ak sa použije stará kultúra,
ak je poškodená bunková stena baktérií)

Obr. 15. Gram negatívne baktérie v dvoch zorných poliach

preparátu pripravenom z komerčného koncentrátu nitrifi-

kačných baktérií. Farbenie podľa Grama, zväčšenie 1000x.
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3.3   Farbenie náterov

Okrem mikrobiologického vyšetrenia sa náterové a rozte-
rové preparáty používajú pre rôzne cytologické vyšetrenia bu-

niek (napr. pri podozrení na nádorové bujnenie, hodnotenie
tvaru a počtu buniek v krvnom nátere a pod.). Jedným z naj-

častejšie používaných farbení je farbenie podľa Giemsu, kto-
rým je možné okrem krvných elementov znázorniť niektoré

parazity – prvoky (Protozoa), ako aj niektoré baktérie a veľ-
ké vírusy. Na fixáciu sa najčastejšie používa metanol alebo

acetón.

Farbenie podľa Giemsa

Farbenie podľa Giemsa sa používa hlavne v parazitológii
na mikroskopický dôkaz parazitov. Giemsovo farbivo má tri
zložky: azur B, azur II-eosin a metylénovú modrú. Farbivo
je dostupné aj v práškovej forme, ale vzhľadom na postup
prípravy a potrebu látok, ktoré nie sú ľahko dostupné (meta-
nol), je výhodnejšie získať priamo farbiaci roztok.

Postup samotného farbenia je jednoduchý. Vyschnutý
fixovaný preparát ponoríme do farbiaceho roztoku, prípad-
ne ho ním prevrstvíme a necháme pôsobiť 20–30 minút.
Následne preparát dôkladne opláchneme vodou a necháme
vyschnúť. Preparát môžeme pozorovať pod imerziou, alebo ho
môžeme uzavrieť krycím sklíčkom pomocou montovacieho
média (viď nižšie v kapitole 4.).

3.4   Farbenie histologických preparátov

Tak ako pri mirobiologických preparátoch, tak aj v histo-

lógii môžeme rozdeliť farbenia na dve skupiny – prehľadné
a špeciálne.

Prehľadné farbenia slúžia na orientačné znázornenie
štruktúr tkaniva a prípadných patologických zmien. 

Špeciálnymi farbeniami a impregnáciami znázorňujeme
konkrétne cieľové štruktúry (napr. myelinizované výbežky

neurónov), anorganické (napr. Fe3
+) a organické látky (napr.

polysacharidy), pigmenty, enzýmy a pod. 

Na rozdiel od mikrobiologických orientačných farbení,
v histológii môžu byť orientačné, ale aj špeciálne farbenia

monochromatické, alebo polychromatické.

Príprava preparátu pred vlastným farbením
Aby sme mohli narezané a usušené preparáty farbiť, musí-

me ich ešte upraviť. Táto úprava spočíva z odstránenia zalie-
vacieho média z tkaniva (hlavne pri zalievaní do parafínu

alebo iných vo vode nerozpustných médií) a zavodnenia
tkaniva, vzhľadom na to, že väčšina používaných farbív je roz-

pustných vo vode. 
V prípade zaliatia tkaniva do želatíny stačí preparát dobre

premyť v destilovanej vode, aby sa z neho želatína odplavila.
V prípade zalievania do parafínu je potrebné rezy odparafí-

novať xylénom; následne xylén, ktorý je nemiešateľný s vo-
dou, odstránime z tkaniva zostupnou radou alkoholov a nako-

niec tkanivo zavodníme kúpelom v destilovanej vode. Je po-
trebné dávať pozor, aby nám rezy pred vlastným farbením ani

počas neho opätovne nevyschli.

Postup odparafínovania rezov zaliatych do parafínu:
1. xylén – krátky oplach

2. xylén – 10 min.

3. 96% alkohol – oplach

4. 96% alkohol – 5 min.

5. 70% alkohol – 5 min.

6. destilovaná voda – 5 min. (v prípade, že sa vo vode vy-
tvorí biely zákal, treba ju vymeniť až do úplneho vyčí-

renia)

Obr.16. Odparafínovacia rada.

Vlastné farbenie

V histologickej technike existuje veľmi veľké množstvo
rôznych prehľadných a špeciálnych farbení a impregnácii.

My si vyberieme iba niektoré, ktoré môžeme použiť aj v akva-
ristike pri hľadaní možných príčin ochorenia. Najčastejšie

používaným je farbenie hematoxylínom a eozínom. Ďalšie
farbenie, ktoré si spomenieme, je histochemické farbenie

polysacharidov reakciou PAS (Periodic acid – Schiff) podľa
McManusa. Okrem nich môžeme použiť aj niektoré farbenia,

ktoré sa používajú v mikrobiológii (napr. orientačné farbenie
metylénovou modrou, farbenie podľa Grama a jeho modifi-

káciu podľa Browna a Brenna pre farbenie baktérií v tkani-
vách) alebo pri cytologickom farbení náterov (napr. farbenie

podľa Giemsa).

Prehľadné farbenie hematoxilínom a eozínom

Ako už bolo vyššie spomenuté, ide o najčastejšie použí-

vané rutinné orientačné farbenie v histológii. Toto farbenie
nám poskytuje prehľad o morfológii tkaniva, ale je ním mož-

né znázorniť aj niektoré patologické znaky a prítomnosť nie-
ktorých pôvodcov nákazy (napr. parazity).
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Obr. 17. Farbenie hematoxylínom a eozínom. Vľavo krevetka Neocaridina davidi (zväčšenie 10x),

vpravo šupina (celá) Trigonostigma heteromorpha s viditeľnými pigmentovými bunkami (zväčšenie 50x).

Príprava roztokov:

Roztok Mayerovho hematoxylínu (vzhľadom na zložitosť
postupu je vhodnejšie si zaobstarať už hotový roztok):

1. 2,1 g hematoxylínu / 100 ml horúcej destilovanej vody.
2. Po vychladnutí doplniť do 1800 ml destilovanou vodou.

3. Nechať stáť 1 týždeň.
4. Pridať 100 g KAl(SO4)2 – síran hlinito-draselný.

5. Premiešať a nechať stáť 1 týždeň.
6. Po rozpustení pridať 0,4 g NaIO3 – jodičnan sodný.

7. Nechať stáť 1 týždeň.
8. Pridať 100 g chloralhydrátu.

9. Nechať stáť 1 týždeň.
10. Pridať 2 g kys. citrónovej.

- roztok je možné použiť opakovane
Roztok 1% eozínu: 1 g eozínu rozpustiť v 100 ml dest. vody 

- roztok je možné použiť opakovane
Karbol-xylol 

- zmes xylénu a fenolu v pomere 9:1, fenol pridávať do
xylénu!!!

Postup farbenia: 

1. Mayerov hematoxylín – 5 min.

2. Tečúca voda – 10 min. (zmodrenie rezov)

3. Destilovaná voda – oplach
4. 1% eozín – 1–1,5 min.

5. 96% alkohol – oplach
6. 96% alkohol – diferencovanie (odstránenie prebytoč-

ného farbiva)
7. Karbol-xylol – 5 min.

8. Prejasnenie (presýtenie xylénom), montovanie

Výsledok farbenia: Jadrá sa farbia na modro, cytoplazma
a ostatné štruktúry sa farbia v rozličných odtieňoch ružovej

až červenej farby.

Obr. 18. Farbiaca rada pre farbenie hematoxylínom

a eozínom.

Histochemický dôkaz polysacharidov PAS podľa

McManusa [2]

Toto farbenie je možné využiť aj v akvaristike pri znázor-
není prítomnosti vláknitých mikromycét (plesne) a kvasiniek

vďaka tomu, že vo svojej bunkovej stene obsahujú polysacha-
ridy. Okrem histologických rezov môžme farbiť aj napr. rozte-

rové preparáty zo steru získaného z povrchu rýb.

Príprava roztokov:
Roztok kyseliny jodistej: 0,5 g kys. jodistej sa rozpustí

v 100 ml destilovanej vody.
Schiffov roztok:

- 1,5 g bázický fuchsín práškový
- 8 ml absolútneho etanolu

- 190 ml destilovanej vody
- za stáleho miešania zahriať na 45 °C

-     po vychladnutí na 20 °C pridať 5 g pyrosiričitanu sodného
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- 3,5 ml konc. HCl

- 0,3 g hydrosiričitanu sodného

- 2 g aktívneho uhlia (môže sa pridať aj viac)

- premiešať a nechať 24 hodín stáť

- prefiltrovať (filtrát musí byť číry, bezfarebný – ak nie je,

musí sa opakovať proces s aktívnym uhlím /pridať nové

aktívne uhlie, premiešať a nechať stáť/ až do úplného

vyčírenia)

- roztok uchovávame v chladničke; použiteľný je, pokiaľ

zostáva číry

Postup farbenia:

1. Oxidácia 0,5% roztokom kys. jodistej – 5 min.

2. Destilovaná voda – oplach

3. Schiffov roztok – 20 min.

4. Premývanie v tečúcej vode – 20 min.

5. Dofarbenie jadier Mayerovým hematoxylínom – 5 min.

6. Premývanie v tečúcej vode – 10 min.

7. Oplach v destilovanej vode

8. Odvodnenie vzostupnou radou alkoholov

(70% alkohol – 1 min., 96% alkohol – 1 min.)

