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Milé akvaristky, milí akvaristé a náhodní kolemjdoucí,
je neděle večer a zítra se vám – jak alespoň doufám –
dostane do ruk (resp. na monitory) čtvrté číslo našeho
klubového časopisu Akvárium. Zase si my autoři trochu
oddychneme, já možná vyčistím hned zítra několik akvárií.
Je to relax, běhat po bytě s kýblem a nestarat se, že mokré
skvrny na koberci budou vidět ještě několik hodin. Obzvlášť
mě baví čistit skla – bohužel k tomu nemám skoro vůbec
důvod, ale proto mám tolik akvárií, abych si alespoň jednou
za čas tuhle kratochvíli dopřála.
Byla jsem teď kvůli nemoci týden doma a slíbila jsem si,
že budu důkladně krmit ryby a vynahradím jim, že jsem je
poslední dobou tak zanedbávala. Přibraly každá aspoň půl
gramu :-) Dívala jsem se na akvária a bylo mi jedno, co se děje
venku v široširém světě. Dneska jsem ale potřebovala přečíst
si maily a zabrousila jsem samozřejmě jedním očkem i na
akvaristické portály – ujistit se, že akvaristika stále existuje
a má svoje příznivce, a tedy dnešní večer strávený nad
přípravou časopisu nebude tak docela marný. Mno, tak už to
tedy dokončím, i když mě pohled na akvaportály nijak zvlášť
nerozveselil.
Mám ráda lidi, kteří se chodí bavit na akvaristická
diskusní fóra. Není to sice žádná všeobjímající láska, ale
k mnohým z těch lidiček cítím skutečné sympatie, i když jsem
je třeba nikdy neviděla – a s těmi ostatními máme přinejmenším společný koníček. Občas jsem ale z nahlédnutí do
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diskuse rozpačitá, smutná nebo jednoduše otrávená. Jako by
se odněkud vynořila sorta lidí, kteří potřebují být poplácáváni
po rameni, potřebují slyšet, že mají pravdu a nebo aspoň
upozornit, že ten druhý ji teda rozhodně nemá – a přidat
nenápadnou urážku. Kam se vytratila ta jednoduchá radost
z podvodních světů, které máme doma?
Internetové diskuse mi v poslední době tak nějak
připomínají vědomostní soutěže. Handrkování o tom, kdo
má větší akvárium, nadělal víc ryb, přečetl lepší knihy, je větší
profík, umí lépe fotit nebo má nejlepší přehled a kontakty.
Kdo je první, větší, lepší, kdo je poslední, ale na místě prvního
by udělal všechno jinak a lépe...
Stačí mi ale vzpomenout si na výstavu v Hradci Králové
(mimochodem s vynikající atmosférou) a pár odposlechnutých útržků rozhovorů. Zase si uvědomím, že akvaristi jsou
príma lidi; možná neznají ani latinské názvy a nepoznají
dánio od tetry, ale mají rádi akvária a ryby, což je hlavní.
Zkusme si brát za „zrcadlo“ našich úspěchů daleko více
naše akvária; nesnažme se mít za každou cenu pravdu a
přesvědčit ostatní. Neznám jediného člověka, který by se
občas nemýlil; pokora a ochota se učit je (nejen v akvaristice)
k nezaplacení. Pojďme se vzdělávat a bavit bez soupeření –
a nebo ne, pokud chcete, dejte si nohy na stůl a jen relaxujte.
Vždyť o nic nejde, tuhle soutěž stejně nevyhrajete...

Markéta Rejlková

(Foto: Roman Holba)
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MALÝ SKVOST Z INDIE:
DARIO DARIO BRITZ et KULANDER 2002
Peter Máčada
Pod názvom Dario dario sa skrýva malá, ale už na prvý
pohľad veľmi atraktívna rybka, pochádzajúca z vôd indických
provincií Západné Bengálsko a Assam. Jej domovom sú malé
potoky v povodí rieky Brahmaputra.
Po prvý krát bol tento druh nalovený a privezený do
Nemecka v lete roku 1999; už v januári roku 2000 bol
uverejnený prvý odborný popis v časopise Het aquarium,
ktorého autorom bol W. A. Tomey. Rybka bola v tomto popise
predstavená verejnosti ako Badis badis bengalensis. Po
revízii rodu Badis v roku 2001 došlo k oddeleniu tohto druhu
a k jeho premenovaniu na Dario dario, čím vedci vytvorili
nový rod Dario. Tento rod momentálne zahŕňa taxóny: dario,
dayingensis, hysginon, sp. 'Bangladesh' a sp. 'Aquarium
Glaser 2004'. [1]
V prírode žijú tieto rybky v pomaly tečúcich, husto
zarastených potokoch. Frank Schäfer (jeden z úspešných
lovcov tohto druhu v Indii) udáva nasledovné parametre
lokality, na ktorej boli rybky lovené: potok mal maximálnu
šírku 5 metrov a hĺbku do 70 centimetrov. Celková tvrdosť
vody bola 6 °dGH, uhličitanová tvrdosť neindikovateľná a
pH sa pohybovalo okolo hodnoty 6,4. V kryštálovo čistej vode
rástli husté porasty Vallisneria sp.[1]
V akváriu je chov týchto rýb pri dodržaní základných
hygienických pravidiel pomerne jednoduchý. Na zloženie
vody sú nenáročné, samozrejme pokiaľ nezachádzame do
extrémov. Teplota im vyhovuje v rozsahu od 22 do 26 ˚C.
Nádrž pre chov by mala byť husto zarastená najrôznejšími
druhmi rastlín, čo do rozmerov pre jeden pár stačí aj miniakvárium 30 x 20 x 20 centimetrov. Vhodné je do nádrže
vložiť aj rôzne dekoračné predmety, ako sú korene a kamene.
Samček rybky Dario dario je od samičky výrazne odlišný
veľkosťou, ale hlavne veľmi intenzívnym sfarbením tela a
plutiev. Dorastá do veľkosti 25 mm. Jeho sfarbenie tvorí
striebristotyrkysový základ so zvislými červenými pruhmi.
Brušné plutvy sú oproti samičke predĺžené. Samička je
menšia, dorastá do veľkosti 22 mm. Jej sfarbenie je
nevýrazné, striebristohnedé.

Dario dario – samček. (Foto: Peter Máčada)

Samci tvoria teritóriá o rozlohe zhruba 30 x 30 cm, s čím
je treba počítať pri zriaďovaní nádrže. Svoje územia si
dôsledne strážia a akýkoľvek votrelec je okamžite po
zhliadnutí vyhnaný za hranice teritória. Súboje medzi
súperiacimi samcami sú väčšinou neškodné a obmedzujú sa
len na predvádzanie sfarbenia a plutiev pri „rituálnom tanci“.
Slabší jedinec je vzápätí vyhnaný z územia. Porazený si občas
z boja odnesie okrem ujmi na cti aj natrhnutú plutvu. No
ak dôjde k stretu dominantného samca so submisívnym
jedincom, môže sa stať, že tento je neustále prenasledovaný
a v extrémnom prípade ubitý na smrť.
Samičky sa pohybujú na hraniciach teritórií samcov,
príp. v nezabranej časti nádrže, a snažia sa uniknúť pozornosti samcov. Aj medzi nimi dochádza k miernym výmenám
názorov, ale iba v podobe zastrašovania. Väčšinu dňa si však
rybky ničoho nevšímajú a venujú sa zháňaniu potravy.
Dario dario prijímajú len živú potravu, ktorú veľmi
aktívne lovia, ale v prípade núdze si privyknú aj na niektoré
druhy drobného mrazeného krmiva. Môžeme im ponúknuť
cyklop, drobné dafnie, čerstvo vyliahnutú žiabronôžku
(artémiu), mikry, prípadne grindal. So živou patentkou majú
rybky vzhľadom k veľkosti papuľky trochu problémy, ale
v krajnom prípade je možné kŕmiť aj ňou alebo koretrou.
Nitenky som doteraz neskúšal. Z vlastných skúseností viem,
že sušených a umelých krmív sa rybky ani nedotknú, aj keby
ich to malo stáť život.
Ako spoločníkov je možné k dariam umiestniť malé,
pokojné rybky, najlepšie druhy zdržujúce sa pri hladine.
Osobne odporúčam chov v monokultúre, no mám dobré
skúsenosti aj s chovom týchto rýb spolu s kaprozúbkami
Pseudepiplatys annulatus.

Dario dario – samička. (Foto: Peter Máčada)
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„prachovú“ živú potravu. Najvhodnejšou prvou potravou sú
vírniky, napr. Blepharisma japonica, prípadne aj iné druhy.
Podľa mojich skúseností sú rybky schopné skonzumovať
aj nálevníka Paramecium, ale v tomto prípade dochádza
k pomerne veľkým stratám a rast poteru je pomalší. Po
prechode mláďat na naupliá artémie, čo je asi po týždni od
rozplávania (treba si vyskúšať), je už ďalší chov v podstate
zhodný s chovom plôdika iných ikernatých druhov rýb.
Mladý dorast sa začína vyfarbovať zhruba vo veľkosti
1,5 cm, pohlavne dospieva vo veľkosti okolo 2 cm vo veku 4 až
5 mesiacov a opäť začína kolobeh života.
Ja osobne používam na odchov nádrž o rozmeroch
70 x 30 x 30 cm, kde nad časť dna umiestim trecí rošt. Túto
časť oddelím od zbytku nádrže sklenenou prepážkou. Nad
rošt umiestim škrupinu kokosového orecha a chumáč
jávskeho machu. Do druhej časti nádrže vložím pomerne
veľké množstvo jemnolistých rastlín, ktoré slúžia na
kultiváciu drobných organizmov, neskôr pôsobiacich ako
potrava pre poter. Dno nádrže je holé. Rybky sa trú nad
roštom v jávskom machu a vypustené ikry padajú na dno
pod rošt. Po 2 dňoch trenia odlovím dospelé ryby, odstránim
z nádrže sklenenú prepážku a rošt a nechám mladé rybky
rozpŕchnuť sa po celej nádrži. Ďalej nasleduje vývin poteru
tak, ako bolo spomenuté vyššie.

Dario dario – samček. (Foto: Peter Máčada)

Odchov je už trochu náročnejší. Kľúčom k úspechu sa zdá
byť použitie rašelinového výluhu v trecej vode (ktorá by mala
byť mäkčia a mierne kyslá) a kŕmenie rozplávaného poteru
vírnikmi. V období trenia sú samci nádherne sýto vyfarbený
a neustále sa snažia nalákať samičky do svojho teritória
„svadobným tancom“. Jedná sa o súhru vlnivých pohybov,
predvádzania napnutých plutiev a sfarbenia v tesnej blízkosti
samičky, ktorá, ak je pripravená na trenie, nasleduje samca
do jeho teritória. Tam si partneri vyhliadnu vhodné miesto na
odloženie ikier.

Akvárium pre chov Dario dario. (Foto: Peter Máčada)

V tomto článku som sa snažil popísať moje vlastné
skúsenosti s chovom a odchovom týchto nádherných a
neuveriteľne fascinujúcich rybiek jak svojím vzhľadom, tak
svojím správaním. Dúfam, že aj prostredníctvom tohto článku
si nájdu rybky Dario dario cestu do vášho srdca a akvária.

Dario dario – chovná skupinka. (Foto: Peter Máčada)

Samotný trecí akt prebieha veľmi podobne ako pri
Betta splendens. Samček sa ovinie okolo samičky a pri
jemnom chvení oboch partnerov dôjde k uvoľneniu
pohlavných produktov. Rybky zostávajú v tejto strnulej
polohe ešte niekoľko sekúnd a po precitnutí opäť začínajú
hľadať nové miesto pre odloženie ikier. Pri jednom trecom
akte vypustí samička priemerne 1 až 3 ikry, ktoré sú sklovito
priezračné a mierne lepkavé. Ikry sú veľmi drobné, o veľkosti
iba 1 až 1,2 mm.

rastliny
[1] http://nothobranchius.de/html/zwergblaubarsche.html

Drobný, zhruba 2 mm dlhý poter sa z ikier liahne
v závislosti od teploty o 24 až 36 hodín, po vyliahnutí leží na
dne, alebo visí na stenách nádrže. K rozplávaniu poteru
dochádza o 72 hodín po vyliahnutí. V tomto štádiu majú
mlade rybky ešte trochu zásob v žĺtkovom vaku, takže
k prijímaniu prvej potravy dochádza až o ďalších zhruba
24 hodín. Tu nastáva najväčší problém. Vzhľadom k ich
veľkosti sú rybky schopné skonzumovať iba najjemnejšiu

Dario dario – samček. (Foto: Peter Máčada)
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KRYPTOKORYNY VHODNÉ (NIELEN) DO POPREDIA
Andrej Žitný
Keď sa hovorí o rastlinách vhodných do predných častí
nádrže, väčšina aquascaperskej „komunity“ si automaticky
vybaví druhy Glossostigma elatinoides, Echinodorus tenellus,
Lilaeopsis atď. Avšak niekoľko druhov kryptokorýn poskytuje
alternatívy, ako pôsobivo zariadiť prednú scenériu akvária,
resp. môžu tvoriť vhodné obohatenie inak možno jednotvárneho nízkeho porastu. Čo mňa osobne na týchto
rastlinách najviac fascinuje je ich rôznorodosť a odlišnosť.
Pokiaľ v akváriu dominujú, vytvárajú tajuplnú atmosféru
dávneho sveta. Pokiaľ sú rafinovane (niekedy však aj
náhodne) vysadené len „kde-tu“ a oko pozorovateľa si ich
všimne až na druhý, možno tretí pohľad, dokážu sa postarať
o príjemné okorenenie a spestrenie celkového layoutu.

pre použitie v strednej zóne akvária. Ja pestujem variant
'Tropica'. U mňa sa jej darí medzi hustým porastom
E. tenellus. Jej tmavé hnedočervené sfarbenie a zvlnené
listy dobre kontrastujú s všadeprítomnou zelenou. Dorastá
do výšky cca 5-10 cm. Vhodným zastrihovaním starých
a veľkých listov sa dá udržať takpovediac na uzde. Pomocou
šľahúňov sa prevrtáva rôznymi smermi a sama od seba
niekedy „vykukne“ na neplánovaných miestach. Rastie
(na kryptokoryny) priemerne rýchlo.

Celkovo sa o kryptokorynách hovorí ako o menej
náročných rastlinách. Mám však pocit, že len preto, že sa
dotyční akvaristi nestretli s citlivejšími druhmi, resp. menšia
náročnosť je určite chápaná len v menších nárokoch na
intenzitu osvetlenia. Ale pekné vyfarbenie, kompaktný a hustý
rast docielime len silným osvetlením a správnym hnojením.
Kryptokoryny sa môžu ukázať ako pomerne náročné
rastliny – pri náhlych zmenách, experimentoch s hnojením a
„nehodách“ v akváriu sa niekedy behom krátkeho času
kompletne rozpadnú. Rastú pomerne až veľmi pomaly (závisí
od druhu a od podmienok), staršie listy môžu byť napadnuté
riasami. Skutočne pekné exempláre sa vyskytujú len v akváriách, kde dlhodobo panujú stabilné a dobré podmienky.

Cryptocoryne wendtii 'Tropica'. (Foto: Andrej Žitný)

Najmenším zástupcom kryptokorýn je Cryptocoryne
parva. Dorastá do výšky 5-10 cm. Má podlhovasté listy
svetlozelenej farby. Doslova umením je použitie výhradne
tejto rastliny na zariadenie prednej časti akvária. Hlavným
dôvodom je jej extrémne pomalý rast. Ak sa vám zdá, že napr.
taký Anubias, resp. paprade rastú pomaly, tak sú to šprintéri
v porovnaní s touto kryptokorynou. Pomalšie rastúcu rastlinu
ja osobne nepoznám.

Cryptocoryne wendtii v popredí akvária.
(Foto: Markéta Rejlková)

Spomedzi vhodných kandidátov do predných zón akvária
spomeniem tri taxóny.
Začnem s Cryptocoryne wendtii. Z tohto druhu
sa pestuje niekoľko farebných a vzrastových variant. Niektoré môžu dorastať do výšky cca 25 cm, čo ich skôr určuje

Cryptocoryne parva v spoločnom poraste s C. wendtii
'Tropica' a s Echinodorus tenellus. (Foto: Andrej Žitný)
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Cryptocoryne parva. (Foto: Andrej Žitný)

Cryptocoryne x willisii. (Foto: Markéta Rejlková)

Pokiaľ sa rozhodneme vytvoriť kobercový porast len
za pomoci Cryptocoryne parva, musíme naplánovať vhodný
počet exemplárov, vysádzať niekoľko centimetrov od seba
a dbať na to, aby ich nepohltili rýchlejšie rastúce rastliny
a dostalo sa im dostatočné množstvo svetla. Osobne som
vlastnil jedno miniakvárium, kde som vysadil výlučne túto
rastlinu. Momentálne ju pestujem medzi porastom
E. tenellus len ako spestrenie.
Pozor na zámenu s Cryptocoryne x willisii (lucens),
hlavne, ak vysadíte oba druhy do tej istej nádrže. Mladé
rastlinky majú podobné sfarbenie a formu listov. Táto
kryptokoryna však dorastá do väčších rozmerov a je skôr
vhodná na vysádzanie do skupiniek v stredných zónach
akvária.
bezstavovce
Spomínaná Cryptocoryne x willisii (lucens)
je formou listov a sfarbením podobná predchádzajúcemu
druhu, ale dorastá do dvoj- až trojnásobnej výšky. Jej
podlhovasté listy sýtej zelenej farby sú o odtieň tmavšie, ako
druh predchádzajúci, pevné, s veľmi jemnou štruktúrou.
Kryptokoryny sa môžu pri rýchlych zmenách prostredia,
katastrofách v akváriu a pod. rozpadnúť. Zvykne sa vtedy
hovoriť o „kryptokorynovej chorobe“ i keď choroba to de facto
nie je, čo by bolo na samostatnú kapitolu... Tu sa ukáže tento
druh ako pomerne odolný – kým z iných kryptokorýn
v akváriu už takmer nič neostalo, tieto dokážu vydržať
najdlhšie – samozrejme nevydržia však všetko.
Tieto rastliny nie sú vhodné na vypĺňanie väčších
plôch v akváriu. Najlepšie vynikne, pokiaľ ju vysádzame
do stredných častí nádrže, kľudne aj vo veľkých trsoch –
tzn. niekoľko rastlín pohromade. Po čase vytvorí akési „klbko“
a pozorovateľ si to pri prechádzaní pohľadom po akváriu
neuvedomí.
Snažme sa vytvoriť touto skupinkou kontrast s okolitým
zariadením resp. porastom. Farba a tvar listov ju k tomu
predestinujú. Vytvoríme tak akýsi stabilný bod, kde pri
pozorovaní akvária ostaneme podvedome chvíľu stáť.
Využijeme tú vlastnosť C. x willisii, že rastie veľmi pomaly
a jej výzor sa nebude príliš rýchlo meniť.