9. Vysušenie, prejasnenie, montáž

(Poznámka: body 5–7 je možné podľa potreby vynechať.)

Modifikácia Gramovho farbenia podľa Browna a Brenna [2]

Pri tejto modifikácii postupujeme rovnako ako pri farbení

mikrobiologických preparátov. Zmena oproti pôvodnému po-

stupu nastáva pri dofarbení, kde je použitý namiesto karbol-

fuchsínu zriedený bázický fuchsín. Rezy následne diferen-

cujeme roztokom kyseliny pikrovej v acetóne. 

Vo výsledku sú G+ baktérie tmavofialové, G- baktérie

a jadrá sú ružovočervené a na rozdiel od pôvodného farbenia

je pri tejto modifikácii cytoplazma žltá, svalové tkanivo a fib-

rín sú žltočervené.

Príprava roztokov:

Zásobný roztok bázického fuchsínu: 0,25 g bázického
fuchsínu sa rozpustí v 100 ml destilovanej vody.

Pracovný roztok bázického fuchsínu: 0,1 ml zásobného
roztoku, 100 ml destilovanej vody.

Diferenciačný roztok: 0,1 g kyseliny pikrovej, 100 ml
acetónu.

Postup farbenia:

1. Kryštálová violeť – 2 min.

2. Premytie preparátu v dest. vode – 1 min.

3. Lugolov roztok – 1 min.

4. Opláchnutie v tečúcej vode 

5. Odfarbenie acetónom, kým odchádza prebytočné farbi-

vo z rezov

6. Dofarbenie roztokom bázického fuchsínu – 5 min.

7. Rýchle opláchnutie v acetóne

8. Diferencovanie v diferenciačnom roztoku až sú rezy

žltoružové. Prebytočný fuchsín musí byť odstránený

z tkaniva, ale G- baktérie a jadrá ostanú ružové 

(kontrola pod mikroskopom).

9. Oplach v acetóne

10. Oplach v acetón-xyléne 1:1

11. Prejasnenie v xyléne, montáž

4.   Pozorovanie preparátov

Pripravené a prípadne zafarbené preparáty môžeme pod

mikroskopom pozorovať dvoma spôsobmi. Tzv. suchým

systémom – uzatvorením krycím sklíčkom (najčastejšie pri

histologických rezoch) alebo v kvapke vody bez ponorenia

objektívu – a mokrým systémom, ponorením objektívu

do kvapky vody alebo imerzného oleja (najčastejší spôsob pri

mikrobiologických preparátoch a krvných náteroch). 

V zásade platí, že suchý systém sa používa pri pozorovaní

objektov menším zväčšením (objektívy so zväčšením 4 – 60x)

a mokrý systém sa používa pri pozorovaní veľmi malých

objektov (napr. baktérií), kde je potrebné použitie väčšieho

zväčšenia (najčastejšie objektívy so zväčšením 100x), keďže

pri mokrom systéme dosahujeme vyššiu rozlišovaciu schop-

nosť. 

Objektívy, ktoré je možné použiť pri mokrom systéme,

sú označené pri olejovej imerzii nápismi Ol. im, Oil, Oel, pri

vodnej imerzii WI, Water, Wasser. Použitie iných objektívov

pri pozorovaní mokrým systémom sa neodporúča, pretože

môže prísť k ich poškodeniu.

Výsledné zväčšenie, akým pozorujeme preparáty, zistíme

vynásobením zväčšenia objektívu a okuláru. T.j. ak si na mik-

roskope nastavíme objektív s 20-násobným zväčšením a oku-

lár máme s 10-násobným zväčšením (najčastejšie), výsledné

zväčšenie pozorovaného objektu bude 200-násobné.

Uzatvorené preparáty [1]

Aby sme získali trvalé preparáty, uzatvárame ich podlož-

ným sklíčkom pomocou montovacích médií. Sú to látky, ktoré

sú dokonale priehľadné, s vysokým indexom lomu (približne

rovnakým ako sklo) a ktoré nepoškodzujú sfarbenie a štruk-

túru preparátu. Montovacie médiá môžu byť rozpustné

v xyléne (kanadský balzam, Entelan, Pertex a pod.), alebo

rozpustné vo vode (glycerín, glycerínová želatína, Apáthyho

sirup a pod.). Výber média je potrebné zvážiť podľa použitého

farbenia. 

Pri použití médií, ktoré sú rozpustné v xyléne (najčastejšie

používané) je potrebné preparát najskôr odvodniť vzostup-

ným radom alkoholov (70%, 96%), usušiť (príp. použiť napr.

karbol-xylol pri niektorých farbeniach) a prejasniť v xyléne. 

Vodou rozpustné médiá používame v zásade vtedy, ak

tkanivo nesmie prísť do styku s organickými rozpúšťadlami

(napr. pri dôkaze tukov). Vtedy však musíme okraje krycieho

sklíčka po uzatvorení preparátu utesniť napr. pomocou asfal-

tového laku. 

Krycie sklíčko môžeme použiť aj pri pozorovaní natívnych

preparátov, vtedy však nepoužívame montovacie médiá.
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Pozorovanie preparátov pod imerziou
Pri imerznom pozorovaní preparátov kvapneme imerzný

olej (syntetický, alebo cédrový) buď priamo na vyschnutý pre-
parát, alebo na krycie sklíčko. Pri súčasnom sledovaní zboku

makroskrutkou dvihneme mikroskopický stolík s preparátom
tak, aby sa imerzný objektív ponoril do kvapky oleja a takmer

sa dotkol preparátu. Ak máme mikroskop vybavený konden-
zorom (väčšina mikroskopov), je vhodné irisovú clonu otvoriť

na maximum. Obraz následne zaostríme pomalým oddialo-
vaním preparátu mikroskrutkou pri súčasnom pohľade do

okuláru. Zaostriť obraz je možné aj pomalým približova-
ním, avšak pri tomto spôsobe je riziko prasknutia podložné-

ho sklíčka prílišným priblížením, čo môže mať za následok
aj úraz.

Po skončení mikroskopovania oddialime objektív od po-
zorovaného preparátu a objektív dôkladne očistíme, pretože

zaschnutie imerzného oleja na optike mikroskopu môže viesť
k jej znehodnoteniu.

Obr. 19. Svetelný mikroskop a jeho časti.

5.   Príklad praktického využitia

V našom akváriu sme objavili, že ryby majú akoby zaka-
lený povrch kože. Chceme si overiť/zistiť, či ide o ochorenie

vyvolané mikróbom (napr. Ichthyobodo necatrix), alebo fy-
zikálnym, prípadne chemickým faktorom (pH, otrava amo-

niakom).

Postup:
1. Vylovíme postihnutú rybu.

2. Odoberieme ster z povrchu ryby pomocou vatového
tampónu alebo urobíme zoškrab pomocou bakteriálnej

kľučky, prípadne špachtle alebo podložného sklíčka a
pripravíme rozter (kap. 2.3) na vopred pripravenom

a dekontaminovanom podložnom sklíčku – kap. 1.
Odber vzorky zo živých rýb je zložitejší a vzhľadom na

možnosť vzniku sekundárnej infekcie po odbere je pot-
rebné urobiť príslušné opatrenia, aby sme tomu predišli.

3. Pripravený preparát fixujeme teplom (kap. 2.1.2a) alebo
acetónom (kap. 2.1.2b)

4. Preparát zafarbíme prehľadným farbením. Môžme si
vybrať medzi niekoľkými farbeniami, napr. farbenie

metylénovou modrou podľa Löfflera (kap. 3.2), farbenie
podľa Giemsu (kap. 3.3), alebo farbenie hematoxylínom

a eozínom (kap. 3.4).
5. Preparát pozorujeme pod mikroskopom – kap. 4.

(V prípade Ichthyobodo necatrix môžeme zvoliť pozoro-
vanie preparátu suchou cestou /preparát prejasníme

xylénom a uzatvoríme krycím sklíčkom/ pri všetkých
farbeniach vzhľadom k tomu, že tento prvok je viditeľný

už pri 400x zväčšení. Ak by sme chceli použiť väčšie
zväčšenie a pozorovať preparát pod imerziou, pri far-

bení podľa Löfflera alebo Giemsu preparát nie je nutné
uzatvárať krycím sklíčkom.) 

Aby sme však vedeli, čo na preparáte hľadáme,

je potrebné si vždy naštudovať, ako daný mikro-

organizmus či poškodenie tkaniva vyzerá. K tomuto

účelu môžeme použiť rôzne atlasy a fotografie prí-

stupné na internete.
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Tak co říkáte, je to příliš odborné a složité? A přesto byste rádi mikroskop využívali a naučili se s ním

správně zacházet a především poznat, co v něm vlastně vidíte? Určitě se budeme k tomuto tématu

vracet s praktickými ukázkami. Pomozte nám a posílejte Vaše vlastní objevy, fotografie a náměty.

Poznávání akvarijního (mikro)světa zdar!
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Tento článek obsahujeTento článek obsahuje

přes 200 fotografií...přes 200 fotografií...
Václav Homolka

… a jak se mi povedlo je sem všechny dostat, se dozvíte

na následujících řádcích. 
Pro pořízení těchto fotografií se zvětšením 100x či 40x byl

použit mikroskop Olympus CX31 s připojeným fotoaparátem
Olympus E410. Aktuálně snímaný obraz (v živém přenosu)

a následně i pořízené fotografie byly v počítači zobrazovány
programem QuickPHOTO MICRO 2.3.

Je samozřejmě jednoduší fotografovat objekt, který se

nehýbe, nikam nám neutíká. Příkladem může být sperma-
tofor – který je naopak mnohem těžší získat než vyfotit.

Dvojice spermatoforů krevetky Halocaridina rubra.

Co ale s pohyblivými objekty? Aby se fotografie povedla,
musí být snímaný objekt znehybněn. To nemusí být u ži-

vého tvora zrovna jednoduché, obzvlášť chceme-li, aby to ve
zdraví přežil. Já k tomuto účelu používám anestetickou látku

eugenol (tuto organickou sloučeninu lze sehnat jako dentis-
tickou přísadu a obsahuje ji i např. dobře známý hřebíček,

latinsky Syzygium aromaticum, syn. Eugenia caryophyllus). 
Jednu kapku eugenolu přidávám do 40 ml vody (u krevet)

či do 100 ml (u ryb – jsou citlivější) a řádně promíchám.
Následně stačí přidat jedince k znehybnění a chvilku počkat.

Takto uspaný živočich má zpomalené životní funkce, nebude
se nám při fotografování hýbat a nebude zbytečně stresován

manipulací. Nemáte-li k dispozici eugenol, lze použít i odvar
z hřebíčku. Znehybněného jedince přendáme ihned nebo po

chvíli (necelé minutě nehybnosti) na podložní sklíčko. Kdyby
byl v roztoku eugenolu příliš dlouho, nemusel by se již pro-

budit, takovéto krátké uspání pro tyto účely postačuje. Dopo-
ručuji dávkování u jednotlivých druhů nejdříve odzkoušet

v nižších koncentracích.

Živočich musí být stále vlhký, ve vodě. Ale pokud fotogra-

fujeme dlouho, může malý objekt v kapce vody měnit pozici
vlivem toho, jak se voda odpařuje (není použito krycí sklíčko,

aby se křehký objekt neporanil). Proto je nejlepší ponechat
jedince pouze ve vodě, která ho kryje svým povrchovým napě-

tím, a ne v celé kapce. Přebytečnou vodu z jedince stáhne-
me např. několika tahy špejlí (savé ubrousky raději nepouží-

vat, případně jen velmi opatrně, aby ubrousek nenasál i náš
objekt). 

Larvy krevetek při takovémto postupu byly mimo akvá-
rium i hodinu (vlhčené 1x asi po půl hodině). Při návratu do
vody musíme být trpěliví, protože probuzení může trvat déle
než hodinu.

Osvětlení objektu je velmi důležité. Použitý mikroskop
má vestavěné osvětlení zespoda. Rozdíl mezi osvětlením ze-
spoda a seshora si můžete prohlédnout na fotografiích níže.  

Osvícení seshora x osvícení zespoda; ocasní ploutev

pavího oka (Poecilia reticulata).
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Osvícení seshora x osvícení zespoda; koncová část gonopodia pavího oka (Poecilia reticulata).

 Začátek...                   … o tři týdny později...       … o další týden později.

Jak zde vidíte na pravém exopodu uropodu (přívěšek

zadečkového článku) krevetky Neocaridina davidi – krásky
v našich akváriích se nám mění přímo před našima očima,

aniž bychom si toho kolikrát všimli. A mnohdy jsou to právě

chromatofory (buňky s barevnými pigmenty), co obdivujeme

na našich svěřencích. Díky mikroskopu je ale můžeme vidět
opravdu detailně. Některé jsou až úžasně rozvětvené, jiné

méně, každopádně je to tedy podívaná…

Nerozvětvené x rozvětvené chromatofory.

           49           



Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz akvafoto

Někdy se ale můžeme kolikrát až divit, co pod mikrosko-
pem na svých rybičkách, krevetkách či něčem jiném objeví-

me, aniž bychom to předem jen tušili.

Mikrosvět sám o sobě…

Nic ale není tak jednoduché, jak se na první pohled může

zdát. Jelikož fotografujeme živé tvory a ne placku, musíme

počítat s jedním důležitým faktem: mikroskop nám zaostří
pouze část toho, co bychom rádi vyfotili. Je zapotřebí mno-

hokrát zaostřit a mnohokrát vyfotit jednotlivé části jedince
(po několika hodinách práce už budete mít naučený určitý

grif: pootočit maličko kolečkem ostření a klikem vyfotit…
a tak dále a tak dále, dokuď nebudou všechny části ostré).

Pokud máme vše řádně vyfoceno, tak můžeme fotit dále.
Jak to?! Protože se nám nevešel celý jedinec do záběru. Takže

objekt posuneme. Je velmi důležité, abychom fotili (a měli
také zaostřenou) část výřezu, který jsme fotili již dříve. Dále

pokračujeme jako v předchozí části – zaostřit a vyfotit…
Fotografování zabírá poměrně dost času. Na jednu foto-

grafii je dobré počítat asi s půl hodinou (je to individuální
podle náročnosti snímku). Zmiňuji to z toho důvodu, aby bylo

jasné, jak moc důležité je mít živočicha uspaného, aby nám
po pár snímcích nezačal běhat. Lovit něco tak malého z mik-

roskopu asi nebude jednoduché (naštěstí to nevím) a taky to
pokazí snímek. 

Máme-li už vše nafoceno a živočicha zpět ve vodě, může-

me přejít k práci v počítači.

Nafoceno.
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Na začátku…                                                                                           … a takhle na konci.

Použijeme kupříkladu program CombineZM (ke stažení
zdarma) – nahrajeme do něj všechna vyfotografovaná zaos-

tření jedné části fotografie a úkonem Macro → Do Stack

si necháme jednotlivá zaostření složit do jedné ostré
fotografie (jak vidíme výše). Pokud máme ale fotografii na

více částí, tak si zobrazíme již složené, zaostřené fotografie
například v programu Zoner Photo Studio a vytvoříme

panoráma úkony: kolonka Správce a kliknutím na Vytvořit →

Panoráma. Program fotky již pospojuje dle bodů, co sám ro-

zezná (nerozezná-li je, využijeme možnosti pospojovat body
ručně). Z tohoto důvodu je důležité míti u jednotlivých foto-

grafií přesah do okolních snímků, abychom mohly pospojovat
orientační body – skvrny či obdobné snadno rozpoznatelné

objekty na snímku (jinak se nám nemusí podařit jednotlivé
snímky spojit). Pokud se nám tohle všechno povede, tak

máme třeba zrovna ze 42 snímků jednu fotografii, jako je tady
ta dole, a nebo třeba jinou fotografii ze 60 snímků, když nám

larva trochu povyroste…

Takhle začít...                                                                                                                                             ...takhle skončit.
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Doufám, že jsem obdobným začátečníkům, jako jsem já,

ušetřil alespoň pár desítek hodin zbytečné práce a přeji co

nejméně nezdařilých a mnoho povedených opravdu detail-

ních fotografií.

A poslední rada na závěr: u větších objektů je lepší nebýt

tak detailní a fotografovat při menším zvětšení. Při velkém

zvětšení trvá fotografování dlouho a je mnohem větší riziko,

že se vypaří nebezpečně moc vody či že se předmět fotogra-

fování pohne – byť i nepatrně, fotografii to nenávratně zkazí

a většinou to zjistíte až při úpravách konečné fotografie.

A to není vůbec vtipné. Opravdu není :-)

Zde prezentované fotografie byly pořízeny během mého studia

oboru Biologie a ochrana zájmových organismů na Zemědělské

fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vajíčka krevetky Halocaridina rubra.

První juvenilní stádium krevetky Halocaridina rubra (velikost přibližně 2,75 mm).
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Krok za krokomKrok za krokom
alebo zakladanie akvária v obrazochalebo zakladanie akvária v obrazoch
Ľubomír Poštek 

Aquadesign – ako znie názov tejto rubriky – je pojem

relatívne široký. Každý si pod ním môže predstaviť niečo

iné a pravdepodobne aj predstavuje. Samotné anglické slovo

design (odvodené od latinského de-signare), v rámci úzkeho

sémantického významu slova, znamená niečo ako návrh, ná-

kres, náčrt, plán alebo model. V každom prípade by mal výro-

bok alebo produkt samozrejme slúžiť svojej funkcii, pričom

dizajnér sleduje hlavne esteticko-výtvarnú rovinu.

Návrh, príprava a realizácia založenia akvária je čistý

aquadesign! Obzvlášť, keď do tohto procesu premietneme

neraz ešte výrobu skrinky, osvetlenia a podobne. A keďže ak-

varista musí byť tak trochu aj botanik, zoológ, chemik, fyzik,

kutil, dizajnér... tak akvaristika je naozaj skvelé a človeka

obohacujúce hobby.

Nasledujúce obrázky nie sú návodom, ako založiť akvá-

rium. Sú len drobnou ukážkou, niečím pre potešenie oka. Sna-

žil som sa (podobne ako v prípade akvária a interiéru) osloviť

hlavne česko-slovenskú scénu, ale zistil som, že je to úloha

neľahká. Jednak nie je v mojich silách osloviť každého, kto

disponuje takýmito fotkami, ale hlavne: takýchto ľudí je málo.