Pokiaľ ostatné okolité rastliny tvoria rýchlejšie rastúce
druhy, budeme musieť samozrejme dbať o to, aby sme
C. x willisii v istých časových intervaloch oslobodzovali
a dopriali jej priame svetlo. Nijak jej však dlhšie prestávky
v polotieni neublížia. Najkrajšie samozrejme vynikne a rastie
pri silnom kvalitnom osvetlení a dobrých podmienkach.
Vtedy sa začne vďačne množiť pomocou typických šľahúňov,
ktoré dokážu byť pomerne pevné a hrubé. Rovnako prekvapí
bujná koreňová štruktúra, čo si kľajúc uvedomíme, pokiaľ
chceme rastlinu presadiť/odstrániť a chtiac-nechtiac pri
tom „prevetráme“ dno, prearanžujeme layout v akváriu a
spôsobíme šok citlivejším obyvateľom akvária. Tým však
nechcem rastlinu ukázať v zlom svetle, treba na to jednoducho myslieť. Je to dôkaz, že táto rastlina (ako mimochodom
všetky kryptokoryny) si väčšinu živín čerpá zo dna. Tým
v substráte odbúrava prebytočné živiny a pozitívne vplýva
na „mikroklímu“ v akváriu.
Stredne skúsený akvarista s ňou nebude mať vážnejšie
problémy. Ak sa v akváriu nachádzajú rýchlejšie rastúce
rastliny, treba si časom osvojiť správne dávkovanie hnojiva –
príliš málo znamená, že väčšinu živín spotrebujú „šprintéri“
a kryptokoryna sa neukáže v plnej kráse. Príliš veľa hnojiva,
hlavne v „pomalších“ nádržiach s machom, papraďami
a inými kryptokorynami môže spôsobiť zariasenie starších
listov a v krajnom prípade rozpad kryptokorýn. Po stabilizovaní podmienok sa po pár týždňoch porast zvykne
zregenerovať.

Cryptocoryne x willisii. (Foto: Markéta Rejlková)
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BEZSTAVOVCE V AKVÁRIU 4 – VÝŽIVA
Norman Durný
Pôvodne som chcel túto časť seriálu o bezstavovcoch
napísať veľmi jednoducho v znení myšlienky, že bezstavovce
bežne chované v našich akváriách sú vlastne „všežraví
zbytkožrúti“ a v podstate sa uspokoja takmer so všetkým,
čo im ponúkneme, resp. si v akváriu nájdu dostatok potravy
sami. Pri hlbšom zamyslení som si uvedomil, že to takto
radšej nezjednoduším, pretože existujú výnimky, ktoré
potvrdzujú toto „pravidlo“.
Tak ako veľa vecí v akvaristickom koníčku je všetko
potrebné prispôsobiť určitým požiadavkám (resp. zvyklostiam) našich chovancov. Tak ako existujú ryby prijímajúce
potravu z hladiny, z vodného stĺpca či zo dna, takisto nájdeme
medzi bezstavovcami rôzne druhy, ktoré sú prispôsobené
rôznym spôsobom prijímania potravy.
Pre ilustráciu uvediem niekoľko príkladov. Prijímanie
potravy z vodného stĺpca uprednostňujú napríklad krevety
filtrujúce vodu (Atyopsis moluccensis, Atya gabonensis...)
a krevetky plávajúce vo vode živiace sa fytoplanktónom,
alebo rôzne ulitníky prichytené o podklad taktiež filtrujúce
vodu (napr. slávky), živiace sa najjemnejším zoo- a fytoplanktónom. Prijímanie potravy z dna alebo z dekorácie
uprednostňuje väčšina kreviet, rakov a ulitníkov, no najmä
drobné krevetky občas prijímajú potravu z hladiny, najčastejšie „slepú hladinu“ tvorenú mikroskopickým planktónom
a mastným povlakom.
Ak chceme zabezpečiť našim chovancom čo najvernejšiu
napodobeninu ich domoviny, mali by sme tomu prispôsobiť
teda aj samotnú výživu a ich životosprávu.

Bez problémov je prijímaný bežný mrazený planktón (cyklop,
dafnia, koretra, patentka...), ako aj sušené umelé krmivá vo
forme granúl a tabliet, pri ktorých máme na výber, či zvolíme
tie s vyšším obsahom rastlinnej zložky alebo živočíšnej,
prípadne čisto krmivá obsahujúce niektorý druh rias (napr.
spirulina). Vločkové krmivá sú menej vhodné kvôli tomu, že
sú vyvinuté hlavne pre ryby konzumujúce z hladiny a trvá
dlhšie, kým klesnú na dno. Či kupovať krmivá určené priamo
pre bezstavovce je na každého zvážení, no vynikajúce výsledky
sú dosiahnuteľné aj s bežnými krmivami pre ryby.

Rôzne druhy krmív vhodné pre bezstavovce.
(Foto: Norman Durný)

Ďalšou spomenutou kategóriou krmív sú podomácky
vyrobené zmesi na zmrazenie, alebo „čo dá chladnička“.
Receptov je veľa a v podstate by sa to dalo zhrnúť
jednoducho: stačí zmiešať/zmixovať to, čo vašim chovancom
chutí. Vhodné sú napríklad rybie filé, špenát, hrášok, šalát,
uhorka, cukina, planktón, prebytky z akváriových rastlín,
ďatelina a pod. Pri kupovaných mrazených výrobkoch pre
ľudí (špenát, ryby...) je však potrebné vyhľadať výrobky
bez konzervačných látok, solí a korenín. Takisto kúpenú
zeleninu je potrebné poriadne poumývať alebo ošúpať kvôli
príp. použitiu postreku alebo hnojív. Pred podávaním čerstvej
zeleniny je väčšinou nutné vyskúšať, v akej forme ju budú naši
chovanci najlepšie prijímať. Môžeme použiť teda zeleninu
surovú, rýchlo sparenú (niekoľkosekundové ponorenie
do vriacej vody), alebo krátko pripravenú na pare či povarenú
(1-5 minút podľa tuhosti zeleniny). Pri použití takejto
rastlinnej potravy sa nemusíme obávať nechať ju v akváriu
aj niekoľko hodín, pretože jej rozklad je výrazne pomalší ako
pri potrave živočíšnej alebo umelej.
Samozrejme nesmieme zabudnúť aj na potravu, ktorú
poskytne akvárium samotné. Ide najmä o riasy, povlaky
baktérií a iných nižších organizmov na sklách, dekorácii
a pod., bioodpad vo forme odumierajúcich rastlinných častí,
prípadne aj uhynuté akváriové živočíchy a samozrejme detrit.

Čím kŕmiť ?
Nahradiť v dnešnej dobe aspoň čiastočne prirodzenú
potravu, resp. aspoň jej zloženie, nie je až taký veľký problém.
K dispozícii máme z bežných krmív na výber krmivá
živé (prírodné, doma dochované a dopestované), mrazené
(komerčne dostupné, vlastné zmrazené zmesi), umelé/sušené
(vločky, granule, tabletky, lyofilizovaný planktón, sušené
riasy atp.).
Ako som už na začiatku naznačil, väčšina bezstavovcov
sú naozaj „všežraví zbytkožrúti“. V akváriových chovoch sa
totižto veľmi málo vyskytujú vyslovení potravinoví špecialisti,
ktorých chov je značne náročnejší ako bežne dostupných
druhov. Z bežne dostupných a chovaných druhov sa v prírode
(resp. ich predchodci z prírody, ak ide o vyšľachtené druhy
a formy) živí naozaj zbytkami väčšina. Či už ide o rozkladajúce sa rastlinné časti, živočíchy, alebo jednoducho
„omrvinky“ po väčších predátoroch, nánosy rias, baktérií a
iných organizmov na dne, rastlinách a koreňoch.
V zajatí ide teda skôr o to, zvoliť vhodnú formu potravy,
keďže chuťové nároky bezstavovcov nie sú nijak vysoké.
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Tabletkové a granulované krmivá vhodné pre bezstavovce.
(Foto: Norman Durný)

bezstavovce

Rôzne mrazené krmivá vhodné pre bezstavovce.
(Foto: Norman Durný)

Ako kŕmiť ?
Z poznania svojich chovancov väčšinou vyplýva aj spôsob
vhodného kŕmenia. Pre drobné krevety, pohybujúce sa
ulitníky, stredné krevety a raky nebrániace si svoje teritórium
postačí nasypať potravu na jedno miesto a je po probléme.
Zložitejšie je kŕmenie napríklad krevetiek filtrujúcich
vodu, ktoré len s ťažkosťami prijímajú potravu z dna, aj keď si
z donútenia poradia aj s touto prekážkou. Preto je lepšie
jemnú potravu (rozmrazený alebo živý planktón, jemné
granulované krmivo) rozvíriť v prúde, v ktorom sú postavené s nastavenými vejárikmi, takto prijmú potravu ich
prirodzeným spôsobom. Pre jednoduchšie zvládnutie tohto
úkonu je vhodná pomôcka injekčná striekačka s nasadenou
vzduchovacou hadičkou. Takto je vhodné prikrmovať aj napr.
ulitníky filtrujúce vodu (slávky). Treba však dať pozor, aby
sme nepustili príliš hustý prúd potravy, pretože ulitníky sa
zatiahnu a krevetky tiež stiahnu svoje vejáriky, prípadne aj
opustia svoje stanovisko. Najvhodnejší na kŕmenie je jemný
planktón, ktorý sa neusadzuje prirýchlo a nejakú dobu sa
prúdením v akváriu ešte vznáša.

Väčšie krevety, kraby a raky, ktoré sú neznášanlivé, je
tiež lepšie kŕmiť cielene napríklad pinzetou – vhodením
kúska ryby, tabletky, hrášku a pod. pred úkryt. Predídeme
tým zbytočným šarvátkam medzi jedincami.

Mrazené patentky sú obľúbenou potravou väčšiny
bezstavovcov okrem filtrátorov. (Foto: Norman Durný)

Ako často a kedy kŕmiť ?
Kŕmenie je odporúčaniahodné vykonávať v pravidelnom
režime, na ktorý si zvyknú aj tie tvory, ktoré sú v danej dennej
dobe neaktívne. Vždy je lepšie dodržiavať pravidelnosť ako
kŕmiť síce počas doby ich aktivity, avšak v rôznom čase.
Väčšina akváriových rýb je schopná skonzumovať svoju
dennú dávku krmiva behom pár minút, no napríklad
niektorým ulitníkom môže trvať nejakú tú chvíľu, kým sa
doplazia ku potrave. Na pravidelnosť kŕmenia si zvyknú aj
tvory, ktoré podľa nás „príliš rozumu do vienka nedostali“.
Pre bezstavovce aktívne cez deň je vhodné kŕmiť
v intervale od uplynutia niekoľkých minút po zapnutí
osvetlenia až po hodinku-dve pred jeho vypnutím. Oneskorenie ráno po zapnutí je vhodné pre ich „zobudenie sa“,
časová rezerva pred vypnutím osvetlenia je zasa vhodná kvôli

Mrazený cyklop a iný drobný planktón je veľmi dobre
a hlavne prirodzene prijímaný krevetami filtrujúcimi vodu
v prúde. (Foto: Norman Durný)
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dostatku času na skonzumovanie potravy pred spánkom, aby
sa zbytočne nedojedená potrava cez noc nepokazila.
Bezstavovce aktívne najmä v noci si rýchlo zvyknú
prijímať potravu nejaký čas pred vypnutím osvetlenia, kedy si
radi prídu po svoj podiel, a potom ho nerušene skonzumujú,
keď nastane tma. Takto si aj chovateľ príde na svoje
potešenie, aj jeho chovanci budú sýty.
Samozrejme je lepšie kŕmenie „častejšie a menej“, ako
„menej často ale bohato“. Kŕmenie je preto lepšie vykonávať
denne, no nejaké vynechanie kŕmenia nepredstavuje veľkú
pohromu, akvárium poskytuje dosť alternatívnej potravy.

Caridina cf. babaulti 'Green' pri večernom kŕmení.
(Foto: Norman Durný)

Na čo si dať pozor:
• Mrazená zelenina a ryby môžu byť upravované
(olej, ocot, koreniny, soľ, konzervačné látky...)!
• Čerstvá zelenina je väčšinou chemicky ošetrovaná
(postreky, hnojenie...), takže je treba ju poriadne
poumývať, prípadne ošúpať.

Neocaridina cf. zhangjiajiensis pri kŕmení.
(Foto: Norman Durný)

• Konzervovaná zelenina nie je vhodná, lepšie je si
pripraviť zeleninu čerstvú a použiť ju priamo, alebo
tepelne spracovanú v pare alebo čistej vode, príp. ju
zmraziť pre neskoršie použitie.

Koľko kŕmiť ?
Pri bezstavovcoch platí pravidlo „menej je viac“ omnoho
prísnejšie ako pri rybách, pretože už mierne zvýšenie
dusíkatých odpadných látok z prekrmovania môže mať za
následok ich úhyn, kvôli vyššej citlivosti na prítomnosť týchto
látok vo vode, ako je tomu zvyčajne u rýb.
Pravidlo kŕmiť toľko, koľko chovanci skonzumujú behom
10-20 minút, sa nedá použiť vždy a všade, najmä ak zahrnieme do potravy napríklad zeleninu, ktorá vydrží bez
problémov v akváriu niekoľko hodín až dní a bezstavovce ju
konzumujú s väčšou námahou, ako krmivo granulované či
tabletkové, ktoré vo vode zmäkne rýchlo. Naopak keby sme
do malého krevetária denne sypali krmiva „koľko sa do
kreviet zmestí za 20 minút“, ďaleko by sme s takýmto
prístupom tiež nedošli.
Na otázku koľko kŕmiť treba odpovedať „s citom“.
Chovancov a ich nároky treba buď dobre poznať, alebo ich
poriadne sledovať a množstvo prispôsobovať okolnostiam.
Pri niekoľkých granulách nedojedeného krmiva netreba robiť
bezprostredne paniku, ale jednoducho ďalšie kŕmenie
vynechať či zredukovať dávku. Pri veľkých krevetách, rakoch
a kraboch predchádza pred zvlekom obdobie obmedzeného
príjmu potravy, ktoré môže trvať aj niekoľko dní; takže
ak spozorujeme neprijímanie potravy, pravidelné kŕmenie
zredukujeme len na veľmi malú dávku.

• Potravu sa snažíme buď striedať, alebo aspoň občas
niečím oživiť, prípadne používať vlastné zmesi, z ktorých
si to, čo momentálne potrebujú, vyberú naši chovanci
sami.

Caridina cf. babaulti 'Green' pri večernom kŕmení.
(Foto: Norman Durný)
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Latinský názov

Caridina cf. babaulti 'Green'

Slovenský názov/synonymum

žiadny

Pôvod

India

Veľkosť

samice do 30 mm, samci okolo 25 mm

Správanie

mierumilovná

Popis

Malá krevetka, základná farba zelená – v závislosti od okolia a rozpoloženia
krevetky od jemnej zelenej cez „jedovato“-sýtozelenú až po hnedý nádych.
Samice s výrazným bledším chrbtovým pásom, jemným bledým žíhaním po
bokoch a bledými bodkami na karapaxe. Samce spravidla menej intenzívne
sfarbené. Rostrum stredné s výraznými zubmi. Nosiace samičky majú jasne
zelené, drobné vajíčka.
Minimálna

Optimálna

Maximálna

Teplota °C

20

24

28

pH

6,0

okolo 7

8,0

6

okolo 10

20

Celková tvrdosť °dGH
Uhličitanová tvrdosť °dKH
Potrava

Všežravec – odumierajúce časti rastlín, planktón a mikroorganizmy žijúce na
rastlinách a dekorácii, bežné krmivo pre akváriové ryby, riasy.

Rozmnožovanie

Špecializovaný typ, celý cyklus prebieha v sladkej vode, z vajíčok sa liahnu
životaschopné, no veľmi malé (približne 1 mm) samostatné mláďatá.

Pohlavné rozdiely

Samice väčšie, mohutnejšie, výraznejšie sfarbené s chrbtovým pásom.

Plodnosť

Až 100 mladých každých 4 – 6 týždňov.

Požiadavky na chov

Akvárium od 20 l objemu, hustejšie zarastené jemnolistými rastlinami a machmi,
korene.

Odchov

Ťažší, vyžaduje si starú, dobre zabehnutú nádrž s dostatkom detritu, rastlín
a machov. Mladé sú po narodení veľmi malé, takže pre odchov je lepšia
jednodruhová nádrž a bezpečná filtrácia, aby nedochádzalo k nasávaniu mladých
krevetiek.

Zvláštnosti

Samičky, najmä nosiace sú kľudnejšie, samce sú viac živšie.

Príbuzné druhy/variety

Veľmi veľa príbuzných druhov a foriem z oblastí rozšírenia od Číny cez Indiu,
Malajziu až po Turecko, líšiacich sa niekedy len drobnými znakmi, prípadne
sfarbením ,inokedy aj primitívnym rozmnožovacím cyklom.

téma

téma

Caridina cf. babaulti 'Green' – samec.
(Foto: Norman Durný)

Caridina cf. babaulti 'Green' – samica.
(Foto: Norman Durný)
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TÉMA: DUSÍK V AKVÁRIU
Markéta Rejlková
Téma čtvrtého čísla časopisu Akvárium je chemicky zaměřené – doufám, že vás to příliš nerozladí. Dusík hraje klíčovou roli
v péči o akvárium, spolurozhoduje o tom, jestli budou naše ryby zdravé a jestli rostliny porostou podle našich představ. Pokusím
se tu nutnou dávku chemické teorie podat pokud možno stručně, aby více prostoru mohlo být věnováno praktické stránce sledování a upravování koloběhu dusíku v akváriu a zejména vztahům rostliny-dusík a ryby-dusík.
Zřejmě vás překvapí rozsah této rubriky, ale musím vás předem varovat – nepovažujte následující texty za vyčerpávající
zpracování tématu dusíku. Některé oblasti jsem jen letmo načrtla, jiné dokonce obešla úplně, ačkoli s dusíkem souvisí. Přesto
doufám, že vám následující stránky pomohou rozšířit obzory a o něco lépe porozumět pochodům v akváriu.