A ani sa nečudujem. V domácich, bytových podmienkach

má človek pri zakladaní akvária často plnú hlavu iných sta-

rostí a nie myslieť neustále na fotenie. A ten statív fest zavad-

zia :-)! Nehovoriac o veľkosti nádrže (inak sa fotí 20-litrová

kocka a inak 200-litrová nádrž), technickom vybavení, svetel-

ných podmienkach a množstve iných faktorov.

Pritom založenie akvária, ako vieme, hrá kľúčovú úlohu.

Lebo „Ako si ustelieš, tak budeš spať.“ alebo „Jaký si to udě-

láš, takový to máš.“, aj keď tiež vieme, že skutočný „život“

akvária začína vlastne až po založení.

Na nete si nájdeme kvantum realizácií založenia akvária

„krok za krokom“. Veľmi príjemné sú jemne edukatívne videá

od firmy Tropica alebo vyslovene lahôdky v podaní ikonickej,

žiaľ len nedávno zosnulej postavy Takashi Amana.

Založiť akvárium so zaujímavým hard-scapom, atraktív-

nym layoutom a dobre to zdokumentovať je estetická, krea-

tívna disciplína. Podobne ako keď stojí maliar pred čistým

plátnom. Je to výzva, kde platí: nie je dôležité byť najlepší,

ale je sakra dobré byť iný :-).

Stav po 24 mesiacoch. (Foto: Peter Chnúrik)
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Nádrž: 90 x 40 x 45 cm (162 l)

Ľubomír Poštek 

Návrh.

Dennerle Deponit mix, JBL Florapol. Rataj ProfiSoil.

Prvé napustenie.
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Nádrž: 40 x 20 x 20 cm (16 l)

Ľubomír Poštek 

Návrh.

Tetra Complete Substrate.

Prvé napustenie.

Rataj ProfiSoil.

Stav po troch mesiacoch.
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Nádrž: 90 x 40 x 45 cm (162 l)

Ľubomír Poštek 

Prvé napustenie. Stav po dvoch mesiacoch.
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Nádrž: 50 x 25 x 35 cm (44 l) „Rocky mountains“

Roman Holba

JBL Florapol, Brustmann Ferrogan, ADA Bacter 100, ADA Tourmaline BC.

Čierny kremičitý piesok. Seiryu stones.

Eleocharis acicularis, Hemianthus callitrichoides.
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Nádrž: 30 x 20 x 30 (18 l) „Shrimps Valley“

Roman Holba

JBL Florapol, Brustmann Ferrogan, ADA Bacter 100, ADA Tourmaline BC.

ADA Aquasoil Amazonia. Kamene: čadič.

Staurogyne repens, Micranthemum micranthemoides, Hemianthus callitrichoides, Fissidens fontanus,

"Flame Moss", Hydrocotyle sp. "Japan".
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Nádrž: 160 x 60 x 70 (672 l)   „Hidden Nature“

Marin Sokáč

 Tropica Plant Growth Substrate, korene z vodnej nádrže Zemplínska Šírava, Seiryu stones.

Prvé napustenie. Stav po dvoch mesiacoch.
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Porvenir a Río PasimoniPorvenir a Río Pasimoni
Markéta Rejlková

Po včerejším požáru jsme spali všichni neklidně; ráno ale
není kam spěchat, je potřeba udělat pořádek v našich věcech

(a tedy nejprve počkat, až je slunko vysuší). Mezitím se tou-
láme vesničkou – vlastně je to jen pár chatrčí a přístřešků –

a zkoumáme různé pomůcky na zpracování potravin, nádo-
by, ručně pletená síta, aha tady je pod poklopem tapíří hlava

a nohy... tak to jsem vidět nechtěla. Peter nechává domácím
jednu želvu, kterou jsme dostali od guerilly. Okamžitě se za-

radují, že bude polévka. Vzadu stojí dokonce škola! Poslední
probíranou látkou byl Archimédův zákon. Dnes je neděle, na

lodích se sem sjíždí další lidé a společně se vydávají po řece
dále. Spíše než putování do kostela to vypadá jako nedělní

návštěvy sousedů.

Už jsme se v Porveniru udomácnili a všude se suší naše

svršky a spodky. Nikdo si nás nevšímá.

Naše loď na místě včerejšího požáru. Osada má nádherný

výhled do okolí (rozuměj na Casiquiare). A jelikož

tu momentálně nejsou ani moskyti, idylka je dokonalá.

Za chatrčemi je fotbalové hřiště a škola.

Představa původního indiánského obyvatelstva tu bere

za své, i když v okolí samozřejmě ještě žijí kmeny, které

se civilizaci vyhýbají. Lidé jsou tu velmi milí a štědří,

ale spíše odtažití. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Porvenir. Osady na řece už z dálky prozradí velké červené

„billboardy“ s místním názvem a především kokosové

palmy a banánovníky, které narušují jednolitost pralesa.
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Přímo v Porveniru chytíme a fotíme jen tyto zubaté tetry,

Hemigrammus bellottii.

Iliko dal do pořádku loď a než se dosuší věci a budeme

moci vyplout, uděláme si krátkou vyjížďku do nedaleké lagu-
ny. Nastupujeme na loď Ilikova bratra a ten se ujímá jejího

řízení. Opouštíme hlavní tok Casiqiare a proplétáme se mezi
zatopenými stromy. Když najdeme mělčinu, kde by se dalo

kotvit, zastavíme a já s Mirkem a Milošem se vrháme do vody.
Rozprchneme se do zatopeného lesa v naději, že se nám v té

temné vodě podaří něco zahlédnout.
Jarek mezitím naměřil pH 4,63 – tedy nachlup stejné jako

včera na Río Pasiba, tam ale voda působila mnohem černěji.
Tady je tma kvůli stromům, ale voda je čistá, lehce do černa.

Je tu také dost hloubka a nikde žádná prosvětlená písčina,
nad kterou by bylo snadné pozorovat ryby. V 11:20 naměříme

teplotu vzduchu 30,9 °C a vody 26,4 °C.

Je zataženo, opět po dešti a stále na toto roční období

nezvykle vysoký stav vody. Pátráme po vhodném místu

ke kotvení – zleva Miloš, Iliko, Peter.

Opravdu to nevypadá na šnorchlovací ráj.

Ale nakonec to nebude tak zlé!

Dicrossus filamentosus, samička.
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Z ryb potkám opět různé tetřičky včetně neonek (!) a ští-
hlotělek (Copella), z cichlid Biotodoma wavrini a zástupce

rodů Satanoperca (pravděpodobně daemon), Apistogram-

ma, Dicrossus, Mesonauta, Crenicichla. Taková klasika, kro-

mě neonek jsme tu nic neobvyklého neviděli a především se
tu kvůli tmavé hluboké vodě špatně fotilo, takže dokumentace

laguny Porvenir je chudší.

Doplavala jsem lesem až na mělčinu – prosvítající paprsky

a všude listí a dřevo, rostliny jsou jen suchozemské,

dočasně zatopené. Krása. A určitě nepřehlédněte

ten  kus rozbrázděného dřeva v pozadí!

Omlouvám se za bídnou kvalitu, snímek je z videa.

Ale zachycuje přesně tu kouzelnou atmosféru

zatopeného lesa, kterým proplouvají hejna ryb.

Neonka červená (Paracheirodon axelrodi) ve svém

přirozeném prostředí. Opravdu byly jen dvě.

Drobnoústka ze skupiny Nannostomus trifasciatus

(viz také minulé číslo Akvária a snímek N. nigrotaeniatus

z Río Pasiba). Tyto éterické rybky proplouvají lesem

nesmírně klidně a pomalu, pozorně přitom prohlížejí

větve obalené slizem.

Tady jsou další drobnoústky, Nannostomus unifasciatus.

Vzhledově jsou někde mezi mnohem známějšími N. eques

a N. beckfordi. Tento druh má velký areál rozšíření.
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Mimo ryb jsem tu ale zažila ještě jedno zvláštní setkání.
Odplavala jsem původně daleko od lodi a chtěla se zatopeným

lesem vrátit zpět, ale mezi stromy se špatně plavalo. Sou-
středěně jsem filmovala cichlidky pod sebou a postupě jsem

vnímala, že za mnou se ozývá čím dál tím blíž odfukování.
Předpokládala jsem, že mým směrem zabloudil Miloš nebo

Mirek a že když mě uvidí, tak odplavou jinam – máme kolem
sebe celý zatopený les a nemá smysl si navzájem plašit ryby.

Jenže funění se neztratilo a po krátké pauze už bylo opravdu
blízko. To mě popravdě trochu namíchlo a chtěla jsem se po-

dívat, kdo to je a proč mě pronásleduje.
Přes zamlženou masku toho moc nevidím. Pátrám očima

a nikde nic – všichni máme šnorchly označené svítivým ba-
revným proužkem. Teď venku z vody mi to funění připadá

jiné, takové nešnorchlové! Dva metry ode mě se mezi stromy
vynoří černá kulatá a lesklá hlava, otevře se tlama, blýsknou

se zuby a vidím pootevřenou růžovou tlamku. Zafunění,
nepatrné „zamňoukání“ a voda je zase klidná. Hned nato se

vynoří druhá hlava, nalevo asi tři metry ode mě. Jsem u vytr-
žení, přišly si mě prohlédnout obrovské vydry!