CYKLUS DUSÍKU A ÚLOHA BAKTÉRIÍ
Cyklus dusíku je sled biochemických reakcí, při nichž
se mění forma dusíku z organicky vázaného (v mrtvé hmotě
či v produktech metabolismu) až na takovou formu, která je
opět přístupná pro rostliny a může být znovu zabudována
do živé hmoty. Cyklu se zúčastňují baktérie, sinice, rostliny
a živočichové. Jde vlastně o jakousi „recyklaci“ dusíku, který
je jedním ze základních stavebních prvků živých organismů.
I když je 78 % atmosféry tvořeno dusíkem (N2), není tato
molekulární forma dostupná pro rostliny. Celý cyklus je
závislý na baktériích, které přeměňují dusík na přístupnou
formu, kterou přijímají rostliny. Dusík z rostlinných pletiv
postupuje potravním řetězcem (býložravci – masožravci)
a v okamžiku, kdy rostlina nebo živočich zemřou (nebo se
nestrávené organické látky dostanou do prostředí jako výkaly
a moč), přichází ke slovu opět baktérie – tentokrát ale
jiná skupina.
Podle konkrétních podmínek prostředí může mít cyklus
dusíku několik podob a částí, nás ale budou zajímat jen ty
pochody, ke kterým dochází v akváriu. Vynechám tedy tu
část, kdy dochází k přeměně molekulárního dusíku na formy
dostupné rostlinám, a budu se věnovat další části cyklu,
tzv. nitrifikaci. Na tomto místě musím předeslat, že
s různými formami dusíku a jejich přeměnami
(a tedy i s baktériemi) se v akváriu setkáme vždy.
Často stojí dusík v pozadí nejrůznějších problémů s řasami
či se zdravotním stavem ryb. Znalost cyklu dusíku aspoň
v hrubých rysech by měla patřit k „základnímu vzdělání“
každého akvaristy.
Cyklus (resp. jeho část) začíná v našem akváriu ve chvíli,
kdy tam dusík v nějaké reaktivní formě dáme – tj. stačí jen
napustit prázdné akvárium vodovodní vodou (obsahuje zpravidla dusičnany) a série procesů začíná. Nás pochopitelně
bude zajímat hlavně to, co se děje v akváriu oživeném rybami,
plži a dalšími živočichy – a v ideálním případě i rostlinami.
Všechny tuhé odpady, které v akváriu vznikají (zbytky
krmiva, výkaly ryb a dalších živočichů, odumřelé části rostlin,

uhynulí živočichové atd.), podléhají činnosti rozkladných
baktérií. Ty představují obrovskou skupinu heterotrofních
organismů, které obvykle akvaristé přehlížejí až do okamžiku, kdy se z nějakého důvodu objeví tzv. bílý zákal vody.
Rozkladné baktérie spotřebovávají kyslík a přeměňují
organickou hmotu na jednoduší látky: CO2, H2O a NH3
(amoniak, resp. častěji amonný ion NH4+, vysvětlení níže).
Souhrnná rovnice rozkladu aminokyselin vypadá takhle [1]:
C106H181045N16P + 11802 -> 106C02 + 65H20 + 16NH3
+ H3PO4
Vzorec (byť je to jen jeho zjednodušená podoba např.
s vynecháním síry) je děsivý, ale není třeba se ho učit
nazpaměť. Pro nás akvaristy je však bezesporu zajímavé,
že při rozkladu dochází ke spotřebě velkého množství kyslíku
a zároveň dochází k produkci CO2, tedy k ne zanedbatelnému
poklesu pH!
Pokud dojde z nějakého důvodu k nenadálému přemnožení rozkladných baktérií, které pozorujeme jako bílý zákal
(ale ten mohou někdy tvořit i nálevníci), hrozí rybám
zadušení. Jednak proto, že baktérie spotřebovávají velké
množství kyslíku, a pak také proto, že amoniak ztěžuje
dýchání (mírně řečeno).
Vraťme se ale k běžné situaci v akváriu: ke slovu přichází
nyní tzv. nitrifikační baktérie. Těm už se dostává
zasloužené pozornosti a „biologická filtrace“ je dnes skoro
zaklínadlem moderní akvaristiky. Otázkou je, jestli je
všemožná technická podpora této části cyklu opravdu tím
nejlepším přístupem – ale k tomu se dostanu později.
Nitrifikační baktérie se rozdělují do dvou velkých skupin:
první se stará o zpracování NH3 (resp. NH4+) na NO2(dusitany), druhá potom přeměňuje NO2- na NO3- (dusičnany). Děj se dá souhrnně zapsat touto rovnicí:
NH3 + 2O2 -> NO3- + H2O + H+
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H+
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H+
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NO3-

nitrifikační
baktérie

nitrifikační
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vody. S tím nelze než souhlasit – a přesto mi to nedá nezmínit
ještě minimálně dvě další podoby cyklu dusíku, jak se s ním
můžeme v akvaristice setkat.
První alternativou k nitrifikaci (tj. přeměně až na
dusičnany = nitráty) je obrácený proces, tzv. denitrifikace.
Předpona de- nám naznačuje, že půjde o pochody směřující
k odstranění dusičnanů z akvária – podílejí se na nich úplně
jiné skupiny baktérií a konečným produktem je molekulární
dusík, který vyprchá z akvária. Ke zdárnému průběhu reakcí
je potřebné zajištění anaerobních podmínek (tj. prostředí bez
přístupu kyslíku) a konstantní zdroj organického uhlíku. Také
je nutno uhlídat, aby se reakce ubíraly správným směrem a
nemnožily se jiné kmeny baktérií, které produkují nebezpečné
látky (energii si neobstarávají redukcí dusíkatých látek jak
je to žádoucí, ale např. sirnatých). To je technologicky
(a finančně) dost náročné, denitrifikační procesy jsou proto
využívány hlavně v mořské akvaristice, kde je příprava vody
na výměnu nákladná a denitrifikační filtr se vyplatí. Ve
sladkovodní akvaristice se používá naprosto minimálně.
Kladu důraz na slovo používá. Denitrifikační baktérie se
běžně vyskytují v akváriu na místech, kam nemá přístup voda
obsahující kyslík – tj. v nejčastěji v substrátu. Tam někdy
mohou vznikat bubliny plynného dusíku, vzácně také jedovaté
produkty metabolismu baktérií (zejména H2S). Pokud ve dně
nedochází k vyloženému hnití kořenů rostlin, nejde o žádné
nebezpečí. Denitrifikace je zcela přirozený jev a má i v akváriu
daleko větší význam pro „ztráty“ dusíku, než se soudí – může
mít „na svědomí“ ztrátu až 50 % celkového dusíku [3].
Druhá alternativa ke „klasickému“ cyklu dusíku si zaslouží
samostatný článek...

Opět dochází k spotřebě kyslíku a také k snižování pH
akvarijní vody! První skupina nitrifikačních baktérií bývala
přiřazována k rodu Nitrosomonas – tyto baktérie zpracovávají nejen amoniak vytvořený rozkladnými heterotrofními
baktériemi, ale také ten, který vylučují přímo ryby (viz dále).
Druhou část nitrifikace zajišťují většinou v přírodě baktérie
rodu Nitrobacter. Nicméně vědecké výzkumy posledních let
ukazují, že Nitrosomonas ani Nitrobacter v akváriu nepůsobí,
nebo alespoň ne v takové míře, jak se vždy předpokládalo.
Místo nich se o odbourávání amoniaku stará zejména Nitrosococcus mobilis a o zpracování dusitanů potom baktérie
rodu Nitrospira, i když je to zřejmě ještě složitější [2]. Jasné
je jedno – ještě se máme o fungování akvária hodně co učit.
Nitrifikační baktérie (obdobně jako baktérie rozkladné)
najdeme v akváriu úplně všude – osídlují každou plochu,
stěny akvária, povrch zrnek písku nebo štěrku, povrch listů
a stonků rostlin, kořenů a kamenů, ponořených technických
pomůcek atd. Největší koncentrace jich bývá ve filtru, pokud
poskytuje aerobní podmínky, tj. prochází ním voda
s dostatkem rozpuštěného kyslíku (to je vlastně účelem filtru,
poskytnout plochu navíc a hlavně zajistit cirkulaci vody,
tj. neustálý přísun kyslíku). Čím větší je povrch, kde se mohou
nitrifikační baktérie usadit (lhostejno zda ve filtru nebo jinde
v akváriu), tím větší může být jejich kolonie a tím výkonněji
mohou přeměňovat NH4+ na NO2- a následně na NO3-.
Takto v kostce bývá cyklus dusíku z pohledu akvaristy
nejčastěji popisován. Jednotlivé formy dusíku se liší svou
toxicitou (o tom viz dále), NO3- jako výsledný produkt bývá
považován za relativně bezpečný a k jeho konečnému
odstranění z akvária bývají doporučovány pravidelné výměny
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DUSÍK A ROSTLINY
Vraťme se k nitrifikaci, tj. k přeměně dusíkatých látek
postupně z NH3/NH4+ na NO2- a NO3-. Skončili jsme tím,
že se v akváriu hromadí dusičnany – a tady musí převzít
štafetu akvarista, baktérie se dále nezapojují. Dusičnany ale
není nutné z akvária odstraňovat jen výměnami vody. Máme
tu výkonné pomocníky, živé rostliny. Ty dokáží snížit
množství dusičnanů až k nule, za předpokladu, že je jich
dostatek a že se jim daří. Čím rychlejší růst, tím větší spotřeba
dusíku (sušina vodních rostlin je tvořena dusíkem z 0,6 až
4,3%). Některé druhy potřebují dusíku více než ostatní (jak
ostatně vyplývá z rozdílného množství v sušině) – takové se
samo-zřejmě nejlépe hodí pro odstraňování dusičnanů. Jsou
to hlavně plovoucí druhy jako Lemna minor, Salvinia spp.,
Limnobium laevigatum a Pistia stratiotes. Plovoucím
druhům a možnosti jejich použití na odstraňování dusíkatých
látek byl věnován článek v prvním čísle našeho časopisu [4].
Z ponořených druhů pak volíme ty, které velmi rychle
rostou. Pokud se nám podaří najít takové rostlinné
společenství, které dokáže dusičnany jako konečný produkt
nitrifikace spotřebovat, musíme naopak vodu měnit proto,
abychom nějaké dusičnany do akvária přidali, resp.
použijeme hnojení (nejčastěji KNO3).
To byla odbočka k jakési nadstavbě nitrifikačního procesu,
která je často podceňována. Mnozí i zkušení akvaristé nevěří,
že je možné dosáhnout odstraňování dusičnanů pomocí
rostlin v akváriu, které je průměrně nebo i nadprůměrně
obývané živočichy a odsouvají proto tuto možnost do oblasti
tzv. holandských akvárií, kde se v hustě zarostlé nádrži
prohání jen velmi malé množství ryb. Z vlastní opakované
zkušenosti ale mohu potvrdit, že dosáhnout nulové
koncentrace dusičnanů bez jakýchkoliv výměn vody, jen
s pomocí vodních rostlin, je docela dobře možné i v akváriu,
kde na dně leží vrstvy detritu produkovaného přemnoženými
plži a rybami v hustotě větší, než je doporučovaný 1 cm na 1 l
vody. Abych však byla upřímná, nevím, do jaké míry je to
možné přičítat rostlinné spotřebě dusičnanů – je
pravděpodobné, že k tomu dochází jen v minimální míře!
Teď vás asi napadlo, že si protiřečím. Není to tak –
opravdu věřím, že nulovou koncentraci dusičnanů (a také
ostatních forem dusíku, tak jak se v cyklu v rámci vymezeném
stěnami akvária střídají) mají na svědomí rostliny. Nikoli
však tím, že by spotřebovávaly dusičnany. Dostávám se
konečně k tzv. zkrácenému cyklu dusíku, o kterém se
všeobecně příliš nehovoří, ale který je velmi efektivní a může
ušetřit akvaristům námahu i peníze. Jedinou podmínkou je
prosperita rostlin (navíc v dostatečném množství) – pokud
nejste ochotni nebo schopni proměnit vaše akvárium
v zelenou džungli, zůstaňte u tradičních „výkonných
biologických filtrů“ a spoléhejte se na pravidelnou výměnu
vody. V některých případech je to jediný způsob, jak udržet
přijatelnou kvalitu vody (akvária s africkými cichlidami nebo
rostlinožravými rybami, odchovné nádrže atd.).

Jak tedy vypadá cyklus dusíku, který se obejde
bez nitrifikačních baktérií? Jednoduše: NH4+ je
spotřebováno přímo rostlinami.
Dosud i v „odborné“ literatuře doznívá všeobecně
rozšířené přesvědčení, že u vodních rostlin jsou hlavním
zdrojem dusíku dusičnany. Dnes ale víme, že pro většinu
vodních rostlin je preferovaným zdrojem dusíku NH4+ [4].
Není-li ve vodě dostatek amonného iontu, musí rostliny
využít NO3-, které však před zpracováním zpětně redukují na
NH4+. Dělají tak přesný opak toho, co nitrifikační baktérie
před nimi – a stojí je to velkou dávku energie. Dochází tak
k určitému soupeření mezi rostlinami a nitrifikačními
baktériemi – obě skupiny organismů NH4+ potřebují pro
svou existenci, pro růst a rozmnožování. Akvaristé většinou
dávají přednost baktériím, kupují pro ně drahé interní nebo
externí příbytky, spekulují nad vhodným průtokem a třesou
se strachy, že za jejich nepřítomnosti vypadne proud.
Musí-li akvarista pravidelně měnit část vody, protože
postupně narůstá koncentrace dusičnanů, je to znamení,
že baktérie fungují jak mají, ale rostlin je málo. Je proto
dobře, že se akvarista vydal cestou nitrifikace a nespoléhá
na to, že rostliny odbourají NH4+ – je zjevné, že jich není
dost nebo se jim nedaří tak, aby to zvládly. Na druhou stranu
je nutné vzít do úvahy, že spotřeba NO3- je pro rostliny
energeticky náročnější, než příjem NH4+. Kdybychom tedy
rostlinám dopřáli NH4+ místo NO3-, mohly by dusíku za
stejný čas spotřebovat více – a tak by rychleji rostly, jejich
hmota a tím i spotřeba by vzrůstaly... a tak dokolečka, až
se dostaneme k nulové koncentraci veškerých dusíkatých
látek a k neproniknutelné zelené džungli, kde rybičky zpívají
od radosti a akvarista nemusí nikdy měnit vodu. Utopie?!
Dejme tomu, že se akvarista trefil do všech požadavků
rostlin, podmínky jsou ideální a výše popsaný stav skutečně
nastane (bez toho zpěvu, správné ryby mají přece mlčet)
– rozhodně to není nemožné. Ale ouha, úspěšný akvarista
musí hnojit, protože ta velká masa rostlin má samozřejmě
nároky, které nejsou tak zdánlivě flexibilní, jako požadavky
nitrifikačních baktérií.
O baktériích nevíme a jen odevzdaně věříme, že ve filtru
jsou a že obsadily každičký milimetřík pečlivě vybraného
filtračního materiálu třetího tisíciletí – nespornou výhodou
je skutečnost, že se nemusíme (resp. nemůžeme) zneklidňovat, pokud se baktériím z nějakého důvodu zrovna
nedaří. Prostě to nevidíme. Odvrácenou stranou je fakt, že
nás potom nepříjemně zaskočí špatná kondice ryb. Ale zpátky
k požadavkům baktérií – pokud mají dusíku málo, tak
se prostě množí velmi pomalu, jejich kolonie je malá...
v dobře fungujícím rostlinném akváriu většinou překvapivě
menší, než bychom čekali v době, kdy jsme zoufale
konfrontovali obsah naší peněženky s dostupnými filtry
s pokud možno co největším objemem filtrační hmoty.
Ale to jen tak mimochodem. Vzroste-li koncentrace dusíku,

14

Akvárium, číslo 4

KLUB.AKVA.SK

kolonie se namnoží... klesne-li, část baktérií zemře a zbytek
úměrný zmenšenému přísunu potravy žije dál a čeká na
vhodnější podmínky. Neděje se nic dramatického, čeho
bychom si mohli všimnout.
Rostliny naproti tomu máme stále na očích. V akváriu by
nemělo být naměřitelné množství NH4+. Znamená to, že
pokud NH4+ využívají hned rostliny (a ne uměle udržovaná
kolonie baktérií ve filtru), je zdroj dusíku pro rostliny vždy
limitující. V takovém akváriu nedochází ve významné míře
k přeměně NH4+ na NO2- a následně NO3-, proto jsou
rostliny jakoby vyhladovělé a „poperou“ se o každou molekulu
NH4+, která se ve vodě objeví.
Množství rostlin musí být dostatečné, aby rychle zvládly
případný vzestup koncentrace NH4+ (překrmení, úhyn
rybky...). Je-li ale značné, potom se snadno stane, že
v případě porušení stálého přísunu dusíku (např. několik dní
nekrmíme) naměříme ve vodě nulovou koncentraci NH4+,
NO2-, NO3-. A tady přichází ke slovu rozdíl mezi baktériemi
a rostlinami – ty první nenápadně odumřou, ty druhé si
dávají na čas a všemožně nám signalizují, že něco není
v pořádku.
Nedostatek dusíku se projevuje nápadným žloutnutím
starších listů a zpomalením růstu. Příznaky jsou snadno
zaměnitelné s projevy nedostatku fosforu (v obou případech
rostliny občas i červenají), ale to nás nemusí trápit –
otestováním vody příčinu lehce odhalíme.

téma

koupíme někde v zahradnictví ve velkém balení. POZOR ale
na čistotu kupovaného hnojiva – nesmí být s příměsí
fungicidů, jiných podpůrných hnojiv apod.! Akvárium není
záhon s bramborami, takže musíme být opatrní.
Řada rostlin pěstovaných v akváriu patří mezi nitrofilní –
tj. mají v oblibě vyšší koncentrace amoniaku, resp. dusičnanů.
Jsou to především plovoucí rostliny a potom ty druhy, které
nazýváme „plevelem“ – rychle rostoucí stonkové druhy jako
např. Limnophila aquatica, Limnophila sessiliflora, Ceratophyllum demersum apod. Tyto druhy porostou i v „čistých“
akváriích, ale zkuste je přemístit do přerybněné nádrže
s vyšším zatížením dusičnany a uvidíte ten rozdíl – stonky
budou silnější, listové růžice budou mít větší průměr.
Samozřejmě neplatí to neomezeně, všeho moc škodí.
Prý nejrychleji rostoucí akvarijní rostlinou je Shinnersia
rivularis. Dokud jsem ji pěstovala v běžném akváriu, kde
množství dusičnanů nepřesahuje 5 mg/l, nerostla ani trochu.
Jen stagnovala. Dala jsem ji do experimentální nádržky, kde
hnojím, a denní přírůstky jsou 10 cm. Pokud tyto rychlerostoucí rostliny prosperují, pochopitelně spotřebovávají
mnoho dusíku a jejich růst se následně zpomaluje.
Některé zahraniční firmy zabývající se výrobou
nejrůznějších přípravků pro akvaristiku v poslední době
začaly dodávat i hnojiva na bázi NH4+. Ač se vám to po
přečtení předcházejících odstavců může zdát ideální, je to
řešení vhodné jen do ruk pěstitele rostlin, případně velmi
opatrného a pečlivého akvaristy. Přidávání NH4+ totiž není
něco, za co by vám ryby poděkovaly, při ledabylém dávkování
je můžeme velmi(!) snadno otrávit. Nechováme-li ale u rostlin
ryby ani jiné živočichy, případně máme-li plně pod kontrolou
chemismus vody, můžeme NH4+ použít. Zdůrazňuji ale
znovu, že zdravotní stav našich ryb musí být vždy na prvním
místě. O vztahu NH4+ k rybám a k pH vody se dočtete dále.
Dávkování hnojiv obsahujících dusík se musí podřídit
jasnému pravidlu, že méně je více. Vždy musíme brát ohled
na ryby a jiné živočichy, kteří dusík ve vodě nijak nevyžadují
a celá tato procedura je pro ně nepříjemná. V případě KNO3
dáváme takovou dávku, aby se koncentrace zdvihla řekněme
o 5 mg/l. Osvědčí-li se nám to, můžeme postupně zvýšit
koncentraci dusičnanů v akváriu až na 10 mg/l. To je
hodnota, která už postačí i náročnějším druhům rostlin
(náročnějším z pohledu spotřeby dusíku) a neuškodí rybám.
Většina druhů rostlin však dobře prosperuje i při koncentraci
NO3- 0-5 mg/l. Tady je ale nula blízko a je třeba stav hlídat.
Když už jsem zmínila hnojení, ještě u této tématiky chvíli
zůstanu. Dusík vstupuje do hry nejen v okamžiku, kdy ho
rostliny spotřebovaly a zcela evidentně jim chybí – v tom
případě už víme, co dělat. Většina akvaristů se bohužel
potýká s opačným problémem, a sice s nadbytkem dusičnanů
v akváriu. V tom případě však rostliny nejsou nijak spokojené,
jak by se mohlo mylně zdát. Některé citlivější druhy
v takových akváriích ani neporostou, ostatní pak budou mít
zvýšené nároky na spotřebu jiných prvků, které akvarista
málokdy dokáže uspokojit.

Nejstarší listy žloutnou, nové jsou pěkně zelené. Test by
potvrdil nízkou koncentraci NO3-. (Foto: Markéta Rejlková)

Nepřidáme-li dusík, rostlinám se rozpadnou starší listy,
některé nitrofilní druhy (mající větší nároky na dusík) se
zřejmě z akvária vytratí úplně. Pomalu rostoucí druhy nemusí
mít vůbec žádné problémy – ale pomalu rostoucí druhy také
pochopitelně nejsou to, co by z tohoto akvária dělalo zelený
filtr. Mít džungli, pomocí které udržujeme neměřitelné
koncentrace dusíkatých látek, z nás tedy dělá otroky našich
rostlin – a to je nepopiratelná nevýhoda.
Hnojit rostliny dusíkem ale nemusí být složité, ani nijak
zvlášť finančně náročné. Jako základní látka se používá KNO3
– je součástí např. PMDD, ale daleko levněji tuto látku
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Na množství dusíku se musíme vždy dívat v kontextu
dostupnosti dalších prvků. Především jde o vztah N : P : K.
Optimum je pro každý rostlinný druh jinde, proto za určité
koncentrace dusíku může být fosforu pro druh A dostatek,
pro druh B ale již nikoli. Tak je to pochopitelně ale s každým
prvkem křehké stavebnice akvária.
V akváriích s nadbytkem dusičnanů bývá často dostatek
fosforu, protože jde o akvária hustě zarybněná, kam fosfor
přidáváme v krmivu. Horší je to ale s draslíkem – ten bývá ve
vodovodní vodě obsažen jen v minimálním množství a jinou
cestou se do akvária nedostane. Takže zatímco koncentrace
dusíku a fosforu stoupá, draslík rostliny spotřebovávají a je ho
čím dál tím méně. Jeho nedostatek je velmi častou příčinou
potíží s růstem rostlin v hodně zarybněných akváriích, která
bojují s dusičnany. Bohužel, nejsnazší cesta jak draslík přidat
je právě KNO3, případně KH2PO4 – tedy nic použitelného
v našem případě. Naštěstí je tu ještě KCl. Ale to už příliš
odbočuji od tématu, kterým je dusík v akváriu.
Vrátím se od hnojení k zmiňovanému zkrácenému cyklu
dusíku, který se, jak jsem uvedla, obejde zcela bez baktérií.
Pozorný čtenář se jistě bouří, že vymýšlím nesmysly. Musím
mu dát samozřejmě za pravdu, akvárium bez baktérií je
nemyslitelné. Nemůžeme z něj vykázat ani nitrifikační
baktérie – jsou všude, na každičkém místě v akváriu,
i kdybychom neměli filtr. A platí to i naopak, nemůžeme
rostlinám zakázat, aby využívaly NH4+ a čekaly, až proběhne
ve filtru celý nitrifikační proces.
Jak to tedy s cyklem dusíku v našich akváriích
vypadá? Kolik NH4+ projde skutečnou nitrifikací až
k NO3- a kolik ho spotřebují přímo rostliny? S tím
souvisí další zásadní otázka: Kolik vlastně máme ve filtru
baktérií? Nenechte se mýlit reklamními slogany, větší
plocha neznamená větší kolonii baktérií – ta se rozrůstá
pochopitelně jen do té míry, dokud jí stačí potravní zdroje.
Máte-li prosperující rostlinné společenské akvárium s filtrem
a množství dusičnanů nestoupá, znamená to, že rostliny
všechny vyprodukované dusičnany spotřebují? A nebo to
může znamenat, že ve filtru není „nikdo“ a rostliny
spotřebovávají přímo NH4+? Je-li ve filtru dobře prosperující
kolonie baktérií, co se stane, když ho odstavíte? Vyletí NH4+
závratně nahoru, protože systém zcela závisí na nitrifikačních
baktériích mimo samotné akvárium, nebo se naopak začne
lépe dařit rostlinám, protože na ně konečně zbude amonný
ion a nebudou muset plýtvat energií na redukci NO3-?
To znamená nejen lepší růst rostlin, ale také už žádný vzestup
NO3-, které vzniká jen a jen činností baktérií, momentálně
vyřazených ze hry...?
Odpovědi bychom se přiblížili, kdybychom věděli, kdo
v souboji o NH4+ v akváriu vyhrává. Rostliny, nebo baktérie?
Kdo z nich dokáže tento zdroj jako první ukořistit? To zatím
nevíme, vedou se o tom polemiky v diskusích, ale zřejmě
neexistuje vědecký experiment, který by nám dal odpověď.
Doufejme, že se ho brzo dočkáme, abychom zase o něco více
porozuměli fungování akvária.

téma

Svědectví některých akvaristů dokazuje, že výpadek filtru
nemusí způsobit žádnou pohromu – a mnozí dokonce s tímto
poznáním provozují úspěšně akvárium už bez filtru. To ale
neznamená, že předtím ve filtru nebyla velká kolonie baktérií.
A už vůbec z toho nemůžete usuzovat, že se zrovna vaše
akvárium také obejde bez filtru – nebylo záměrem článku to
ani naznačit. A nebo možná ano ;-)
Aby mě nikdo nenařkl, že jsem zaujatá proti filtrům –
vůbec ne, umožňují ohromné spoustě lidí na celém světě být
akvaristy a to je dobré. Ale není na škodu vědět, že jsou i jiné
cesty – i když se po nich třeba zatím nevydáte.
Faktem zůstává, že v každém akváriu jsou nitrifikační
baktérie. V akváriu s rostlinami tedy vždy dochází k „souboji“,
vždy se prolínají oba typy cyklu dusíku. První poznámka –
většina vodních rostliny přijímá NO3- dost neochotně a do
poslední chvilky se drží příjmu NH4+, dokud není úplně
na nule. Druhá poznámka – dnes jsem změřila NO3- v mojí
malé Tanganice. Mám tam miniaturní vnitřní filtr, plovoucí
rostliny a jen pár kousků Egeria densa a Ceratophyllum
demersum – nějak odspodu žloutly. Test ukázal nulu. To jen
tak na okraj, kdyby vás napadlo, že ne každý může mít
v akváriu džungli. Rostlin nepotřebujeme mnoho, možná
stačí jen vybrat ty správné druhy. A nezapomínejme na
denitrifikaci, i ta se jistě v akváriu projeví.
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DUSÍK A RYBY
Pochopitelně nás bude vždy na prvním místě zajímat,
jak se v akváriu cítí ryby – a do značné míry to závisí právě
na obsahu dusíkatých látek ve vodě. Velká část chorob nebo
„záhadných“ úmrtí má spojitost s touto problematikou,
nehledě na obtíže při rozmnožování řady druhů, které pro
vývoj jiker a plůdku potřebují čistou vodu. Čistou = prostou
amoniaku a dusitanů a jen s minimem dusičnanů.
Máme-li v akvarijní vodě malé množství dusíkatých látek,
rybám to rozhodně vadit nebude. Naopak to ale platí stoprocentně. Hranice, kdy už začíná být jejich koncentrace
nepříjemná, nebo dokonce životu nebezpečná, se liší druh
od druhu a vliv mají i další faktory, jako je stáří a kondice
ryb a některé parametry prostředí. Ke konkrétním číslům
se dostaneme později.
Začnu ale pěkně od začátku, a sice od zdroje dusíku
v akváriu. Je to jednak nespotřebované krmivo a mrtvá
hmota (odumřelé listy rostlin, uhynulí drobní živočichové a
samozřejmě i mrtvé neodstraněné ryby), ale zejména odpady
metabolismu živočichů. Aminokyseliny, které jsou rozloženy
za účelem získání energie nebo uloženy pro pozdější využití,
jsou zbaveny aminoskupiny (–NH2). Další nakládání s tímto
odpadem se u různých skupin živočichů liší.
Většina druhů ryb téměř nevylučuje močovinu; jejich
dusíkatý odpad je z 80-95 % tvořený přímo amoniakem.
NH3 je velmi toxická látka, ale velmi dobře rozpustná ve vodě
– a té je samozřejmě ve vodním prostředí dostatek. Proto
ryby (zejména sladkovodní) a jiní vodní živočichové nemusejí
s vodou šetřit a vytvářet koncentrovanější formu odpadu, jako
je močovina nebo kys. močová u jiných skupin živočichů.
Tím také ušetří energii nutnou na transformaci amoniaku
na méně toxické formy. Daní za ulehčený proces vylučování
dusíku je ale fakt, že se ryby musí toxického amoniaku co
nejrychleji zbavit – nelze ho uskladnit a odhodit ve vhodnou
chvíli. Jen asi 10 % odpadu ryb tvoří močovina, která může
být díky znatelně nižší toxicitě zdržena v těle déle (ať už v krvi,
nebo v močovém měchýři) a vypouštěna nárazově. V daleko
větší míře vytváří močovinu např. lezci (rod Periophthalmus),
kteří tráví mnoho času mimo vodu, a v suchých obdobích
roku třeba i bahníci. Až 20 % dusíku je také vyloučeno přímo
ve formě aminokyselin či bílkovin.
Co asi mnohé čtenáře překvapí je skutečnost, že ryby
amoniak vylučují především žábrami (prakticky neustále).
Dochází k tomu pasívní difúzí díky rozdílu v koncentracích;
„uvnitř“ je amoniaku více než „venku“. Tedy čím čistší voda,
tím lepšímu zdraví se budou naše ryby těšit.
Dojde-li ve vodě ke zvýšení koncentrace amoniaku,
nastává pohyb opačným směrem. Amoniak je vysoce toxický,
jako el. neutrální částice vstupuje do těla ryb velmi snadno.
Způsobuje rybám zdravotní problémy už při velmi malých
koncentracích – v dobře fungujícím akváriu by proto měla být
jeho koncentrace vždy neměřitelná, veškerý odpad vypro-

dukovaný rybami a jinými živočichy je totiž okamžitě
spotřebován rostlinami, nebo přeměněn nitrifikačními
baktériemi postupně až na dusičnany. Velmi často na místě
amoniaku hovoříme o amonném iontu NH4+ (vztah NH3/
NH4+ vysvětlím v následujícím článku). Amonný ion není
pro ryby skoro vůbec nebezpečný, vzhledem k jeho el. náboji
je jeho vstup do těla ryb ztížený.
Zvýšená koncentrace amoniaku se projeví zejména
na žábrách a na kůži ryb, ale nemusí to být hned změny
patrné pouhým okem. Dochází ke zvýšené sekreci kožního
slizu. Ač to může znít jako něco pozitivního, slizová vrstva
naopak může posloužit k uchycení baktérií nebo jiných
nevítaných hostů na těle ryb. Obranyschopnost ryb je totiž
narušená, protože amoniak u nich vyvolává stres.
Zákaly kůže, bakteriální rozpad ploutví , krvavé skvrny
na kůži nebo v útrobách – i tohle mohou být projevy nepříznivého působení amoniaku. Stejně postižené jsou i žábry ryb,
které se proti amoniaku brání sekrecí. Díky tomu se rybě
nedostává kyslíku, dochází k nezvratnému poškození mozku.
Poškozené žábry znesnadňují i výměnu jiných látek mezi
tělem ryby a okolím, nejen kyslíku. Dochází k poškození
trávící soustavy, ledvin, nervového aparátu.
Ryby často zrychleně dýchají nebo dokonce lapají po
dechu, otírají se o různé předměty v akváriu, mohou se
pohupovat nebo mít potíže s udržením rovnováhy (prohnutí
těla, spirálovité plavání, polehávání na dně se staženými
ploutvemi a „vystřelování“ k hladině). Bohužel se tento
obrázek často objeví v nádržích začátečníků a ryby umírají,
aniž by měly příznaky nějaké choroby. Průběh je samozřejmě
rychlý, amoniak je velmi toxický a dokáže rybu usmrtit za
několik hodin – ale při mírně zvýšené koncentraci mohou
ryby žít několik týdnů s občasnými nenápadnými projevy
problémů s kůží a ploutvemi nebo s obtížným dýcháním.
Nenechte se mýlit přesvědčením, že pokud by bylo něco
v nepořádku s vodou, potom by přece reagovaly stejně
všechny ryby. Různé druhy a věkové skupiny jsou více nebo
méně citlivé. I na ojedinělé úmrtí, kterému předcházely výše
popsané náznaky potíží, musí akvarista zareagovat kontrolou
kvality vody a případným nápravným zásahem (částečná
výměna vody, pozor na pH a teplotu!).
Méně často se v akváriu setkáme s otravou dusitany.
Příznaky jsou podobné jako u amoniaku – dusitany se váží na
hemoglobin za vzniku methemoglobinu, čímž blokují příjem
kyslíku a ryba se dusí. V pokročilém stádiu je patrné
ztmavnutí žaberních plátků. Také toxicita dusitanů je vysoká.
Může nás uklidnit, že pokud už dusík projde prvním krokem
nitrifikace, tj. množství amoniaku je nepatrné, zpravidla
velmi rychle projde i krokem druhým, tedy přeměnou
z dusitanů na dusičnany. Prakticky narazíme na zvýšenou
koncentraci dusitanů jen po založení akvária, nebo při
velkých zásazích do jeho rovnováhy.
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Nadbytek dusičnanů je v akváriích téměř pravidlem.
Jak jsem uvedla na začátku tématu, nejčastěji se popisuje
cyklus dusíku jako nedokonalý – v podmínkách akvária
končící přeměnou odpadu na dusičnany, které je třeba po
nějakém čase odstraňovat. Častým dodatkem bývá, že
dusičnany jsou relativně neškodné a rybám nevadí ani při
vyšší koncentraci. Nuž, dovolím si dvakrát oponovat –
v akváriu nemusí být výše popsaný cyklus jedinou možností,
jak už víme. Přesto, pokud nemáme akvárium plné rostlin,
může velmi snadno docházet k akumulaci dusičnanů – taková
akvária vždy byla a budou. Varovala bych však hlavně před
podceňováním nebezpečí, které představují dusičnany.

téma

Drtivá většina úmrtí akvarijních ryb je bohužel důsledkem
působení dusíkatých látek – ať už amoniaku nebo dusitanů
proto, že jsme nebyli dostatečně trpěliví při zakládání akvária,
příp. jsme křehký systém přetížili, protože bylo těžké
nekoupit ještě jednu krásnou červenou rybičku; nebo
dlouhodobým a nenápadným působením dusičnanů, které
jsou přece údajně vcelku neškodné. Akvarista často neví,
čemu takové nenápadné umírání přičíst na vrub – a paradoxně jsme to právě my, kteří jsme svojí netrpělivostí, leností
nebo neinformovaností zavinili, že ryby nežily v optimálních
podmínkách. A přitom je to snadné.
Každý bez výjimky by měl vědět, jak jeho akvárium
funguje. Jednu z nejdůležitějších informací o tom mu podá
výsledek testu NO3- (viz článek na konci této rubriky).
Sledujte své ryby a nespokojte se s tím, že vypadají normálně
– měly by vypadat zdravě, krásně a vitálně. Není-li tomu tak,
zkuste vyměnit část vody. A otestujte vodu – zjistíte-li
nebezpečné hodnoty nebo nemáte-li testy, ale existuje
důvodné podezření z možné otravy některou dusíkatou
látkou, konejte rychle.

Ryby reagují na dusičnany různě – jikry a embrya často
snesou jen velmi malé koncentrace dusičnanů, dospělé ryby
jsou odolnější. Najdete-li ale někde informaci, že např.
50 mg/l je signálem k výměně vody, nepřikládejte jí žádnou
váhu. Autor tohoto doporučení s největší pravděpodobností
vaše akvárium nikdy neviděl. Neví, jaké druhy ryb chováte,
jak jsou staré, v jaké jsou kondici, čím jsou krmené, nejsou-li
něčím stresované ... neví o vašem akváriu nic. Ve skutečnosti
jsou ryby velmi přizpůsobivé a dokáží dlouho odolávat
nepříznivým podmínkám – to ale neznamená, že se jim dobře
daří. Žijí, žerou, množí se... ale možná musí denně vydat
spoustu energie na vyrovnání se s nějakým nepříznivým
faktorem. Jelikož se všichni bez výjimky snažíme poskytnout
svým rybám to nejlepší, zřejmě se nespokojíme s tím, že ryby
neleží v křečích na dně, ale mělo by nás zajímat, jak působí
i nižší koncentrace dusičnanů, které rybu ještě okatě nezabijí.
Dlouhodobé vystavení vyšší koncentraci dusičnanů
působí podobně, jako minimální dávky daleko toxičtějších
dusíkatých látek, dusitanů a amoniaku. Ryba je neustále
stresovaná, na to reaguje její hormonální systém a v důsledku
stresu pak organismus vydává více energie, než v klidu.
Neznamená to ale, že ryba více jí – naopak, chuť k jídlu se
snižuje. Proto jsou ryby chované ve špatných hygienických
podmínkách málo vitální, slabě vybarvené, později hubnou
a bojují s chronickými zdravotními potížemi. Bakteriální
rozpad ploutví, zákaly kůže nebo očí, otírání se o předměty,
neklid nebo naopak malátnost – to vše může naše ryby
sužovat, možná v malé míře, takže si toho všimneme pozdě.
Tehdy, až naplno propukne nějaká choroba.
Nejzávažnějším důsledkem působení dusičnanů je totiž
snížení obranyschopnosti ryb. Takže to, že se vám v akváriu
objeví krupička, by nemělo vyvolat nadávky na prodejnu,
odkud jste donesli nové ryby a na nich zřejmě i původce
potíží, ale v první řadě otázku, proč vaše ryby nákaze
podléhají. Ve vodním prostředí je stále ohromné množství
patogenů, které se nově objevují nebo skrytě přežívají
v akváriu. Přesto ryba v dobré kondici nebojuje s jednou
nemocí za druhou. Opatření jejího imunitního systému stačí,
aby ji ochránila – pokud selhávají, znamená to, že na rybu
působí nějaký stresový faktor a obrana rybu vysiluje tak,
že nemá energii potřebnou na obnovu a udržování bariér,
které ji chrání proti vstupu parazitů nebo původců nemocí.