Malinkato se bojím, jsou zubaté a blízko, ale hlavně si je
chci prohlédnout a nafotit. Zkouším to pod vodou, ale tam

je tma a vůbec k nim nedohlédnu. Nestíhám je vyfotit, hlavu
vždycky vystrčí nad hladinu jen na chviličku. Až pozdě mi

dochází, že můžu točit video. Když se na to postavím a sun-
dám tu nemožnou mlžící se masku, tak vydrám dojde, že jsem

na ně moc velká, a odplouvají. Dál za stromy na volné vodě se
opět obě vynoří, s funěním si vymění své dojmy a prchají.

Z lodi mě volají, že odjíždíme. Doplavu k nim a než se sta-
čím se svým báječným zážitkem pochlubit, vydry kdesi daleko

za mými zády začnou typicky a hlasitě „štěkat“. Indiáni řek-
nou něco v tom smyslu, že jsou to nebezpečná zvířata a na Río

Pasiba dokonce jednoho člověka pokousaly. Tak už mi můj
zážitek nepřipadá zase tak záviděníhodný...

Vydra obrovská (Pteronura brasiliensis) je nejdelším dru-
hem ze všech vyder, s ocasem může měřit i přes dva metry.

Bývala kdysi velice hojná v celé Amazonii, intenzivní lov pro
kožešinu ve 20. století ale její počty silně zredukoval. Je to

zvíře s denní aktivitou, žijící ve skupinách. Živí se převážně
rybami. No, takže jsme obě měly stejný zájem, ne že ne :-).

Tady kromě vydří hlavy vzadu vlevo vidíte i „nadvodním“

pohledem místo, kde vznikly snímky z předchozí strany.

Vracíme se do Porveniru, balíme se a odjíždíme. Plán byl
původně dojet na noc do osady Solano, ale měníme ho – míjí-

me ústí černočerné Río Pasimoni a rozhodujeme se, že si ji
prohlédneme více. Plujeme asi hodinu proti proudu až k roz-

padlému opuštěnému tábořišti. Dříve prý v této oblasti byl
čilejší turistický ruch a plány na jeho rozvoj. Létalo se do San

Carlos de Río Negro a odtud se plulo sem na Casiquiare a Río
Pasimoni, což je sotva den cesty. Tady si návštěvníci mohli

prohlédnout prales a indiánské osady, zarybařit, vykoupat se
a po víkendu se znovu vrátit do civilizace. Jenže velkolepé

plány jsou jedna věc a realita druhá, je tu úplně pusto.

Rozpadlé tábořiště na břehu řeky Pasimoni. Pod chatrnými

zbytky střechy z palmového listí máme pověšené hamaky.

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)

První úlovek, který nám udělá radost krátce po zakotvení.

Nebudu ani hádat, jaká Apistogramma to je – podobných

druhů nebo i zatím nepopsaných taxonů je více.

Každopádně je to i navzdory stresovému zbarvení

(či spíše nevybarvení) fešák!

Řeka Pasimoni je poměrně velkým přítokem Casiquiare.

Kotvíme na jejím břehu v klidnější zátoce. Je půl páté a na
obloze se honí mraky, takže na šnorchlování je už moc šero,

ale jdeme to zkusit a nemůžeme se už dočkat rána! Je to to
znovu trochu jiné a moc hezké.
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Voda je tu poctivě černá, je to poznat i podle vegetace na
březích – žádný bujný vysoký prales, ale nižší stromy, pich-

lavé palmy, mangrovy. Naměříme pH 4,52 a teplotu vody
27,9 °C, vzduch má v tomto pozdním odpoledni 29,3 °C. Ryby

potkáváme podobné jako v Río Pasiba o den dříve, ale poště-
stí se nám chytit i nějaké nové druhy a hlavně dosyta si užít

velká zvědavá hejna Mesonauta insignis.
Při šnorchlování se voda zdá spíše červená a co je zají-

mavé, nejsou tu prakticky žádné tetry. Proženou se kolem mě
blízko hladiny několikrát jen dvojičky uspěchaných, jako šip-

ka protáhlých Iguanodectes spilurus.

Zkoušíme lovit vrhačkou a kančíků je tu skutečně mnoho.

Krásně zdravé a silné ryby, ačkoliv nijak veliké.

Přímo pod těmito stromy jsem pořídila snímky na dalších

stranách. Porost vzadu je už zatopený příliš vysoko, tam

jsem na ryby neměla štěstí.

Pravý břeh Río Pasimoni nad tábořištěm...

...a levý břeh naproti. Stmívá se tu velice rychle.
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Mesonauta insignis.

Hejno dospělých ryb (velikost do cca 12 cm).

Tyto ryby jsou velmi zvědavé.

Vpravo Heros severus – ti jsou o poznání plašší.

Narozdíl od jiných ryb tito kančíci jen proplouvají, zkoumají – nehrabou se ve dně a málokdy jsem je viděla něco ozobávat.
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Pozoruju drobka, který měřil okolo 3 cm a držel se stranou dospělých ryb.

Můj malý kamarád ve velké černé řece.
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Tuhle fotografii jsem vybrala ke zveřejnění proto, že zachycuje kulisy, na které si vzpomenu pokaždé, když vidím nějaké

akvarijní pozadí s motivem kůry stromu. Dříve mi to připadalo nepřirozené a absolutně nevěrohodné. A ejhle!

A opět jeden úlovek v síti. Lesklé tečky a čárky byly ve skutečnosti tyrkysové. Satanoperca daemon, mladá ryba

(cca 8 cm včetně ocasu). Pod vodou jsme pozorovali mnohem větší a vybarvenější jedince, jak pilně prosívají dno.
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Ne každá ryba se štičím vzezřením musí mít v tlamě

nápadné zuby...

… a jak prozradí tento záběr, nemusí být ani veliká.

Boulengerella lateristriga. Její mnohem větší příbuznou

B. cuvieri jsem představila už v Akváriu č. 25. Tento druh

dorůstá „jen“ do 20–25 cm, chov v akváriu ale není běžný

ani snadný. Je to typický obyvatel černých vod, dravec

vyžadující vynikající kvalitu vody. A taky moc krásná ryba!

Jaromír Šmerda st. na břehu Río Pasimoni – hrdě se hlásil

k Českému cichlid klubu. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

A helemese, pořád koukám do vody a málem jsem

přehlédla nádhernou orchidej hned vedle naší lodi!

Spíme v hamakách pod přístřeškem, který má ještě téměř
kompletní střechu. Chvílemi prší, ozývá se strašně moc žab

a něco obchází dokola a čenichá. Než si ale stihnu připravit
baterku, zmizí to. Tyhle noci v pustině zbožňuju, ale moc se

nevyspím v obavách o to, abych neprošvihla něco zajímavého.
Ráno v mlze ještě trochu zalovíme, vyfotíme naše objevy

a pak se s tímto opuštěným místem rozloučíme. Vracíme se
na Casiquiare a v Solanu absolvujeme další kontrolu u národ-

ní gardy, ale vše jde hladce. Na tomto „konci“ Casiquiare je už
více osad a větší provoz na řece, blížíme se k Río Negro, tj. ke

Kolumbii a potažmo i Brazílii. Ač je to tedy velmi odlehlý kout
Venezuely a museli jsme se sem dostat plavbou nekonečnou

džunglí, tak tady už je opět více lidských stop.
Zatím ale plujeme po Casiqiuare a netrpělivě vyhlížíme

slavné Río Negro...
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Wrocław 2015Wrocław 2015
Markéta Rejlková

O loňské cestě do Wrocławi jsem psala v 28. čísle Akvária

a podle mého nadšení určitě nezůstal nikdo na pochybách,

že se tam budu chtít vrátit. A hned tento rok bylo rozhodnu-

to, když jsem viděla propozice setkání Klubu Miłośników

Roślin Wodnych. To bylo letos výjimečné, protože místo

v botanické zahradě se konalo v zahradě zoologické. Přímo

v novém pavilonu Afrykarium, jehož komentovaná prohlídka

byla prvním bodem programu – já si ji ale nechám na závěr

a nejprve zmíním ostatní prezentace. 

V přednáškové aule se sešla asi stovka zájemců a před

námi se vystřídali čtyři přednášející. Také my jsme z Ostravy

přijely jako skupina čtyř akvaristek a program nás zaujal,

posuďte sami:

 

Piotr Baszucki – Novinky a trendy v rostlinné akva-

ristice pro sezónu 2015/2016 + Prezentace soutěž-

ních nádrží Akvárium měsíce z portálu roslinyak-

wariowe.pl

Dvě hlavní části této prezentace byly věnované předsta-

vení rostlinných novinek – asi 25 nových druhů, kultivarů

a forem, což bylo velmi zajímavé a divácky vděčné, vždyť tolik

červeno-hnědo-vínovo-růžovo-měděných rostlin nejrůzněj-

ších tvarů jsem snad nikdy neviděla :-) – a zdařilých akvárií

různých stylů, ke kterým jsme se v krátkosti dozvěděli údaje

o jejich technickém vybavení, údržbě atd. Prezentace byla

svižná, bohatě fotograficky doprovázená a pestrá.