První pomoc při otravě amoniakem nebo dusitany musí
přijít skutečně rychle. Je otázkou hodin, kdy dojde u ryb
k nezvratnému poškození – i kdyby celou epizodu přežily,
nikdy nebudou tak zdravé a vitální, jako předtím.
Výměna vody je první, co musíme udělat. Podle zjištěné
koncentrace toxických látek můžeme vyměnit až 75 % objemu; není-li situace kritická, stačí 25-50 %. Pozor, aby čerstvá
voda neobsahovala chlór a aby nedošlo k vzestupu pH! Tento
zásah opakujeme každý den nebo obden, dokud nám test
neukáže, že je nebezpečí zažehnáno a koncentrace postupně
klesají pod nebezpečné hodnoty. Zatím ryby vůbec nekrmíme.
Máme vyřešený akutní problém, výměnami vody jsme
zažehnali nebezpečí – alespoň pro dnešek. Musíme ale
zabránit opakování této situace. Proč stouply koncentrace
amoniaku nebo dusitanů? Možná jsme nějak poškodili
populaci baktérií ve filtru – výměna vody za chlorovanou,
použití léčiv, pokles obsahu kyslíku ve vodě, nešetrné čištění
filtru...? Pokud je to tak, víme, na co si dát příště pozor.
Nenajdeme-li takový důvod, může to znamenat, že je systém
jednoduše přetížený. Tady pomůže jen snížení počtu ryb nebo
zlepšení výkonu filtrace – více plochy, lepší okysličení.
Akumulace dusičnanů a neustále zvyšování jejich
koncentrace v akváriu se dá vyřešit třemi způsoby – více
rostlin, méně ryb, častější výměna vody. Vzhledem k obsahu
dusičnanů ve vodovodní vodě bohužel třetí možnost ne vždy
dostačuje.
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VÝZNAM pH PRO CYKLUS DUSÍKU
pH velmi výrazně ovlivňuje všechny živé organismy, které
se cyklu zúčastňují. Ponechám stranou jeho vliv na ryby – je
samozřejmé, že každý rybí druh se cítí nejlépe při určité
hodnotě pH. Totéž platí pro rostliny – a jelikož jsou rostliny
významným konzumentem dusíku, musíme se snažit jim
vytvořit optimální podmínky. Naštěstí najdeme druhy, které
rostou rychle při nízkém pH, a stejně tak druhy s optimem
v zásadité vodě. Proto můžeme výběr rostlin přizpůsobit pH
dané akvarijní vody a mít tak postaráno o odebírání části
amoniaku a dusičnanů.
Skupina organismů, která je ale daleko méně
přizpůsobivější, co se pH týká, jsou nitrifikační baktérie. Jak
už jsem psala, dlouhou dobu bylo rozšířené přesvědčení, že
v akváriu jsou hlavními nitrifikátory druhy Nitrosomonas
europaea a Nitrobacter winogradskyi. Jejich vztah k pH je
dostatečně nám – vyhovují jim hodnoty v zásadité oblasti.
I když je dnes známo, že v akváriu převládají jiné nitrifikační
baktérie, o kterých toho zatím tolik nevíme, přesto je ověřený
fakt, že s klesajícím pH rapidně klesá i rychlost nitrifikace.
Pro akvária s kyselejší vodou by tedy nemělo pražádný smysl
kupovat drahý filtr s velkou plochou náplní – nebude ho mít
kdo osídlit. Kyselejší vodou rozumějte už hodnoty okolo 6,5!
To je špatná zpráva pro ty, kteří spoléhají na ohromnou
plochu filtračních náplní a přitom pouští do akvária CO2.
Dobrá zpráva je pochopitelně ta, že při takovém pH se
výborně daří většině rostlin, takže nitrifikační baktérie
nepotřebujete. Víc čísel najdete v následujícím článku.
Vliv pH jsem vám ale slibovala ozřejmit i v souvislosti
s toxicitou některých dusíkatých látek. Konečně se tedy
dostávám k vysvětlení toho, proč se tak často mluví o
amoniaku, když se s ním ve skutečnosti v akváriu setkáme
jen vzácně a v nepatrných koncentracích. Mohla jsem to
vysvětlit už dříve a neplést vás dvojicí amoniak/amonný ion,
ale není to až tak triviální záležitost a přitom pro nás
nesmírně důležitá, takže si zaslouží zvláštní pozornost.

Rozdíl mezi oběma formami je jediný, a to vodíkový
proton, který na sebe amoniak naváže. Tento vodíkový proton
je také jedinou příčinou toho, že je NH4+ pro ryby relativně
neškodný (pozor, na povrch těla při velkých koncentracích
působí) – díky elektrickému náboji nevstupuje snadno do
rybího těla (k přenosu el. nabitých částic je potřeba zvláštní
mechanismus a ryba pochopitelně nebude plýtvat energií na
získání něčeho, co by jí nijak neprospělo). Proto ty uvozovky
v minulém odstavci – amonný ion toxický je, ale nedostane se
dovnitř, kde by napáchal velké škody. Neznamená to, že by se
NH4+ do těla nedostalo nikdy... ale to už příliš odbíhám.
Téma příjmu a výdeje látek rybami se v časopise určitě co
nevidět objeví, takže ani o podrobnosti nepřijdete – ale
myslím, že už teď je těch informací příliš.
Jakou roli tedy hraje v tom všem pH? Zcela zásadní,
protože právě pH (spolu)určuje, v jaké formě se bude amonný
dusík nacházet, zda NH3, nebo NH4+. Při vyšším pH
převládá amoniak. Zjednodušeně řečeno platí, že čím nižší
pH, tím větší jistotu máme, že se naše ryby amoniakem
neotráví. Ale musím jedním dechem dodat fakt, který se často
opomíná: nezanedbatelný vliv má na podíl obou forem také
teplota a pozor, toxicita NH3 s klesajícím pH stoupá! To
znamená, že stejná dávka je při nižším pH nebezpečnější.
Níže uvedená tabulka vám prozradí, jaké % z amonného
dusíku je ve formě amoniaku. Pokud po jejím zběžném
prostudování mávnete rukou, že tedy amoniak vlastně není
velká hrozba, protože se při běžném pH a teplotě vyskytuje
jen v mizivém procentu případů a případně ho lze snadno
eliminovat okyselením vody, mám pro vás dvě zprávy.
První je opakování faktu, že amoniak je toxický už při
velmi malých koncentracích – jak malých? To prozradí
následující článek. Druhá zpráva také není zrovna pozitivní.
Nižší pH totiž neznamená větší bezpečnost při zabíhání
akvária nebo jiných rizikových situacích, jak by se mohlo zdát.
Ale ovšem, tohle už přece také víte – nízké pH nevyhovuje
nitrifikačním baktériím. Nitrifikace probíhá velmi pomalu,
takže sice je amoniak téměř neškodný, ale o to déle v akváriu
vydrží a budete muset náramně pozorně hlídat, aby nedošlo
k nenadálému zvýšení teploty nebo pH. Dbát na to musíte
zejména při výměně vody a při umělém přidávání CO2.

Jak jste se dočetli výše, amoniak (NH3) je vysoce
toxická látka, která dokáže zabít ryby i v opravdu nízkých
koncentracích. Co je ale dobrá zpráva, amoniak se v podmínkách běžného akvária přeměňuje na formu, která „není
toxická“. Jedná se o amonný ion neboli amonium (NH4+).
pH/
teplota

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

20 °C

0,39

0,62

0,98

1,55

22 °C

0,46

0,72

1,14

1,79

24 °C

0,52

0,83

1,31

26 °C

0,60

0,96

28 °C

0,69

30 °C

0,80

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

2,44

3,81

2,81

4,38

5,90

9,04

13,61

19,98

28,36

6,76

10,31

15,41

22,41

31,40

2,06

3,22

5,02

7,72

11,71

17,37

25,00

34,56

1,50

2,36

3,70

5,74

8,80

13,26

19,50

27,74

37,83

1,10

1,73

2,71

4,23

6,54

9,98

14,95

21,78

30,62

41,16

1,26

1,98

3,10

4,82

7,43

11,29

16,78

24,22

33,62

44,53

Množství amoniaku v % z celkového množství NH3a NH4+. (Podle [5])
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ŘEČ ČÍSEL
Až dosud jsem se snažila vyhýbat číslům a psala jsem
tak o vysokých koncentracích, o nebezpečí, o ideálním pH,
o poměru toho či onoho... Teď, když víme, JAK to všechno
funguje, přestanu vás konečně napínat a povíme si konkrétně
KOLIK. Čísel je hodně a jsou všechna poměrně důležitá a
zajímavá, proto jsem se rozhodla je nahromadit pěkně do
jednoho článku.

Nitrifikace
Hranice aerobních a anaerobních pochodů, tedy nitrifikace a denitrifikace, dosáhneme při koncentraci kyslíku
okolo 1 mg/l. Ryby většinou nepřežijí pokles pod 2 mg/l.
Sladkovodní nitrifikační baktérie se množí každých
cca 8 hodin, tedy ve srovnání s jinými baktériemi pomalu [7].
Optimální pH pro nitrifikační baktérie je 7,5-8,6 [8].
Aktivita baktérií stoupá s teplotou až k 35 °C, při dostatečném zásobení kyslíkem i při vyšších teplotách. Maximální
efektivita nitrifikace je nad pH 7,2, vrchol při pH 8,3. Při
pH 7,0 je to 50 %, při pH 6,5 jen 30 %, při pH 6,0 už
pouhých 10 % [9]!

Toxicita látek
Nenajdete tu tabulku s jasnými čísly – čísla bez souvislostí
vám toho stejně řeknou jen málo. A popravdě řečeno, pokud
zjistíte v akváriu amoniak nebo dusitany, dívat se do tabulek
a zjišťovat, jak moc je to už nebezpečné a kolik času zbývá
vašim rybám, je poněkud zcestný přístup. Platí jednoznačně,
že v dobře fungujícím akváriu má být koncentrace
NH3/NH4+ a NO2- neměřitelná!
Najdeme nejrůznější údaje ohledně toxicity, pochopitelně
proto, že každý druh ryby je za různých podmínek jinak
citlivý. Pro amoniak jsou nejčastěji udávána čísla 0,05 mg/l
– při této koncentraci začíná negativně působit na ryby. Při
2,0 mg/l dochází k úmrtí ryb. Opakuji, jsou to jen čísla, skutečná citlivost konkrétního druhu může být odlišná. Jen pro
zajímavost, podle americké EPA (Environmental Protection
Agency) je max. bezpečná koncentrace amoniaku 0,02 mg/l,
podle Poradní komise pro evropský vnitrozemský rybolov při
FAO (European Inland Fisheries Advisory Comission) je to
0,25 mg/l. Ryby se časem aklimatizují na určité prostředí –
např. lososovité ryby mohou přežívat dlouhodobě při stabilní
koncentraci amoniaku 10 mg/l (!), ale v podmínkách, kde
dochází ke kolísání mezi hodnotami 0,1 až 2 mg/l, stejná
ryba nepřežije [6].
Dusitany začínají být nebezpečné při koncentraci
0,1 mg/l, při 0,5 mg/l dochází k nezvratnému poškození.
Přesto mohou ryby přežít koncentraci i 2,0 mg/l.
Dusičnany... velmi podceňovaná látka. Různé skupiny
ryb mohou tolerovat koncentrace maximálně okolo 20 mg/l,
100 mg/l, kaprovité ryby třeba i 1000 mg/l. Žádné jednotné
pravidlo neexistuje, v akvaristice se často doporučuje výměna
vody, když dosáhneme 50 mg/l. Naproti tomu četné citlivější
ryby už mají potíže při koncentracích nad 20 mg/l. Za
všechny jmenuji alespoň jeden příklad, „ramirezku“
(Mikrogeophagus ramirezi). Ta je velmi oblíbenou rybou,
ale jen v málokterém akváriu se jí dlouhodobě daří a na vině
jsou velmi často právě dusičnany.

Množství látek
Vzestup pH z 7,0 na 7,3 znamená zdvojnásobení
koncentrace NH3 (na úkor NH4+) – to nás bude zajímat při
výměně vody. Řešíme-li akutní problém a v akváriu jsme
naměřili nebezpečné množství amoniaku, výměna vody může
situaci spíše zhoršit, pokud stoupne výrazně pH a zbytek
NH4+ se přemění na NH3.
Při koncentracích běžných v akváriu (i těch toxických) je
amoniak bez barvy a bez zápachu – ten můžeme zaznamenat
až od 50 mg/l [10].
Sladkovodní ryby vyloučí denně přes žábry jako dusíkatý
odpad (amoniak zředěný vodou) přibližně 1/3 své hmotnosti
těla [11].
Koi v letních teplotách vyloučí denně žábrami 50-100 mg
amoniaku na 1 kg svojí hmotnosti [8].
Na zpracování 1 mg dusíku ve formě amoniaku na 1 mg
dusíku ve formě dusičnanů je potřeba 4,3 g O2 a 8,64 mg
HCO3- (spotřeba alkality, nesprávně označované jako uhličitanová tvrdost; tj. snížení pufrační schopnosti vody a
následně pokles pH) – viz rovnice na začátku tématu.
pH v neudržovaném akváriu může vlivem nitrifikace
klesnout až k hodnotám pod 5.
Efektivita rostlin
Biomasa rostlin v akváriu je tisíckrát (miliónkrát?) větší,
než biomasa nitrifikačních baktérií – z toho můžeme
usuzovat, jaká množství dusíku jsou obě skupiny schopny
zpracovat – baktérie transformovat na dusičnany a rostliny
spotřebovat.
Nevěříte-li, že je možné rostlinami udržet dusík na uzdě,
přečtěte si [3], nebo počítejte se mnou:
Používám např. krmivo, které obsahuje 46 % proteinů
(takovou nebo blízkou hodnotu najdete na většině základních
krmiv, já jsem ji opsala z tabletek Nutrafin Staple Food). Malá
krabička s obsahem 39 g mi vydrží půl roku. To znamená, že
každý den dodám do akvária přibližně 39 / 180 * 0,46 = 0,1 g
proteinů. Dusík tvoří zhruba 16 % z hmotnosti proteinů, tedy
každý den přidávám 16 mg dusíku.

Pitná voda
Obsah dusíkatých látek ve vodovodní vodě nás zajímá,
pokud ji používáme jako zdroj pro naše akvárium. Pokud jde
o amoniak a dusitany, můžeme předpokládat, že jsou neměřitelné. Množství dusičnanů se velmi liší podle lokality, hyg.
norma je 50 mg/l a často se reálná hodnota blíží tomuto číslu.
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Budu předpokládat, že veškerý dusík přidaný do akvária
musím zase odebrat, tj. ryby nerostou a baktérie se nemnoží.
Tak to ve skutečnosti samozřejmě není, část dusíku ze
zabuduje v potravním řetězci, ale předpokládejme pro tento
příklad, že veškerá tíha leží jen na rostlinách.
Dusík tvoří v rostlinné hmotě různý podíl – pokud
budeme uvažovat 3 % sušiny, což je v prosperujícím akváriu
zhruba střední hodnota, dostaneme denní přírůstek 533 mg
sušiny. 95-98 % biomasy vodních rostlin tvoří voda; přírůstek
je proto denně něco málo přes 10 g v čerstvém stavu.
Protrhávám-li akvárium jednou za dva týdny, musím tak
odstranit 150 g rostlin. Pro ilustraci, jeden list Aponogeton
ulvaceus váží 20 g – za 2 týdny vyrostou nejméně 4 listy.

téma

Pokles pH a alkality
Ještě si ponechám shora popsané akvárium k jedné
demonstraci. To, že krmení ryb vede k akumulaci dusičnanů
(pokud nezafungují rostliny), nikoho myslím nepřekvapí.
Velice často ale podceňujeme vliv nitrifikace na pH.
Odmyslím si teď rozklad aminokyselin a proteinů, při kterém
dochází rovněž k okyselování vody. Zaměřím se jen na
nitrifikaci, tedy na přeměnu amoniaku (přes dusitany) na
dusičnany. O stránku výše najdete údaj, že při přeměně 1 mg
dusíku ve formě amoniaku na 1 mg dusíku ve formě
dusičnanů je spotřebováno 8,64 mg HCO3- na neutralizaci
vodíkových protonů, které při nitrifikaci vznikají.
V mém testovacím akváriu to tedy za týden znamená
16 * 7 * 8,64 = 968 mg HCO3- nebo asi 1600 mg CaCO3(to je základní jednotka pro měření alkality, ve skutečnosti
vápník v tomto ději nefiguruje a z akvária se nikam neztrácí).
Převedeno na objem akvária 100 l a na jednotky, které
používáme častěji, znamená to týdně snížení alkality o 1600 /
100 / 17,86 = 0,9 °dKH. Měním-li stále 25 % objemu vody
každé dva týdny a alkalita vstupní vody je 7 °dKH, před
4. cyklem výměny (tj. po dvou měsících) má voda v akváriu
alkalitu už jen 2 °dKH. Ruku v ruce s tím jde pokles pH – viz
pufrační schopnost vody a Henderson-Hasselbachova rovnice
[12]. Není tedy divu, že v akváriu, kde najdeme větší množství
dusičnanů, dochází k „záhadnému“ poklesu pH a alkality,
a to často až k číslům, kdy přestáváme věřit funkčnosti testů.
Čísla jsou to neúprosná a budeme-li předpokládat, že
v akváriu může docházet k procesům, které nějak (?) zbrzdí
pokles alkality, a snížíme náš odhad o 50 %, přesto narazíme
na jednu otázku. Podle tohoto výpočtu bychom měli
zaznamenat před výměnou vody alkalitu o 1 °dKH nižší, než
před dvěma týdny – a přece to tak většinou není.
Stoupá-li alkalita, měli bychom ověřit, jestli v akváriu
nemáme nějaký vápenec (možná je to tak žádoucí, např.
v akváriích pro africké jezerní cichlidy, kde bychom jinak měli
s poklesem pH velké problémy). Klesá-li, potom skutečně
dochází k hromadění dusičnanů a zase jsme u tří možných
řešení – častěji měnit vodu (popř. najít jiný zdroj vstupní
vody s menším množstvím dusičnanů), snížit rybí osádku,
přidat rostliny. Je-li alkalita stabilní, znamená to (po vyloučení vlivu kamenů nebo substrátu), že se dusičnany neakumulují, nebo jen v malé míře. Poděkovat za to můžeme
rostlinám. Jak už víme, rostliny přijímají buď amoniak, a
potom zabrání jeho vstupu do nitrifikačních procesů a tím
i poklesu alkality a pH, nebo se spokojí s dusičnany, které
však musí zpětně redukovat přes dusitany na amoniak. Stojí
je to stejné množství energie, které z nitrifikace vytěžily
baktérie, a potřebují k tomu přesně stejné množství vodíkových kationtů, které se předtím uvolnilo. Jinými slovy
alkalita a pH se vrací na původní hodnotu.
Tahle malá demonstrace posloužila doufám i tomu, že
nebudeme rostliny považovat za pouhé producenty kyslíku a
ozdobu akvárií. Jejich význam je daleko větší a zaslouží si
minimálně tolik pozornosti, jako nitrifikační baktérie.

Akumulace dusičnanů
Ještě zůstanu chvíli u uvedeného příkladu. Jde o 100 l
akvárium. Jak už víme, každý den přidávám 16 mg dusíku.
Znamená to tedy, že přidávám každý den 16 / 100 = 0,16 mg/l
NH3-N (= amoniakální dusík); jinak řečeno koncentrace
amoniaku (dusík z něj tvoří 82 %) stoupá denně o 0,2 mg/l.
Nebýt baktérií (nebo rostlin), za týden bych naměřila 1,4 mg/l
amoniaku a pravděpodobně bych už neměla koho krmit,
protože ryby takový nárůst koncentrace sotva zvládnou. To je
jasný příklad toho, že založit akvárium, nasadit plno ryb a
krmit jako o život není správná cesta.
Pojďme dále – akvárium je ale plně zaběhlé a veškerý
NH3 je hned přeměněn na NO2- a následně NO3-. Tentokrát
neberu v úvahu rostliny, dejme tomu, že v akváriu nejsou a
nepomáhají nám snižovat množství dusíkatých látek. Za dva
týdny máme 16 * 14 = 224 mg dusíku vázaného v dusičnanech
(23 % podíl dusíku), což odpovídá nárůstu o 10 mg/l NO3-.
Napustila jsem akvárium vodovodní vodou s obsahem
dusičnanů 20 mg/l, což je v dnešní době „čistá voda“. Po dvou
týdnech mám NO3- 30 mg/l, vyměním ¼ objemu. Znamená
to, že po výměně bude v akváriu (30 * 3 + 20) / 4 = 27,5 mg/l
NO3-. Za další dva týdny to bude před výměnou 37,5 mg/l
a po výměně ¼ objemu 33 mg/l, potom už 43 mg/l před
a 37 mg/l po výměně vody! A tak dále.
...myslím, že teď už nikdo nepochybuje o tom, že
doporučení nepřerybňovat akvárium, krmit střídmě, měnit
pravidelně vodu a zasadit co nejvíce rostlin mají skutečně
něco do sebe. Kdybyste si nebyli přece jen jisti, podívejte se
někde v obchodě, jak je velká krabička Nutrafinu s obsahem
39 g a představte si, kolik ryb je možné chovat v 100 l akváriu.
(Zdá se vám, že překrmuji? Pokud ano, tak tedy akvarista
krmící střídmě nedodá do akvária 16 mg N denně a
nemusí odstranit 150 g rostlin každé dva týdny, ale méně.)
A především si zjistěte, jestli vám teče z vodovodu voda
s obsahem NO3- 20 mg/l – pokud ano, můžete si gratulovat.
Podobný výpočet můžete provést pro vaše akvárium;
podle rybí osádky, množství a kvality krmiva se mohou naše
čísla velmi lišit. Srovnání by mohlo být zajímavé nejen mezi
akvárii, ale také mezi vypočítanými hodnotami a skutečností.
Samozřejmě mají velký vliv i rostliny a denitrifikace!!!
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téma

DUSÍK PŘI ZAKLÁDÁNÍ AKVÁRIA
Nově založené akvárium, které ještě nemá dostatečnou
populaci nitrifikačních baktérií ani se nemůže spolehnout na
prosperující rostliny v dostatečném množství, není připraveno na ryby a jejich odpady. Názorně to ukázal výpočet na
předešlé straně (Akumulace dusičnanů).
Nitrifikační baktérie jsou všudypřítomné, takže si nemusíme dělat starosti s jejich zdrojem. Dostanou se do akvária
s vodu, se štěrkem, s rostlinami nebo vzduchem... cestu si
najdou. Potřebují ale dvě věci, aby zvládaly běžnou zátěž,
která je čeká později v akváriu s konečným počtem ryb.
Potřebují zejména čas – množí se relativně pomalu, takže
může trvat až dva měsíce, než osídlí všechny dostupné plochy
a budou schopny okamžitě transformovat veškerý amoniak.
Dokud jich je málo, nemůžeme nasadit plné akvárium ryb a
krmit je, jakoby nic. Samozřejmě čekat tak dlouho je otrava,
a tak najdeme na trhu celou řadu výrobků, které nám mají
začátky usnadnit a celý proces zabíhání akvária značně
zrychlit. Do jaké míry jsou takové přípravky spolehlivé a
účinné jen naznačím na následující straně. Zatím budu popisovat zabíhání akvária (jak se zvykne nazývat doba čekání na
namnožení nitrifikačních baktérií, o nic jiného nejde) při
klasickém postupu bez komerčních preparátů a bez jiné
pomoci, jakou mohou být baktérie přinesené od kamaráda
akvaristy a nebo z jiného našeho akvária – s akvarijní vodou
nebo substrátem ze zaběhlého akvária. Případně můžeme
nechat „naočkovat“ náš filtr tak, že ho necháme několik
týdnů filtrovat jiné akvárium, kde je rybí osádka. Pokud
nenecháme náplně dlouho bez kyslíku, bez potravy a
samozřejmě bez vody, máme již před založením akvária plně
funkční filtr, připravený na větší rybí osádku. „Očkování“
baktériemi proces urychlí, neznamená to ale, že můžeme
hned nasadit plné akvárium ryb – opatrnost je na místě.
Druhá věc, bez které se baktérie neobejdou, je potrava.
A tady už se dostávám ke dvěma možnostem, jak akvárium
„zabíhat“ – buď potravu pro baktérie zprostředkují ryby,
nebo použijeme náhradní způsob.
Častěji se volí první cesta – je to zřejmě proto, že málokdo
vydrží čekat několik týdnů, než si do nového akvária donese
aspoň jednu dvě rybičky. V tom případě je nutné nasadit
rybek opravdu jen málo, stačí 3-4, a velmi uvážlivě vybírat
druh. Musíme vzít v úvahu, že první ryby budou nutně
vystavené působení amoniaku a dusitanů – proto se musí
jednat o velmi odolné ryby, které naším počínáním neutrpí.
Nejčastěji se doporučují dánia, vhodné jsou i jiné kaprovité
ryby, které mají vyšší práh citlivosti na dusíkaté látky.
Rybky nasazujeme několik dní po založení akvária, když
není voda zakalená, má správnou teplotu a uvolnily se z ní
přebytečné plyny. Krmíme jen malými dávkami a sledujeme
parametry vody. Jakmile je akvárium „zaběhnuté“, můžeme
přidat další ryby – pozor, vždy jen postupně po několika
kusech, nikdy ne zbytek rybí osádky naráz. Nitrifikační

baktérie musí mít dostatek času zareagovat na nárůst
množství rybího odpadu namnožením se, to jim několik
dní trvá.
Při zabíhání akvária bez ryb musíme do vody dávat
pravidelně např. trošku krmiva pro ryby, nebo spíše amoniak
ve formě NH4Cl či NH4OH. Opět sledujeme parametry vody
a až zjistíme, že je vhodný čas, začneme postupně přidávat
ryby. Tato cesta je rychlejší (můžeme přidávat více amoniaku
a vpustit tak následně více ryb), nicméně musíme parametry
po přidání ryb i tak pečlivě sledovat a zbytečně neriskovat.
Jak zjistíme, že je akvárium „zaběhnuté“? Podle
koncentrace dusitanů. Ale pojďme od začátku – nejsou-li
v akváriu nitrifikační baktérie v dostatečném množství,
dochází nejdřív k nárůstu koncentrace amoniaku. Po několika
dnech (obvykle týden až dva) přestane koncentrace amoniaku
stoupat a můžeme vidět opačný jev, amoniak mizí, i když ryby
dál opatrně krmíme nebo jinak zajišťujeme přísun amoniaku.
Znamená to, že se již dostatečně namnožila první skupina
baktérií, která amoniak konvertuje na dusitany. Nemáme
tedy ještě zdaleka vyhráno, protože druhou část cyklu zajišťují
jiné baktérie, které se začínají množit až teď, když mají
k dispozici svojí potravu. Můžeme sledovat, že množství
amoniaku klesá a o to více se objevuje dusitanů (přeměnou
amoniaku již přítomného plus toho, který každý den přibývá).
Trvá 3-5 týdnů, než dosáhne koncentrace dusitanů
vrcholu a začne klesat. To je znamení, že máme v akváriu nyní
už oba typy nitr. baktérií v množství, které bez problémů
zvládá současnou zátěž. Kladu důraz na slovo současnou.
Nyní je už jen otázkou času, kdy se množství dusitanů
sníží na bezpečnou hranici, kdy můžeme vpustit do akvária
další ryby. Nenechte se oklamat tvrzením, že jakmile se
množství dusitanů začne snižovat, máte vyhráno a můžete
kupovat ryby. Žádná ryba se nepotěší, když jí dáte do prostředí, kde jsou přítomné dusitany – v jakékoliv koncentraci.
Těch pár dní ještě vydržte. Zjistíme-li dusitany na prahu
měřitelnosti, vpustíme několik dalších ryb. Musíme dát
baktériím opět několik dní času na přizpůsobení se, a tak
pokračujeme až k dosažení kompletní zvolené osádky.
Samozřejmě po celou dobu zabíhání akvária kontrolujeme
parametry a pokud dosáhnou hodnot, kdy jsou pro ryby
toxické, hned měníme část vody. Nemusíte se obávat, že to
zpomalí celý proces, úplně vyčistit vodu nedokážeme
(bohužel). Pozor pří výměně vody na chlór – může zabít
baktérie, takže i když na rybách nevidíme žádné známky
nepohody po výměně větší části vody za čerstvou přímo
z vodovodu, neznamená to, že je všechno v pořádku. Pokud si
hýčkáme baktérie třeba dražším filtračním materiálem,
nemá to valnou cenu, když je každý týden při výměně vody
přiotrávíme. Ale to platí spíše pro zaběhnutá akvária.
Ještě poznámka na závěr – někdy se v této fázi doporučuje
přidat trochu soli, chloridy ztěžují vstup dusitanů do těla.
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mg/l
40

celkový dusík
30

NO320

10

NO2NH3
10

20

30

čas od založení (dny)

Formy dusíku při zabíhání akvária – čísla jsou jen orientační, dosažené koncentrace i časový průběh se může lišit.

KOMERČNÍ PŘÍPRAVKY
Testy
K úspěšnému provozování akvária nepotřebujete vůbec
žádné komerční přípravky na podporu koloběhu dusíku,
kterých najdete v akvaristikách plné police. Jediné, co se
opravdu vyplatí koupit, jsou testy. Při zabíhání akvária se
budou hodit testy na amoniak a dusitany, později hlavně test
na dusičnany. Všechny tři ale oceníme v kritických situacích,
které se vyhnou jen málokterému akváriu – záhadné úmrtí
ryb, změny v chování, časté nemoci... jakoukoli podezřelou
situaci daleko lépe a rychleji vyhodnotíme, když budeme mít
po ruce testy na dusíkaté látky.
I v zaběhnutém akváriu bychom měli čas od času provést
test na stanovení dusičnanů – rozhodně neříkám, že je třeba
pořídit si chemickou laboratoř a každý týden sledovat
parametry vody. Akvárium je za dobrých podmínek stabilní
systém a parametry kolísají jen nepatrně (většinou když
opomeneme pravidelnou výměnu vody, překrmíme,
provedeme radikální protrhání rostlin apod.). Občasným
otestováním ale zjistíme, jestli dochází v našich podmínkách
k akumulaci dusičnanů a jak rychle.
Použití testů má několik záludností. Např. test na
dusičnany ve skutečnosti měří sumu dusitanů a dusičnanů.
Nicméně to není na překážku, v běžných podmínkách jsou
dusitany přítomny v zanedbatelné koncentraci, takže na ně
nemusíme brát ohled. Jinak je tomu v případě, kdy chceme
při zabíhání akvária pomocí nárůstu koncentrace dusičnanů
vysledovat, že se baktérie už usídlily našem filtru a nitrifikace
běží, jak má. V tu dobu jsou dusitany přítomny ve větším
množství a mohou nás zmást.
Podobně test na stanovení amoniaku měří sumu NH3
a NH4+. Jaké množství jedovatého amoniaku máte ve

skutečnosti v akváriu zjistíte snadno např. podle tabulky na
str. 19. Při pH pod 7 můžete předpokládat, že je veškerý
amoniak v ionizované (a tedy neškodné) formě. To sice
znamená, že ryby jsou mimo ohrožení, ale v žádném případě
by vás zjištění, že máte v akváriu naměřitelnou koncentraci
NH4+, nemělo nechávat v klidu.
Aby to bylo ještě složitější, testy v některých případech
měří obsah dusíku v amoniaku, dusitanech a dusičnanech –
nikoliv koncentraci látky jako takové. Příliš nám to nemusí
vadit, protože studie týkající se toxicity a většina doporučení
a tabulek počítají rovněž s čistým dusíkem (aniž by to často
zdroj uvedl), zejména pokud jde o amoniak. V případě
amoniaku a dusitanů nemá smysl pídit se po přesné koncentraci, cílem je vždy nula a cokoli vyššího znamená alarm.
V případě dusičnanů nás ale už bude zajímat alespoň
přibližná hodnota.
At. hmotnost dusíku je 14, vodíku 1 – z toho vyplývá,
že dusík tvoří 82 % hmotnosti molekuly amoniaku. 1 mg NH3
tedy odpovídá 0,82 mg N-NH3. U dusitanů je rozdíl při obou
způsobech měření mnohem větší, protože at. hmotnost
kyslíku je 16. Dusík tvoří jen 30 % z molekul. hmotnosti
NO2-, v případě NO3- je to 23 %.
Je tedy velmi podstatné vědět, jakým způsobem pracuje
právě ten test, který používám. Dává-li vám jeden test na
dusičnany čtyřnásobně vyšší výsledky, než jiný, nemusí to
ještě znamenat, že je jeden z těch testů úplně špatný...
Nitrifikační baktérie jako džin z lahve?
Velmi často si začátečník spolu s akváriem, štěrkem,
filtrem a ohřívačem odnáší z první návštěvy akvaristiky také
přípravek, který obsahuje „bilióny hladovějících užitečných
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baktérií, připravených okamžitě začít zpracovávat toxické
látky“ a vytvořit tak vhodné prostředí pro naše první ryby.
To vše za několik dnů.
Nápisy na těchto zázračných lahvičkách jsou plné
superlativů a tak je snadné domnívat se, že založit akvárium
a starat se o něj je hračka. Kdo už si jen dneska s akváriem
kupuje knížky...
Zkušenosti se „startovacími baktériemi“ se různí, jeden
přísahá, že mu pomohly, další poukazuje na výsledky
výzkumů, které žádnou významnou účinnost neprokázaly.
Volba koupit/nekoupit je plně na vás, nebudu se tím hlouběji
zabývat, podobné přípravky by vydaly na několikastránkový
článek. Jen připomenu, že už nějakých 10 let je v akvaristickém světě známý fakt, že Nitrosomonas a Nitrobacter nejsou
ty baktérie, které jsou zodpovědné za nitrifikaci v akváriu.
Přesto se toho drží mnoho autorů literatury a co je horší,
i někteří (naštěstí ne všichni) výrobci přípravků slibujících
bilióny „hodných“ nitrifikačních baktérií. Závěr o efektivitě
takto vynaložené investice nechť si udělá každý sám.

téma

akvária, kdy je přítomnost amoniaku ve vodě naprosto
nezbytnou podmínkou rozmnožení nitrifikačních baktérií!
Zeolit má sníženou účinnost při vyšším pH, adsorpci amoniaku znesnadňuje příliš velký průtok filtrem a vyšší obsah
rozpuštěných org. látek. Negativní vliv má i stoupající koncentrace dusičnanů; k tomu by ale z principu nemělo dojít.
Tekuté odstraňovače amoniaku
Na rozdíl od zeolitu či umělých pryskyřic tekuté „odstraňovače amoniaku“ amoniak z akvarijní vody neodstraňují.
Naruší jen molekulární vazby, takže amoniak není toxický.
Velkou výhodou je, že baktérie mohou takto ošetřený
amoniak zpracovat, nitrifikační proces tedy není poznamenaný. Proto je možné tyto přípravky použít i při zakládání
akvária, když chceme mít jistotu, že zdraví a životy našich
prvních ryb nebudou nijak ohrožené.
I tady však musíme zaplatit daň za použití – tyto
přípravky nefungují selektivně jen na amoniak. Rozbíjí také
vazby v některých barvivech (Nesslerovo činidlo, Winklerovo
činidlo, malachytová zeleň, acriflavin, metylenová modř,
hypermangan) [13]. Z výčtu jste asi hned rozpoznali některá
barviva používaná k léčbě ryb – odstraňovače amoniaku tedy
nelze použít tam, kde tyto látky potřebujeme. Naopak se hodí
pro „odstranění“ zbytků léčiv. Winklerovo činidlo je součástí
testů na stanovení obsahu kyslíku – výsledky budou značně
zkreslené. Nesslerovo činidlo je zase součástí většiny testů na
stanovení amoniaku. Proto nemáme paradoxně kontrolu,
jak je odstraňovač amoniaku účinný – test stále ukazuje
nebezpečnou koncentraci. Správné výsledky měření NH3
nám dají jen testy založené na salicylátové metodě; bohužel
výrobci testů a akvaristických chemických přípravků vůbec
jen velmi zřídka uvádějí složení svých výrobků.
Pro zajímavost uvedu údaje, které o svém preparátu uvádí
jeden nejmenovaný zahraniční výrobce. Jedna čajová lžička
(5 ml) na 40 l vody zneškodní chloramin a odstraní veškerý
chlór, 1,2 mg/l NH3, 2 mg/l NO2- a 13 mg/l NO3- (vše jsou
minimální hodnoty, účinnost může být vyšší). Dokáže prý
také detoxikovat feromony, které uvolňují ryby a bezobratlí
například na označení svého teritoria a které ve stísněném
prostoru akvária stresují jeho obyvatele. Hromadění feromonů je jinak jedním z důvodů nutnosti výměny vody.
Zajímavé, že? Každopádně podobný přípravek jsem nikdy
nepotřebovala a myslím, že ani potřebovat nebudu.

Zeolity
Zeolit je krystalický hydratovaný hlinitokřemičitan, který
se používá mimo jiné jako filtrační náplň na odstranění
amoniaku. Méně časté jsou umělé pryskyřice, pracující také
na principu iontové výměny – amoniak adsorbují a tak vychytávají z vody. Není tak dostupný ani nitrifikačním baktériím,
ani rostlinám. V akváriu nevznikají dusitany a nehromadí se
dusičnany (ve skutečnosti není účinnost zeolitu stoprocentní,
takže malé množství dusíku prochází nitrifikací). U běžně
používaných zeolitů na sebe 1 g naváže zhruba 1,5 mg NH3.
Nevýhodou je cena, i když zeolit může být několikrát
regenerovaný ponořením do slané vody na několik hodin
a vysušením v troubě (časem se ale účinnost stejně snižuje).
Daleko horší negativum je ale neustálá potřeba zeolit
obnovovat, tj. buď regenerovat, nebo vyměňovat za nový. Je-li
totiž nasycený, má to podobný efekt, jako když založíme
znovu akvárium – množství amoniaku stoupá a baktérie
potřebují čas, aby se tomu přizpůsobily a namnožily se.
Vzhledem k tomu, že předtím nebyl amoniak dostupný, je jich
v akváriu velmi málo. Vyčerpání zeolitu nijak nepoznáme,
takže první, co zpozorujeme, mohou být až otrávené ryby.
Proto je zeolit vhodný jen na krátkodobé použití, pokud
řešíme akutní problém. Určitě se mu vyhneme při zabíhání
zaujímavosti
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zaujímavosti

HLEDÁNÍ POKRAČUJE...
Jiří Plíštil
Během posledních osmnácti
měsíců bylo na ostrově Borneo
objeveno 52 nových druhů
živočichů a rostlin. Podle zprávy
WWF (World Wildlife Fund, [1])
se jedná o 30 jedinečných druhů
ryb, 2 druhy žab a 20 druhů
rostlin.
Mezi rybami byl objeven jeden
z nejmenších druhů obratlovců
vůbec. Jedná se o kaprovitou rybku Paedocypris micromegethes,
která v dospělosti nedosahuje ani
1 cm délky. Ryby byly nalezeny
v rašelinových močálech s vysoce
kyselou, černou vodou. Další zajímavou rybou je sumec Glyptothorax exodon z čeledi Sisoridae,
který má silně “lepivou” břišní část
těla, což mu umožňuje se pevně
přichytit k podkladu.