 

Ryszard Kamiński – Vody a mokřady afrického kon-

tinentu + Akvarijní rostliny Afriky

Ryszard Kamiński z botanické zahrady nám představil

přírodní podmínky afrických vodních ekosystémů a potom

přehledně předvedl všechny vodní a bahenní rostliny, které

z tohoto kontinentu můžeme v akváriích potkat. Pro rostlin-

káře to byla příjemná a přínosná přehlídka, dozvěděli jsme

se i některé taxonomické a pěstitelské informace, na které

v akvaristických zdrojích běžně nenarazíme.

 

Tomasz Bielski - Prezentace firmy Tetra

Ačkoliv tato prezentace měla nejprve podobu klasické ko-

merční „předváděčky“, rozhodně ji hodnotím vysoko, protože

jsme se toho dost dozvěděli o aktuálních trendech, zejména

co se týká úpravy vody. Přednášející byl otevřený a vzdělaný,

podobně vystupovali i tazatelé a oponenti z řad publika, takže

i když jsme se nedozvěděli žádné tajné formulky z receptur,

nezůstalo jen u marketingových informací. Pro mě osobně

to byla až překvapivě zajímavá prezentace.

 

Bartosz Strzała – Výživa ryb v rostlinných akvárií

Kratší a jednodušší přednáška, ale vysoce hodnotím, že

i rostlinkáři nevnímají ryby jako pouhý doplněk, ale starají se

o ně co nejlépe. Také proto se větší část přednášky a návazné

diskuse točila okolo líhnutí artémie (včetně moderních tren-

dů separace) a uchovávání a zkrmování nitěnek. Jak potě-

šující a i pro mě opět zajímavé.

 

Z přednášky Ryszarda Kamińskeho.

A teď už se pojďme projít po pavilonu Afrykarium.

Průvodcem nám byl Jakub Kordas, který ve zdejší ZOO

pracuje už dlouho, nejprve v pavilonu Akwarium, od loňska

se pak stará o ryby a paryby v Afrykariu. Jeho zaujetí a nad-

šení bylo nakažlivé, prohlídka pavilonu byla důkladná. Jen

mě mrzelo, že jsme byli ve velké skupině, navíc se pavilon

začínal už zaplňovat i „normálními“ návštěvníky ZOO, takže

ne vždy byl výklad dobře slyšet a spoustu věcí jsem nero-

zuměla. Okouzlilo nás reefové akvárium s objemem milion

litrů, představující Rudé moře; velké prostory pro hrochy

s možností vidět je pod hladinou (víc v paměti nám utkvěl

moment, kdy jsme tato zvířata pozorovali z vyvýšeného

ochozu a jeden hroch se přímo pod námi na hladině převalil
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na záda a ukázal růžové břicho :-)); tilápie, spokojeně

odchovávající svá mláďata přímo u hrochů a zasluhující si

vděčnost ošetřovatelů, protože probírají všelijaké zbytky na

dně a pokud je nesežerou, alespoň je „vymetou“ do filtračního

systému; velkoryse dimenzované nádrže, představující jezera

Malawi a Tanganyika; spousta neobvyklých druhů ryb v lagu-

ně s krokodýlem v části věnované pralesům Konga; obrovské

venkovní nádrže pro tučňáky a lachtany s krásně čistou

vodou; hemžení rejnoků, žraloků a želv v nádrži s průchozím

tunelem...

Pavilon je rok po otevření, pro obří mořské nádrže je to

pochopitelně ještě krátká doba. Takže voda byla někde

zakalená, dekorace neúplné, korály zatím především umělé...

ale to prohlídku nerušilo, všude byl vidět velký potenciál do

budoucna, velkorysé objemy nádrží, výborný zdravotní stav

živočichů.

Podívali jsme se i do zázemí a připadala jsem si jak v pod-

zemí jaderné elektrárny. Všude hučící stroje, rozvody, čerpad-

la, obří filtry pro každou nádrž zvlášť. Ohromná zařízení pro

reverzní osmózu, UV, ozón... jeden by tu zabloudil, jak to byly

rozlehlé prostory. Nakonec jsme nakoukli ještě do přípravny

krmiv a dokonce i do mrazáku (většího, než je celá moje

kuchyň :-)). Jakub nám prozradil, že to tam každé ráno

vypadá jako v japonské restauraci – přes noc si nechají krmné

ryby rozmrazit v lednici a ráno pak šermují filetovacími noži

a připravují snídani pro své svěřence. A že jich ve všech těch

nádržích neplave málo!

Království pražského odchovance Válečka.

Malawi (na snímku není celé).

Hejno majestátně proplouvajících netopýrníků Platax orbicularis je ozdobou nádrže představující Rudé moře.
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Ještě jeden záběr z „Rudého moře“.

V tunelu bylo přelidníno, takže kolem nás nebylo vidět nic.

Zato nad hlavami nám kroužily paryby a želvy.

Sbírka různých paryb byla pozoruhodná.

Tanganyika, kde byl k vidění i bahník.

Pralesy Konga – a jelikož se celý pavilon točí kolem vody,

ani tady návštěvníci nezůstanou nad hladinou.

Zde obyvatelé Nilu – v pozadí krokodýl a všude ryby, hlavně

různé druhy tilápií a velký robalo (okoun) nilský.

Jakub Kordas nám předvádí reverzní osmózu.

Pískový filtr.
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Afrykarium je akvaristická lahůdka, a pokud k tomu při-

čteme Akwarium a Odrarium, které jsem vám už představila

v 28. čísle Akvária, jedinečný zážitek je zaručený. Do Odraria

jsme se mimochodem také na závěr setkání zašli všichni

podívat a dozvěděli se od tamního ošetřovatele nějaké zají-

mavosti. Např. to, že lipani bohužel horké léto zvládali hodně

špatně a že pstruzi, převezení sem ze sádek s vysokou popu-

lační hustotou, pocítili šanci uplatnit své přirozené terito-

riální sklony a museli být zase velmi rychle odloveni, protože

byli velice agresivní. Akvária se po roce provozu proměnila,

někde přibyly ryby a jinde rostliny, rozhodně teď nádrže

vypadaly vyzráleji.

Jeseteři tu vloni ještě neplavali.

Stejně tak nová a nepřehlédnutelná byla pakambala velká

(Scophthalmus maximus), druh z mořské a brakické vody.

Všimněte si maskovaných jedinců v pozadí na štěrku.

Pohled na „spodní“ stranu.

Nádherná podívaná, pro mě asi nejkrásnější z celé ZOO.
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V akvarijním pavilonu jsme se potom kochaly samotné

už bez průvodce. Já jsem nejvíce času strávila před nádrží

s Xenentodon cancila, kde se jeden pár věnoval přípravám na

tření a pokaždé, když byl v nejlepším, zaútočil na něj velmi

prudce rájovec. Tyto velké sladkovodní jehlice se rozmnožují

v zajetí zřídka, potřebují dostatečně velké akvárium. Nejsou

moc plodné, při každém aktu bývá uvolněna je jedna velká

jikra, ale třou se dlouhodobě. Rájovec zjevně už dávno pro-

koukl, jak to chodí, a právě na tu lahodnou jednohubku čekal.

Když jsem později Jakubovi říkala, že se jim tyto jehlice při

naší odpolední návštěvě vytíraly, obratem mi ukázal snímek

mláďat, které se jim už podařilo odchovat. 

Nemůžu se zbavit velmi příjemného dojmu, že ve Wroc-

ławi jsou akvária v rukách nadšených a šikovných odborníků

a že rozhodně nejsou jen okrajovým doplňkem k žirafám

a slonům. Pro mě to je fantastická inspirace a hnací síla, kte-

rá mě nutí přemýšlet, co a jak bych mohla vylepšit v mých

vlastních akváriích.

Sobotní program byl zakončený večerním setkáním v res-

tauraci a poté neformálním pokračováním v botanické za-

hradě, kde nám v česko-slovensko-polské společnosti bylo

velmi dobře.

Xenentodon cancila, pár ve tření.

Naše letošní návštěva Wrocławi byla oproti té loňské

ochuzená o veletrh ZooBotanica, ačkoliv jsme jeho návštěvu

původně plánovaly. Nakonec jsme ale podlehly informacím

těch, kteří ZooBotaniku stihli už v sobotu, že po akvaristické

stránce nestojí opravdu za nic, a především nás ke změně

plánů donutila dopravní situace ve městě, kdy kvůli pro-

bíhajícímu maratonu nebylo možné se nikam dostat. Byla

by škoda, pokud by se naplnila slova některých návštěvníků,

že příští rok už ZooBotanica nebude vůbec a nebo bez akva-

ristiky, protože tato sekce upadá. Ve stejném termínu se ko-

nala podobná akce uprostřed Polska ve městě Łodz a většina

prodejců, spolků a návštěvníků zřejmě zamířila tam. 

Nicméně i tak byl náš program bohatý a užily jsme si

pěkný akva-víkend.

Aeoliscus strigatus, klunatka jednopruhá.