(Zdroj: aquatab.net)

Pozornosti by nemělo ujít ani šest nových druhů bojovnic
rodu Betta. Konkrétně se jedná o druhy Betta antoni, Betta
mandor, Betta uberis, Betta compuncta, Betta ideii a Betta
krataios. Dalšími ze zajímavých objevených ryb je 15 druhů
rodu Gastromyzon a 4 druhů rodu Neogastromyzon, které
byly nalezeny v povodí řeky Temburong, části ostrova
kontrolované Brunejí.

Několik z těchto druhů bylo nalezeno v „srdci“ Bornea,
hornaté oblasti pokryté rovníkovým pralesem o rozloze
zhruba 220 000 km2. Oblast je pokryta nepřístupným
původním pralesem a vědci věří, že bude z tohoto území do
budoucna popsáno až několik tisíc nových druhů živočichů a
rostlin. Tato oblast je bohužel stále ohrožena a je stále více
kácena pro zemědělské potřeby. Od roku 1996 se postup
odlesňování zvýšil o 2 milióny hektarů
ročně, dnes je pouze polovina Bornea
pokryta zbytky původního deštného
pralesa. Tři vlády na Borneu – Indonésie,
Malajsie a Brunej – vyjádřily závazek o
budoucí podpoře ochrany v této oblasti.
Podle WWF je objevení tolika nových
druhů jedním z hlavních faktů, proč je
nutné chránit tato naleziště a druhy
z třetího největšího ostrova na světě. Jak
se zdá, je Borneo ohromnou pokladnicí
života. Podle WWF bylo na Borneu od
roku 1994 objeveno na 361 nových druhů
rostlin a živočichů.

Zdroj:
Na řece Kapuas za Sintangem. (Foto: Karel Zahrádka)

25

[1] www.wwf.org

Akvárium, číslo 4

KLUB.AKVA.SK

zaujímavosti

SÚŤAŽNÉ VÝSTAVY PO NOVOM
Norbert Dokoupil
Opäť raz nastane čas výstav. Pre Homo aquaristicus
a rôzne spolky príležitosť prezentovať sa v tom najlepšom
svetle. Na obdiv vystavené bude pochopiteľne posúdené
a ohodnotené. Znalci, rovnako i laici si vezmú pod lupu
nielen výstavu ako celok, ale starostlivo vypichnú najlepšie
akvárium, najkrajšie ryby či najoriginálnejší aranžmán.
Pritom oslávi svoj triumf aj nejeden posvätný gýč.
Prax ukazuje, že boj s akváriami v tvare gule, plastovými
„dekoráciami“, hlinenými imitáciami rozbitých antických
amfor a ďalších nevkusností je po celé desaťročia neúspešný.
Obráťme preto raz námet a skúsme celkom iný druh súťaže.
K tomu ponúkam niekoľko návrhov nových štandardov:
1) Piadimužíci – majú mať čo najväčšie hlavy, obuté
ozrutné čižmy a bezpodmienečne stáť v heroickom postoji.
Každé, čo i len naznačené poklonkovanie, bude ako chorobné
penalizované mínusovými bodmi.
Spájanie s ďalšími exponátmi (pozri bod 5) nie je žiaduce.
Naopak, považuje sa za nebezpečné.
2) Žaby – perličky vzduchu prúdiace z úst okrasných žiab
majú byť sférické podľa európskej normy, v priemere veľké
2,5 cm a vypúšťané, bez ohľadu na letný či zimný čas,
v pravidelných 30-sekundových intervaloch.
Náhodné bubliny vychádzajúce z času načas z opačného
konca tela vedú k diskvalifikácii. Žaba samotná má byť absolútne neznámym druhom a v plagátovo krikľavých farbách.
3) Galeóny a iné potopené lode – musia byť
dostatočne malé – tak, aby v porovnaní so spoločenstvom
rýb pôsobili smiešne. Nesmú byť vystavené v morskom
akváriu, kde by ich prítomnosť bola logická. Doporučuje sa
umiestniť ich tak, aby koniec nalomeného sťažňa s plachtou
prečnieval cez kormu.
V každom prípade musí byť viditeľný kapitán. Loď, ktorá
by sa potopila bez svojho kapitána, sa bez výnimky považuje
za nešportovú a bude penalizovaná stratou bodov.
4) Sochy – či už zo skla, porcelánu, plastov alebo iného
materiálu, majú byť veľké minimálne 1,5 cm. Avšak o čo
väčšie, o to lepšie. Hlavne, že okolo seba nakopia čo najviac
rozkladajúceho sa krmiva a kalu.

Farby majú byť opäť krikľavo pestré, pričom ideálne je,
keď jedna druhú v maximálnej miere prebíja.
5) Morské panny – posudzujú sa v dvoch rovinách:
- „Hore bez“, pokiaľ možno čo najpodobnejšie „BB“, avšak
s okrasou po pás siahajúcich blond vlasov typu „Barbie“.
Prsia musia byť riadne vyvinuté a vzrušujúco súmerné.
- Dolná časť má ukazovať atraktívne obliny bokov,
ktoré ďalej vyúsťujú – za rastúceho sklamania pozorovateľa –
do v ríši rýb doposiaľ nevídanej chvostovej plutvy.
6) Truhlice pokladov – majú mať štyri steny a veko.
Veko môže byť stále otvorené, tak aby umožňovalo pohľad
na gýčovito sa blyštiaci obsah.
Veko však môže byť aj zatvorené. Vtedy sa v nervy
drásajúcich intervaloch za strašného vŕzgania a škrípania
otvára iba preto, aby umožnilo uniknúť obrovskej, všetkých
obyvateľov akvária nabok odhadzujúcej bubline. V tomto
prípade je úplne jedno, či je v truhlici poklad alebo nie.
Ak je truhlica zarastená riasami na nepoznanie – wow,
super!!!
7) Potopené hrady a zámky – nikdy nesmú prezrádzať
dôvod, prečo sa vlastne potopili. Aj tá najvyššia vežička musí
byť bezpodmienečne pod vodou. Vežičky vyčnievajúce z vody
budú penalizované.
Čo sa týka architektúry; vo vnútri musí byť dostatok
priestoru na to, aby v ňom uhynuté rybky mohli nepozorované ležať. Odporúča sa rakúsky žartovný Hundertwasserov
štýl, alebo z USA známa veselá architektúra ranného obdobia
Butlinovho štýlu zábavných parkov.
Bodovacia stupnica: Pochybné potešenie – 20 bodov;
Zábavnosť – 20 bodov; Lesknúca sa ničotnosť – 20 bodov;
Neprimeranosť – 20 bodov; Nevkusnosť – 20 bodov. Spolu
100 bodov.
Dodatok : dúfam, že nikto nebude brať tieto riadky vážne!
Chcel som iba potmehúdsky nastaviť zrkadlo niektorým
nenapraviteľným.
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SPRÁVNA VÝSLOVNOSŤ LATINČINY VO VEDECKÝCH
POMENOVANIACH
Ján Iskra
Vedecké názvy živých organizmov sú písané v latinskom
jazyku, iba vo výnimočných prípadoch je to latinsko-grécke
pomenovanie.

eques – ekves; guatemalensis – gvatemalenzis atď.
10. dve písmena sa vyslovujú ako jedno. Príklad: ocellatus
– ocelatus; Nannobrycon – Nanobrykon; Colossoma –
kolosoma; guttata – gutata atď.

1. spoluhláska c:
• ak sa v slove nachádza pred samohláskami a, o, u a pred
všetkými spoluhláskami a na konci slova sa vyslovuje
ako k. Príklad: Carassius – karasius; Cryptocoryne –
kryptokoryne; Corydoras – korydoras; Cubanichthys –
kubanychtys; octofasciatum – oktofascijatum atď.
• pred samohláskami e, i a y a pred dvojhláskami ae, oe a eu
sa vyslovuje ako c. Príklad: Cichlasoma – cichlasoma;
Ceratopteris – ceratopteris; cernuus – cernuus; caeruleus
– céruleus; Cynolebias – cynolebias; pauciperforata pauciperforata; ciliata - ciliata atď.

11. sch vždy vyslovujeme ako sch. Príklad: schuberti –
schuberty atď.
12. sh vždy vyslovujeme ako sh. Príklad: brashnikovi –
brashnikovi atď.
13. písmena ngu sa pred dvoma samohláskami vyslovujú
ako ngv. Príklad: sanguineus – sangvineus atď.
14. písmena ex sa pred samohláskou vyslovujú ako egz.
Príklad: exemplar – egzemplar; excrementum –
egskrementum atď.

2. samohláska i, ak sa vyskytuje:
• na začiatku slova pred samohláskou a vo vnútri slova
medzi dvoma samohláskami sa vyslovuje ako j. Príklad:
Iotabrycon – jotabrykon; maior – major atď.
• na začiatku slova pred spoluhláskou sa vyslovuje ako i.
Príklad: Iguanodectes – ikvanodektes atď.

15. písmena th vyslovujeme ako t. Príklad: thoracatum –
torakatum; isthmensis – istmenzis atď.

aquadesign

CO NÁM PROZRADÍ
NÁZVY ROSTLIN?

3. spoluhláska s, ak sa vyskytuje medzi dvoma samohláskami
a dvojhláskami; a medzi spoluhláskami n, l, r a samohláskou
sa vyslovuje ako z. Príklad: Colisa – koliza; falsus –
falzus atď.

Markéta Rejlková

4. dvojhláska ae a oe sa vyslovuje ako é. Príklad: Aequidens –
ékvujdens; Cichlidae – cichlidé; Characidae – characidé;
Cyprinidae – cyprinydé; Poecilia – pécilia; Exocoetidae –
eksocétydé; loretoensis – loreténzis; Poecilobrycon –
pécilobrykon atď.

Používat latinská jména rostlin a hlavně pamatovat si je
správně není jednoduché. Pokud se ale s latinou trochu
sžijeme a budeme se zajímat o význam těchto pojmenování,
zjistíme, že mohou o svých nositelích ledasco prozradit:
Anubias pochází od Anubis (egyptský bůh záhrobí) –
vzpomeňme si na to, až budeme hledat rostlinu do tmavého
koutu akvária. Limnophila znamená oblibující mokřady;
zaměníte-li jméno omylem za Limnophylla, nedivte se, že se
rostlině nedaří („listy jako močál“). Myriophyllum = mající
nespočet listů (vzpomeňte si na myriády), tedy nikoliv stolístek jako v češtině. Azolla = umírající za sucha (z řečtiny).
Rodová jména jsou často poetická, připomínající bájné
postavy (Najas, Nymphaea, Egeria, Lysimachia...);
mnohem častěji jsou památkou na některého botanika. Druhová jména nám naopak prozradí, odkud rostlina pochází
nebo jak vypadá (cordifolius = srdcolistý; angustifolia =
úzkolistá; graminea = jako tráva; cornuta = rohatá;
crispus = kadeřavý; gracilis = jemná, půvabná; tenellus =
jemňoučký; gigantea = obrovská; pusillus/parva/nana/
minima = malá...), případně nás mohou pořádně poplést:
Vallisneria spiralis nemá kupodivu listy spirálovitě
stočené, ale rovné. Spirálu tvoří květní stopka!

5. dvojhláska ea a eo sa vyslovuje ako ea a eo. Príklad: area –
area; Labeo – labeo; eos – eos atď.
6. dvojhláska ph sa vyslovuje ako f. Príklad: Sphaerichthys –
sférichtys; Scatophagus – skatofagus; Xiphophorus –
ksifoforus atď.
7. písmena ti sa vyslovujú:
• pred všetkými samohláskami a dvojhláskou ae ako ci.
Príklad: Botia – bocia atď.
• po spoluhláskach s, t a x sa vždy vyslovujú ako ty a to aj
v tom prípade, ak nasleduje spoluhláska, alebo ak je i dlhé
alebo prízvučné. Príklad: Pistia – pistyja; Tilapia –
tylapija; mixtio – mikstyjo atď.
8. písmena di a ni sa vyslovujú ako dy a ny. Príklad:
brichardi – brichardy; nilotica - nylotyka atď.
9. písmena gu, qu a su sa pred dvoma samohláskami
vyslovujú ako gv, kv a sv. Príklad: Panaque – panakve;
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PŘÍRODNÍ AKVÁRIUM JEN JAKO SEN?
Lukáš Podhola
„To je drahé, to nikdy mít nebudu.“ Přesně tato věta už
zazněla tisíckrát v různých diskuzních fórech jako povzdech
nad fotografiemi přírodních akvárií. Mýtus, který zřejmě
vznikl a dál se šíří hlavně pomocí neznalých akvaristů,
akvaristů nováčků, kteří si zatím nedovedou představit, co
a jak je možné obejít. Rád bych tuto pověru prolomil a na
příkladu ukázal, že taková nádrž nemusí být až tak drahá, jak
si hodně lidí myslí.

Dalším problémem by mohl být výběr substrátu. Hodně
aquadesignérů používá drahé a často speciální substráty,
které „pomáhají“ rostlinám růst a zbavují starostí s řasami.
Nepopírám jejich kvality, rád bych je ozkoušel, ale v našem
článku je jejich použití mimo naše možnosti. My hledáme
alternativy. Jednou může být akadama, jejíž cena se pohybuje
okolo čtyř set korun za 14 litrů, další pak jakýkoliv křemičitý
štěrk, který je ještě levnější.

Vezměme si – v dnešní době oblíbené – malé nádrže
s rozměry do padesáti centimetrů délky, třiceti centimetrů
hloubky a výšky. Cena takového akvária by se mohla
pohybovat okolo pěti až šesti set českých korun. K němu
filtrační zařízení v podobě závěsného filtru, opět v ceně okolo
pěti set. Vytápění můžeme vynechat. Mnoho pěkných rostlin
má raději chladnější vodu a tak topítko, pokud je nádrž
umístěna někde v kanceláři nebo u vás doma, postrádá svůj
význam. Zřejmě největší investicí je osvětlení. Pokud opomeneme osvětlení vyrobená podomácku, u nichž může být cena
proměnlivá, nabízí se nám varianta zakoupení osvětlení od
nějaké akvaristické firmy, nebo obyčejné lampičky (například
v IKEA), u které si pouze vyměníme zářivku dle potřeby.
Taková lampička může vyjít na dvě stě až čtyři sta korun a
vzhledem k rozměrům nádrže nám postačí jedna. Další
taková svítidla mají cenu pouze v případě, že byste chtěli
pěstovat náročnější rostliny. Výše popsané vybavení je
základem pro každou nádrž a víceméně se jeho koupi
nevyhnete ani u běžného akvária.

Poslední, co je potřeba řešit, jsou dekorace a rostliny.
Vhodným výběrem rostlin můžeme jejich pořizovací cenu
minimalizovat. Výhodnými se mohou stát rostliny s rychlým
růstem, které naši nádrž rychle vyplní. Abychom mohli
počítat s nějakou pořizovací částkou, pak jejich cena může být
do čtyř set korun. Co se týká dekorací, pak při troše šikovnosti
a štěstí můžeme v přírodě nalézt plno vhodných kamenů nebo
dřeva. U dekorací bych tedy cenu zanedbal.
Vyjmenovali jsme všechny důležité elementy pro zařízení
přírodního akvária ekvivalentního k značkovým nádržím.
Pokud jste dobře počítali, došli jsme k orientační částce
2500 Kč. V porovnání s obyčejnou společenskou nádrží je
pořizovací cena stejná, ne-li nižší. Není v ní samozřejmě
zahrnut um a znalosti, které dělají přírodní akvárium
přírodním akváriem. Ty jsou k nezaplacení. Doufám, že vás
článek přesvědčil, že nepotřebujete speciální výbavu, a přispěl
k překročení stínu fantóma pocitu, že takový luxus si dovolit
nemůžete.

Pokud se budeme bavit dále
o možnostech hnojení (zejména
CO2), pak už je jen na vás a
na potřebách akvária, co bude
nutné nádrži poskytnout. Za minimální peníze lze pořídit CO2
vyráběné kvasnicemi. Překvapit
by vás mohla cena difuzoru pro
takto vyrobené CO2. Nabízí se
mnoho komerčních řešení, nám
ale bohatě postačí část čistého
cigaretového filtru, který je
schopný všechny difuzory dobře
zastoupit. Cena CO2 tedy vychází
z toho, za kolik jste schopni
pořídit dvě plastové láhve,
hadičku a cigaretový filtr. Považujme pořizovací cenu CO2 za
zanedbatelnou.
(Foto: Kenneth Chan)
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FOTOREPORT – PŘÍRODNÍ AKVÁRIUM V KOSTCE
Lukáš Podhola
Před několika lety jsem se nechal inspirovat malými
nádržemi s úžasným designem; byla to japonská přírodní
akvária. Dlouhý čas trvalo, než jsem našel cestu k vlastnímu pochopení principů přírodních akvárií, jejich návrhu
a tvorbě.
Současný vývoj akvaristiky naznačuje, že o přírodní
nádrže se začíná zajímat čím dál více lidí. Abychom vám
přinesli z této oblasti co nejvíce, pokusíme se následovat
asijské aquadesignéry v občasném poskytování fotografických
návodů, jak si takovou nádrž založit a připravit. Součástí
hlavní náplně článku, jíž jsou fotografie, budou i textové
popisy fotografií, technické parametry nádrže a úvodní slovo
o inspiraci, nápadu nebo původu celého konceptu.

Základní rozvržení layoutu a rozdělení prostoru pro dva
druhy substrátu. V zadní části je položen JBL Florapol.
(Foto: Lukáš Podhola)

Dnes bych vám chtěl představit projekt akvária, které
bylo inspirováno zarostlým břehem klidného potoka. Bohužel se ho nepodařilo dotáhnout do konce z důvodu mých
omezených časových možností. Nádrž postihly následně po
zařízení sinice a vzhledem k povaze substrátu jsem neuvažoval o léčbě.
Nyní k samotnému návrhu a realizaci. V počátku jsem
si stanovil, kolik času chci do nádrže investovat, stejně
tak jsem učinil rozhodnutí, jak technicky náročnou nádrž
budu ochoten obstarávat. Potřeboval jsem vzhledem k náplni
mého pracovního dne něco méně náročného a zároveň
výjimečného.
Rozhodl jsem se založit akvárium, do kterého bude možný
pohled ze dvou stran, přední a jedné boční. Nádrž měla být
schopná provozu bez topení, s filtrací (použil jsem závěsný
filtr), osvětlením a občasným přihnojením. Z rostlin jsem
použil mou oblíbenou Eleocharis acicularis a dále Hydrocotyle verticillata a Vesicularia dubyana.