Notropis chrosomus – jejich akvárium od loňska krásně zarostlo a rybkám to moc slušelo.
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39. Rychnov nad Kněžnou39. Rychnov nad Kněžnou
Roman Slaboch

I letos se konal tradiční svátek československých akvaris-

tů. Po devětatřicáté. A zase to bylo vynikající. Skvělé setkání

akvaristů, kteří se celý rok těší, že se opět sejdou. Skvělé

završení letní sezóny. Možnost popovídat si o nových odcho-

vech, vzácných druzích, rozšíření pěstíren, vyměnit si infor-

mace o krmení, technice, rostlinách, literatuře, prostě o všem,

co k akvaristice patří. A vedle toho, mimochodem, se zde po-

řádala ještě výstava a přednášky. 

Musím zcela na rovinu napsat, že absolutní většina akva-

ristů (alespoň těch, kteří přijíždějí hned první den) bere vý-

stavu jako záminku k setkání s přáteli. Se zájmem si ji projdou,

ale pochopitelně po tolika letech už z ní nejsou tak nadšeni,

jako když zde byli poprvé. Je to škoda, protože zdejší výsta-

va si plnou pozornost vždy zaslouží. I letos byla na té nej-

vyšší československé úrovni. Ostatní výstavy se jí nepřibližují

ani na dohled a jejich pořadatelé se o to přestali snažit už

před lety.

Je zbytečné se o výstavě nějak šířeji rozepisovat, vše

můžete vidět na fotografiích. Takže jen dvě čísla: 206 akvárií,

240 druhů a chovatelských forem ryb. 

Součástí výstavy jsou vždy i odpolední přednášky. Ty už,

bohužel, nemají tak masovou návštěvnost jako výstava sa-

motná, ale rozhodně patří k tomu dobrému, co Rychnov

nabízí. Letos byly hned tři:

• Ing. Miloš Kroupa – Rejnoci

• Ing. Stanislav Brunclík – Výběrový chov gupek

• Ing. Martin Barna – Základy mořské akvaristiky

Musím říct, že nejvíc na mne zapůsobilo povídání o rejno-

cích, které jsem si vysloveně užíval. Před mnoha lety jsem byl

(také v Rychnově) na Milošově úplně první přednášce.

Od té doby odborně dospěl a předvedl dokonale profesionální

výkon. Miloš je dlouholetý úspěšný chovatel sladkovodních

rejnoků a v každé jeho větě bylo jasné, že přesně ví, o čem

mluví, že ho to baví a že rejnoky prostě miluje. Byla to asi ta

nejlepší přednáška, kterou jsem kdy slyšel. Poutavá, logická,

srozumitelná, s přesně dávkovanou odborností a hloubkou

záběru a také s řadou fotografií dokonale dokumentujících

zvolené téma. Není úplně snadné ve zkratce představit její

obsah. Přednáška byla totiž nezvykle komplexní. Dozvěděli

jsme se řadu informací o problematice systému, odchytů,

o rozdílech mezi populacemi, transportu, chovu a chovných

zařízeních, odchovu, etologii, přírodních i chovatelských ba-

revných formách, krmení a mnoho dalšího.

Ing. Brunclík prezentoval výběr zajímavých chovných

forem gupek a zároveň nastínil problematiku jejich šlechtění.

Za zmínku rozhodně stojí kvalitní fotografie, na kterých

dokumentoval barevnost a tvary v současnosti populárních

a komerčně úspěšných linií gupek.

Základy mořské akvaristiky v podání Ing. Barny byly

opravdu jen strohé základy, ze kterých by začátečník asi

nezískal ani přibližnou představu o náročnosti tohoto odvětví

akvaristiky. Z této přednášky jsem měl zpočátku velmi rozpa-

čitý dojem, ale v následující diskusi nám přednášející před-

vedl, že na mořskou akvaristiku je skutečným odborníkem.

Poslední dvě přednášky (v protikladu k té první) na mne

působily jednoduše až povrchně. Nechci tím říci, že by nestálo

za to si je poslechnout, ale Ing. Miloš Kroupa prostě nastavil

laťku opravdu hodně vysoko.  

Za rok čeká rychnovský spolek čtyřicátý ročník. Těšme

se na něj!
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Ing. Miloš Kroupa.

Ing. Stanislav Brunclík.

Ing. Martin Barna.

Macropodus opercularis (Linnaeus, 1758).

Melanotaenia australis (Castelnau, 1875).

Hemichromis bimaculatus Gill, 1862.

Hemichromis bimaculatus "Blue Neon".

Macropodus erythropterus Freyhof & Herder, 2002.

Thorichthys meeki Brind, 1918.
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Bleherovy biotopyBleherovy biotopy   

– akvaristická bible do každé rodiny– akvaristická bible do každé rodiny
Blanka Slabochová

Bude to již téměř rok, co vyšla kniha Heiko Blehera s náz-

vem Bleher’s Biotopes (Bleherovy biotopy). Od první chvíle,

co jsem se o ní dozvěděla, jsem toužila si ji alespoň prolis-

tovat. Nyní, když už je nějaký čas v mé knihovně, nepřestá-

vám z ní být nadšená.

Heiko Bleher (*1944) je světoznámý ichtyolog, spisovatel

a redaktor. Pochází z akvaristické rodiny – jeho dědeček,

Adolf Kiel, měl prý na přelomu 19. a 20. století největší sbírku

akvarijních rostlin a živočichů na světě. Na svou první výpra-

vu vyjel Heiko se svou matkou již ve čtyřech letech a od té

doby procestoval více než 200 zemí po celém světě. Cestuje

na nejodlehlejší místa planety, kde objevuje nové druhy ryb

a dokumentuje přírodu jako takovou. Při svých cestách vystu-

puje také na různých konferencích a s oblibou se účastní i ak-

varistických výstav. Ve volném čase se věnuje psaní článků

do odborných časopisů a psaní knih. Jeho nakladatelství

Aquapress vydává každoročně magazín Discusbook a vydalo

i dva díly jeho knihy Bleher’s Discus a již zmíněné Bleherovy

biotopy.

Tato kniha je, kromě úvodního slova a biografie autora,

rozdělena do kapitol po geografických oblastech – Afrika,

Asie, Austrálie a Indonésie, Severní, Střední a Jižní Amerika.

Každá z těchto geografických kapitol začíná mapou s vyzna-

čenými lokalitami, kterým se autor dále věnuje. Heiko Bleher

za celý svůj život podnikl více než 900 výprav po celém svě-

tě, ve své knize ovšem popisuje pouhý zlomek míst, která

navštívil. Ke každému místu připojuje vždy krátké povídání,

obvykle jsou to zajímavosti o dané zemi, dané oblasti, případ-

ně nějaké historky spojené s výpravou. Pak už přechází k sa-

motnému popisu lokality a výčtu druhů, které tam nachytal,

známých i dosud nepopsaných. U každé lokality jsou uvedeny

i přesné souřadnice GPS, aby se kdokoli mohl na dané místo

vrátit a porovnat, jak se během let změnilo. 

Po každé lokalitě následuje podkapitola „How to do it in

aquaria“, kde Bleher radí, jak zařídit akvárium tak, aby co

nejvěrněji odpovídalo danému biotopu – které druhy ryb

a rostlin použít, jaký zvolit substrát i pozadí, uvádí ideální

chemické parametry vody a radí i s takovými věcmi, jako

je filtrační systém či vhodné osvětlení. Vše je samozřejmě

bohatě doplňováno autorovými fotografiemi, kterých je v celé

publikaci asi tisíc.

Rady jak zařídit biotopní akvária ale nejsou hlavním cílem

této knihy, i proto je jim věnována pouze malá část. Bleher

za celý život cestování a lovení ryb po celém světě na vlastní

oči viděl proměnu mnoha vodních toků, vysychání jezer

i znečišťování řek, přeměny lesních porostů na zemědělskou

plochu a ničení přirozených stanovišť vlivem člověka. Ve své

knize tyto změny často popisuje a dokládá fotografiemi. K na-

psání knihy ho nakonec přesvědčila jeho žena Natasha, která

chtěla, aby ze znalostí, které Heiko za celý život získal, mohla

čerpat nejen jejich dcera, kterou tehdy právě čekala, ale kaž-

dý, kdo o to bude stát. Bleherovy biotopy je tedy kniha, doku-

mentující to, jak příroda vypadala, tehdy a nyní, pro nás i pro

budoucí generace.

Jedinou nevýhodou této knihy může být snad pouze fakt,

že je v angličtině. Kapitolky o zařizování akvárií jsou (se slov-

níkem v ruce) zvládnutelné i pro angličtináře začátečníky,

ale samotné kapitoly o lokalitách jsou již spíše pro pokročilé.

Nejenom z hlediska slovní zásoby, ale i proto, že autor často

píše v dlouhých a složitých souvětích. Dále stojí za zmínku

ne úplně přehledné popisky obrázků, které jsou opět v dlou-

hých větách, navíc s číslováním na přeskáčku, a tak někdy

trvá trochu déle zjistit, který druh je na kterém obrázku. 

           76           



Akvárium, číslo 30 e-akvarium.cz recenze

Nedovedu si ani představit, jak obtížné muselo být vybrat

z ohromného množství navštívených míst, zážitků a ještě

většího množství fotografií právě ty, které jsou v knize

uvedeny, ale Heikovi se to povedlo (také mu to trvalo pět let)

a výsledek opravdu stojí za to. Milovníkům přírody a přiro-

zeně vypadajících akvárií knihu rozhodně doporučuji. Stejně

tak ji doporučuji studentům biologie, ekologie i biodiverzity.

Protože, jak jsem se dočetla v jedné diskuzi: „Bleherovy

biotopy jsou novou Biblí a patří do každé rodiny.“

Publikace: Bleher’s Biotopes

Autor: Heiko Bleher

Vydal: Aquapress Publishers, Itálie, 2014

ISBN: 978-88-909736-2-8

Rozměr: 21,5 × 30,5 cm

Rozsah: 460 stran

Cena: 89 €
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Zbohom, Takashi AmanoZbohom, Takashi Amano
Marin Házy

Internátna izba, rok 2009. Grilujeme u kamarátov na bal-
kóne a ja si sadám vedľa akvária v ich izbe. Asi 45 l vody,
štvorfarebný štrk, umelá rastlina, vrak lode a na hladine pláva
akási rastlina. Karas menom Rybana a pár gubiek sa motá
v zazelenanej vode. Napriek značnej miere neestetickosti
zisťujem, že už pol hodinu pozerám na to čudo a akosi ma to
upokojuje.

Druhý deň začínam hľadať na internete prvé fakty o akvá-
riách a akvaristike. Zisťujem, že to nebude len o nasypaní štr-
ku a naliatí vody do akvária. V záplave neznámych pojmov,
latinských názvov, chemických skratiek a výrazov ma myš-
lienka na vlastné akvárium opúšťa rovnako rýchlo, ako ma
napadla.

Vtom otváram na akvaristickom fóre tému „Azetov nano
cube“. Na fotkách vidím akvárium, aké som doposiaľ nikde
nevidel – skutočný kúsok prírody v obývačke. Objavujem
ďalšie podobné akváriá a moja túžba po niečom podobnom
opäť rastie. Strácam sa však v pojmoch, skratkách, výrazoch,
ktoré mi nič nehovoria. Skúšam zisťovať od tých jednoduch-
ších, čo je vlastne čo a načo… medzi témami sa opakuje akési
meno – Takashi Amano. 

Prv som si myslel, že je to len chovateľ vlastných kreviet
a predajca extrémne drahého substrátu, ktorý každý rastlin-
kár ospevuje. Po chvíľke hľadania tohto mena nachádzam
obrázky akvárií, na ktoré civím so zatajeným dychom. Vyzera-
jú tak jednoducho, tak prirodzene, tak dokonale. Moja túžba
po niečom podobnom je zrazu neskutočná a ja sa odhodlá-
vam, napriek totálnej neznalosti akvaristiky, spraviť si kúsok
prírody aj u seba. Docieliť však niečo aspoň trosku podobne
mi však príde nemožné. 

Rozmýšľam, ako to ten Takashi Amano robí, a hľadám
ďalej. Nachádzam reportáž z výstavby jeho akvária, okolo
ktorého si postavil aj dom (alebo je to dom s akváriom?).
Nádherná minimalistická stavba s obrovským akváriom
plným rastlín, kmeňov a rýb mi opäť raz otvára sánku do-
korán. Video, ako Majster búchaním privoláva svoje rybky na
kŕmenie, je už dnes legendárne [5]. Tento chlapík vo mne
začína vzbudzovať rešpekt a veľký záujem. 

Amanova galéria akvárií v Niigate. Aký geniálny nápad!
Zadarmo vystavovať verejnosti svoju tvorbu ako živé obrazy
a priblížiť tak akvaristiku ľuďom. Hľadám všemožné fotky
a videa z tohto tak vzdialeného mesta a snažím sa nasať to
know-how, to množstvo detailov, trikov a práce za tým.
Všetko vyzerá tak jednoducho, pár kameňov, pár koreňov,
nejaké rastliny a úžasné akvárium je na svete. Prečo to teda
u mňa nefunguje?!

ADA spúšťa sériu videí zo zakladania a údržby nadrží
v Niigate a ja ich každý týždeň hltám. Obzvlášť tie, kde pán
Amano so svojim teamom zakladá nové akváriá rôznych veľ-

kostí. Úcta a rešpekt jeho tímu voči svojmu Majstrovi je mi
nesmierne sympatická. V dnešnej dobe odborníci svojho fa-
chu už dávno neužívajú úctu a rešpekt svojho okolia. V duchu
premýšľam, že asi takto by mohla vyzerať práca snov.

Medzitým s malou dušičkou a iba dvojročnými „skúsenos-
ťami“ zasielam fotografiu svojho akvária Green Hope do sú-
ťaže IAPLC 2012. Z výsledku som nesmierne potešený a pre-
kvapený. 

Časom video reporty rednú a mňa to neteší. Žeby kríza?
Kdeže! Na verejnosť prenikajú informácie o najväčšom prí-
rodnom akváriu v najvyššej televíznej veži na svete Sumida
v Tokiu. Majster tu zakladá dve akváriá úctyhodnej dĺžky
4 a 7 metrov. Tomu sa už povie akvárium. Videá zo zaklada-
nia si pozerám niekoľkokrát. Úžasné! Začínam zisťovať ceny
leteniek do Japonska.

Po úspechu týchto dvoch nádrží sa zakladajú ďalšie dve
a ja očakávam, čím nás ešte Amano prekvapí. Nastáva u mňa
sklamanie, keďže nové videá alebo správy sa objavujú spo-
radicky. 

Dnes už viem prečo. Nebolo to poľavenie v úsilí, ale prí-
prava na nový, ešte majestátnejší projekt. Oceánium v Lisa-
bone a 40m akvárium v podaní Takashiho Amana. Spolu
s akvaristickým svetom zháňame informácie, čo sa chystá.
Pár týždňov skúpych na akékoľvek detailnejšie informácie
alebo fotky končia a akvaristický svet sleduje zakladanie tohto
akvária. Najskôr neuveriteľný projekt obdivujeme na videách
aj fotografiách. A Lisabon nie je tak ďaleko ako japonská
Niigata či Tokio. Správa, ktorá nesmierne potešila mnohých
európskych aquascaperov.

Žiaľ ďalšia všetkých zarmútila, keďže Lisabon bol pos-
ledný počin Takashiho Amana. Šiesteho augusta prichádzam
do práce a čítam správu, ktorá ma úplne šokuje. Takashi
Amano nás navždy opustil. Som dojatý a prekvapený sám
zo seba, ako ma táto správa zasiahla. Ako bude vyzerať bu-
dúcnosť akvaristiky bez Takashiho Amana? Aký osud čaká
galériu v Niigate? Jeho akváriá žiaľ nie sú obrazy slávnych
maliarov, ktorými sa môžu ľudia kochať stáročia…

Takashi Amano bol ochranca a milovník prírody, skvelý
fotograf, otec prírodných akvárií a aquascapingu, novátor,
nadšenec a hlavne obrovská inšpirácia pre mnohých akvaris-
tov po celom svete. Trpezlivou prácou, ktorú miloval, si vy-
choval množstvo nasledovníkov, ktorí budú pokračovať v jeho
sne a práci. 

Ďakujem Vám, Majster, že ste zmenili a ovplyvnili aj môj
život! Budete mi vzorom v mnohých smeroch a vaše „Never

stop thinking“ („Nikdy neprestaň premýšľať“) mi ostane na-
vždy v pamäti. Odpočívajte v pokoji.
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Takashi Amano v Lisabone. (Foto: Pedro A. Pina, Oceanário de Lisboa [5])

Takashi Amano

* 18. júla 1954 (Niigata, Japonsko)

† 4. augusta 2015 (Niigata, Japonsko)

Bol zakladateľom štýlu „Prírodných akvárií“. Vo svojej kariére pôsobil ako dizajnér akvárií, zakladateľ

značky ADA – Aqua Design Amano Co., Ltd. a fotograf prírody.

Amano bol autorom Nature Aquarium World (TFH Publications, 1994) – série troch kníh o aquascapingu, rastlinách

a rybách v sladkovodných akváriách. Publikoval tiež knihu Aquarium Plant Paradise (TFH Publications, 1997). Jeho séria
článkov Nature Aquarium bola publikovaná raz mesačne v časopisoch Practical Fishkeeping vo Veľkej Británii a v Tropical

Fish Hobbyist v USA.
Vyvinul rad akváriových komponentov, ktoré sú celosvetovo známe ako ADA. 

Mnohí akvaristi poznajú druh krevety Caridina japonica ako „Amano shrimp“, a to po tom, čo objavil schopnosť tejto
krevety zožrať veľké množstvo rias. Amano požiadal miestneho distribútora o zvláštnu objednávku niekoľko tisíc jedincov,

čím začal ich masové rozšírenie aj v domácich rastlinných nádržiach.
Založil osobitý štýl rozmiestnenia rastlín. Pri dizajne akvárií využíval koncepty japonských záhrad Wabi-sabi a Zen uspo-

riadania skál pri snahe napodobňovania prírody.

[1] en.wikipedia.org/wiki/Takashi_Amano

[2] www.amanotakashi.net/

[3] www.adana.co.jp/en/

[4] www.youtube.com/watch?v=Xrjxg_8wmdg 

[5] www.oceanario.pt 
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Rio Negro 
(Foto: Markéta Rejlková) 