Pokrytí dna substrátem. Použil jsem dva druhy, akadamu a
bílý křemičitý štěrk s nejmenší zrnitostí, jakou jsem
sehnal. (Foto: Lukáš Podhola)

Rozmístění kamenů. Kameny jsem volil zvlášť nízké, a to
z důvodu získání dojmu skalek „vykukujících“ z hustého
porostu břehu tiše plynoucí říčky. (Foto: Lukáš Podhola)

Čistá nádrž před založením. (Foto: Lukáš Podhola)
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Detailnější záběr čelního pohledu na akvárium.
(Foto: Lukáš Podhola)

Malé ploché kamínky jsem pokryl jávským mechem a
rozmístil na hranici akadamy a bílého písku. Důvodem
bylo mimo jiné zakrytí folie, která zůstala mezi substráty,
aby se navzájem nemíchaly. (Foto: Lukáš Podhola)

Detailnější záběr čelního pohledu na akvárium.
(Foto: Lukáš Podhola)

Boční pohled na nádrž. (Foto: Lukáš Podhola)

biotopy
Finální pohled zpředu. (Foto: Lukáš Podhola)
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PÁR ZKUŠENOSTÍ Z CEST
Roman Slaboch
Před časem jsem byl požádán, abych sepsal pár rad pro
akvaristy, kteří se rozhodli vycestovat za rybami do jejich
domoviny. Pokusil jsem se o to, přestože mám bohatší
zkušenosti pouze ze Střední a Jižní Ameriky (v textu budu
dále uvádět zkratku JAm). Jsou to sice destinace naší
republice poněkud vzdálené, ale obdivovatelům teter,
cichlid, sumečků a živorodek velmi milé. Svojí orientací se
řadím do poslední uvedené skupiny, takže v JAm jsem vždy
nadšen. A podle toho, co všechno nám tam uvízlo v sítích, řekl
bych, že by tam všichni specialisté na uvedené skupiny ryb
byli v nebi…
Původně jsem si myslel, že budu psát informace v bodech,
což by se mi moc líbilo – neklade to totiž téměř žádné nároky
na slohové vyladění textu. Záhy jsem ale zjistil, že v zájmu
lepší srozumitelnosti se budu muset potrápit s „řečí vázanou“.
Odpusťte mi tedy, pokud budu někde až příliš klopotně hledat
oslí můstky mezi informacemi.
Protože pomalu přichází doba, kdy se začínáme seriózně
zamýšlet nad prožitím dovolených, budu velmi rád, pokud
alespoň někomu z vás moje povídání v rozhodování pomůže.
Ať už v argumentaci „proč vycestovat“, nebo naopak „proč
zůstat doma“.
Text jsem rozdělil do řady drobných kapitol. Především
proto, abyste měli pocit, že je toho víc.

nemám, ale jeden z mých přátel, přední český akvarista, si na
tento handicap dost stěžuje.
Finance jako škrtidlo cestovatelova rozletu bych měl
možná uvést už dříve, ale pokud si budete chtít splnit sen a
všechna další kritéria zvládnete, potom, paradoxně, nejsou
peníze nepřekonatelnou překážkou. Mám kamaráda halančíkáře, pohodového, prostého a penězi neoplývajícího kluka,
který se prostě rozhodl, že příležitost prozkoumat říčky podél
nově otevřené cesty pralesem jako první přichází jen jednou.
A tak odletěl tuto zimu do Konga, zadlužen, ale šťasten.
V každém případě je ale nutno zvážit bezpečnostní situaci
ve vybrané zemi. Jsou místa, která prostě není rozumné
navštívit. A musím s hanbou přiznat, že čím jsem starší, tím
větší roli v mých plánech hraje bezpečnost cílové země. Ty
tam jsou doby, kdy jsem v Osetii uléhal se zvukovou kulisou
nepříliš vzdálené kulometné palby a při dunění granátů se jen
otočil na druhý bok. Ani bych už raději v Náhorním Karabachu nezkoušel stopovat sovětská BVP, abych se alespoň
kousek svezl. Ne nadarmo se říká, že když je člověk mladý, tak
je blbý. Ale nebojte, ono to hrdinství s věkem vyprchá.
Rekapitulace – při volbě země je třeba zvážit:
1. Co konkrétně mě zajímá (labyrintkář by se v Americe
nudil).
2. Cíl cesty (preferujete-li prales, na pláži byste se nudili).
3. Potřeby ostatních spolucestujících (historik by se
v pralese nudil).
4. Bezpečnost cílové země (ve vězení nebo pod zemí byste se
pravděpodobně taky nudili).
5. Finanční možnosti (bez peněz je fakt málo legrace).
6. Fyzické dispozice (je nepříjemné zůstat 100 metrů pod
vrcholem, ať je jakýkoliv).

Výběr země
Přestože to tak možná nevypadá, tato fáze cesty není zcela
jednoduchá. Je třeba zohlednit celou řadu priorit, které se
vám začnou objevovat většinou ve zcela nevhodném pořadí.
U akvaristy bude mít při výběru pravděpodobně největší váhu
původ skupiny ryb, na kterou se zaměřil. Ale cílovou destinaci
mohou značně ovlivnit i spolucestující. Zvláště pak pokud je
mezi nimi žena, ať již je v jakémkoliv vztahu k cestujícímu
akvaristovi. Ženy mají totiž většinu představ o pobytu
v tropech poněkud odlišných. Je tedy třeba se se spolucestujícími dohodnout, zda cesta bude pouze za přírodou
(rozuměj za rybami), nebo bude i zčásti dovolenou u moře,
nebo to bude dovolená u moře, ze které budete na několik
odpolední uvolněni k průzkumu říčky za hotelem. V takovém
případě nemá moc velký význam plánovat mnohahodinový
(a drahý) let do tropů. Na uskutečnění takto okleštěných snů
bude stačit letovisko v Hurghadě, nebo na Istrii.
Vážným omezením mohou být také vaše fyzické
schopnosti. Pokud se váš BMI blíží 30, případně už přelezl
přes, doporučoval bych uvažovat o méně náročném programu, a to spíše v subtropech, než tropech. Přece jen většině
lidí stačí, že se musí tahat už s jedním batohem. Mít ještě
další vepředu a tahat se s ním ve vlhkém horku každý krok je
činnost zoufale vyčerpávající. Tuto zkušenost sice osobně

Výběr spolucestovatelů
Jak už jsem naznačil v předešlé subkapitole, lidi, se
kterými budete cestovat, je nutno vybírat velmi pečlivě. Velký
problém mívají často ženáči, protože zákonitá spolumajitelka
konta se chce většinou podílet na utrácení peněz za výlet a to
i tehdy, není-li žárlivá. (Pokud se ale rozhodnete pro JAm,
mohu vás ubezpečit, že žárlivost není na místě. Tamější
ženy se mi nikdy, ani ke konci poměrně dlouhých pobytů,
nezačaly zdát hezké.)
Je ideální, pokud má většina kolegů stejné zájmy jako vy.
Nutnost podřídit se přání většiny může být pro akvaristu mezi
architekty frustrující. A naopak. Mít mezi sebou člověka,
kterého nudí postávání nad každou louží, může cestující
komunitu postupně rozložit. Věnujte pozornost i volbě konkrétních lidí. Doporučuji, abyste měli hlubší zkušenosti
s jejich chováním v nestandardních až krizových situacích.
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Varuji před kooptováním neznámých lidí, o kterých vám
kamarád řekl, že je to „prima kluk“. Vaše vnímání může být
zcela odlišné. Mám třeba jednu otřesnou osobní zkušenost
z cest s klukem, který byl hodný, nenápadný, obětavý, ale
k uzoufání nudný. To byl tenkrát očistec. To se nedalo vydržet. Také jsem cestoval s člověkem, který při každé příležitosti
upozorňoval na svého bratra ministra. Tenkrát jsem, myslím,
na jeho adresu použil delší sérii argotových výrazů.
Neméně závažným rozhodnutím je počet lidí. Do jakékoliv
nejistoty je risk jet úplně sám. Ani ve dvou lidech to nebývá
úplně ono. Za ideální považuji jezdit ve čtyřech. Nehrozí tak
rychle ponorková nemoc, protože jsou výrazně bohatší
možnosti kombinace dvojic (do stanu, ubytování, na výlety).
Čtveřici je možno bez problémů umístit do taxíku a
v hromadné dopravě se 4 místa také snáz najdou. Tento počet
je OK i z hlediska bezpečnosti. Je dobré, aby lidé chodili vždy
alespoň ve dvojicích – a druhá dvojice hlídá zavazadla. Větší
počet cestovatelů už zpravidla působí problémy. Nemusíte
sehnat potřebný počet míst k ubytování nebo přepravě a
všechno bývá dražší. Pokud totiž domorodci zjistí, že jste
skupina, která musí/chce být spolu, nezapomenou si přirazit
patřičný peníz. A vy většinou nemáte šanci na to nepřistoupit.
Více lidí se také obtížněji domlouvá. Je mezi nimi více
názorů a sladit je ke spokojenosti většiny může být problém.
Výrazně se protahují veškerá čekání. Vždy je totiž určité
procento těch, kteří přijdou pozdě. Jenže pokud přijde pozdě
jeden ze čtyř, zbývající tři na něho počkají. Pokud se
nedostaví dva ze sedmi, chvíli se čeká, potom se dva z pěti
dochvilných naštvou a jdou se porozhlédnout po okolí, po té
se jeden opozdilec vrátí, jiný se vydá hledat toho druhého a
když se s ním vrátí, čeká se zase na ty dva, kteří tam původně
byli včas… Prostě místo 5 minut zpoždění je to poctivá
půlhodina. V lepším případě.
A konečně – ve větším počtu lidí je také větší pravděpodobnost, že se mezi nimi vyskytne nějaký blbec.

biotopy

pro včasné zajištění letenek. Dále je nutno zakalkulovat do
rozpočtu vyšší ceny.
Rekapitulace:
1. Vyberte si období tak, aby splňovalo představy o vašich
aktivitách i výdajích.
Teoretická příprava
Chtělo by se mi prostě napsat „vyhledejte si a přečtěte co
nejvíc informací o zemi, kam se chystáte“. Ale pro jistotu to
trochu rozvedu. Nestačí zaúkolovat Google a vycházet z 5-10
relevantních odkazů. Stejně tak nestačí spolehnout se na
Lonely Planet. I když na začátek to jsou samozřejmě výborné
zdroje informací. Bohužel, pro akvaristovo volné toulání od
kaluže ke kaluži nejsou tyto informace příliš relevantní. Byly
totiž sepsány s ohledem na úplně jinou klientelu. Akvaristu
zpravidla nezajímají ceny hotelů ve městech nad nějakých
10 tisíc obyvatel. Tam nejsou oblasti jeho zájmu. A informace
o hostelech a hospedaje v malých sídlech v oficiálních
průvodcích chybí. Proto nelze použít ani informace o cenách.
Alespoň já jsem se tedy hvězdičkovým hotelům vždy vyhýbal.
Pátrejte na webu po článcích lidí, kteří vámi vybranou zemi
navštívili, ale jsou-li tyto články starší, než 2-3 roky, berte
uvedené místní informace s rezervou. Zvláště v Americe se
situace rychle mění.
Největší pozornost věnujte „výslechu“ lidí, kteří danou
oblast osobně navštívili. Můžete z nich dostat řadu drobných
informací o konkrétních místech, která vás zajímají, a
současně můžete získat přehled o dalších potenciálních
bodech zájmu.
Navštivte nějaký ten veletrh cestovatelů (např. v Praze
bývá dvakrát do roka), to je výborný zdroj čerstvých
informací.
Hned po zjištění základních dat si vytvořte itinerář cesty.
Sice jej během času mnohokrát předěláte a ve finále bude zase
všechno jinak, ale konkretizujete si tím preference zároveň
s tím, jestli je šance vybraná místa stihnout a v jakém pořadí.
Snížíte tak na minimum pravděpodobnost, že budete kousek
od nějaké zajímavosti, kterou nenavštívíte, protože nestíháte,
nebo o ní nevíte. Mně se třeba i přes důkladnou přípravu
stalo, že jsem až po návratu zjistil, že na kostarickém Isla de
Cano je jedno z nejvýznamnějších nalezišť megalitických
kamenných koulí. A stále mne ještě mrzí, že jsem se tam
věnoval jen potápění.
Je pro mne naprosto nepochopitelné, jak někdo může
vyrazit do vzdálené země a nic si o ní nezjistit dopředu. Kdysi
jsem (na konci pobytu) potkal na venezuelském pobřeží svého
bývalého studenta, který s partou spolužáků využil zlevněných
letenek (zpáteční Praha – Caracas za 7900 Kč), ale nikdo
z nich si nekoupil nejen průvodce, ale dokonce ani mapu.
Taková výprava je ztrátou času i peněz.
Mně osobně trvá teoretická příprava před cestou přibližně
1/2 roku. A musím říct, že je velmi příjemné seznámit se také
co nejpodrobněji s historií. Snáze „vklouznete“ do reálií

Rekapitulace:
1. Zvolit známé lidi, nepodléhat doporučením.
2. Zvolit lidi se stejnými zájmy.
3. Neorganizovat velkou skupinu.
Výběr ročního období a trvání cesty
Tato volba by měla podléhat jen a pouze potřebám
akvaristy. Je nesmysl vyrazit na lov v době, kdy vám dají
volno. Naopak, zařiďte si volno tak, aby vyhovovalo přesně
vašim požadavkům na počasí v cílové zemi. V případě, že
chcete lovit ryby, je to jednoznačně období sucha. Neuvidíte
sice příliš kvetoucích orchidejí, zato stavy vod budou nízké a
proud vám neodnese čeřen. V období sucha budete mít také
vyšší úspěšnost transportu, protože ryby jsou fyziologicky
přizpůsobeny zhoršené kvalitě vody a nižšímu obsahu kyslíku
v ní. A co je velmi příjemné – moskyti mají populační
minimum. Je ale nutno předem počítat s tím, že v období
sucha bývá turistická sezóna. Tento fakt je důležitý především
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navštívené země a rychleji pochopíte mentalitu obyvatel.
A samozřejmě – vyvarujete se před domorodci poznámek,
které by v širším kontextu mohly být nevhodné.

biotopy

Očkování, léky
Zdravotní stav cestovatelů, to je zlá noční můra každého
z nich. Jakýkoliv zdravotní problém, který je nutno řešit
lékařským ošetřením, je obrovským (a pochopitelně neplánovaným) zásahem do financí. Rozhodně nespoléhejte na svoje
pojištění, ať by bylo sebedokonalejší. Většina exotických zemí
(i neexotických) jednak nemá nijak rozvinutou a kvalitní
zdravotnickou péči, ale především jsou prakticky všude
vyžadovány platby v hotovosti. Investice do prevence se tedy
opravdu vyplatí. S dostatečným předstihem si projděte kontrolou u zubního lékaře i u svého obvodního lékaře. Sdělte jim
samozřejmě důvod své návštěvy, oni už budou vědět, co vám
zkontrolovat, vyměnit, promazat a dotáhnout. Také vám
poradí, jaké léky si s sebou vzít. Samozřejmě se nezapomeňte
na Státní hygienické stanici informovat na povinná a
doporučená očkování. To udělejte se značným předstihem,
protože řada z nich má více fází a nemuseli byste je všechny
do odjezdu stihnout. Některé země dokonce vyžadují při
vstupu předložit očkovací průkaz, bez kterého vás nemusí
pustit přes hranice. Sice jsem se o takovém případě zatím
nedoslechl, ale zvláště v JAm není nic nemožné.
S sebou si potom vezměte dostatečné množství všech léků,
které, byť jen občas, užíváte. Dále si určitě přibalte léky proti
žaludečním problémům a průjmu, protože to vás postihne
prakticky s jistotou. Nezapomeňte na antimalarika. A to ani
v případě, že pojedete do oblastí s malým výskytem malárie,
nebo pojedete-li tam v období sucha, kdy je malárie vzácná.
Náhodu neovlivníte a jistě se vyplatí investovat nějakých
700 Kč za zvýšení pravděpodobnosti, že budete v pořádku.
Já měl naštěstí vždy s sebou bratra, který je zdravotník, takže
jsem měl jistotu, že se o mne postará, i kdybych přišel o nohu.
Na druhou stranu – kdyby u nás celníci našli ty hromady
pilulek, sady ampulek a stříkaček, asi by se ani neobtěžovali
s nějakým vyšetřováním a rovnou by nás zastřelili.
Vždy se mi velmi osvědčily pravidelné preventivní
dávky vitamínů, stopových prvků a imunizačních přípravků.
Neberte to, prosím, jako reklamu, ale výborné a opravdu
funkční jsou látky na bázi bovinního mleziva. Na opalovací
krémy byste pravděpodobně nezapomněli, ale volte vysoké
ochranné faktory a typy, které nelze smýt (výbornou
zkušenost mám s Daylongem). Na druhou stranu, repelenty
si můžete odpustit, protože nijak viditelně hmyz neodpuzují.
Alespoň v JAm mne na některých lokalitách doháněly
muchničky puri-puri k šílenství a zabíral na ně pouze rychlý
ústup. (Ale přiznávám, že si s sebou pravidelně beru Autan,
který je relativně nejspolehlivější – alespoň na moskyty.)

Rekapitulace:
1. Vždy pracujte s více zdroji co nejnovějších informací.
2. Snažte se vyzpovídat někoho s osobními zkušenostmi
s cílovou zemí.
3. Věnujte přípravě dostatek času (alespoň v řádu měsíců).
4. Program přizpůsobte svým fyzickým možnostem.
5. Jedete-li poprvé, jeďte vždy s někým, kdo už má s danou
oblastí nějaké zkušenosti.
Jazykové vybavení
Čím víc jazyků ovládáte, tím větší je šance, že se
nedostanete do problémů. V JAm budete ale navíc frustrováni
skutečností, že se vaše polyglotské schopnosti zúží na potřebu
španělštiny. Angličtinou se domluvíte jen zřídka, jen ve
větších městech a většinou jen se studenty. Rozhodně se tam
na svoji angličtinu, ať je jakkoli kvalitní, nespoléhejte.
Jiná situace je v jihovýchodní Asii, kde je komunikace
anglosaskými jazyky základem. Pokud ale budete cestovat po
vesnicích, haciendách a jiných dírách, je v každém případě
dobré naučit se pár základních frází v domorodém jazyce,
protože je velmi pravděpodobné, že jinak umřete hlady.
V JAm ale nemusíte mít vždy vyhráno ani s dobrou
znalostí španělštiny; výslovnost se liší oblast od oblasti a
kmen od kmene (indiánského). Těm mnohdy nerozumíte
ani číslovky. Nikdy nespoléhejte na schopnost mimické
domluvy. Různé národy mají různá gesta. Při své první
návštěvě JAm mne značně rozhodilo, že vůbec netuším nejen
co mi říkají, ale ani co mi naznačují. U Hispánců je navíc
ještě jeden zcela zásadní problém – nikdo z nich neumí
mluvit pomalu.
Nedejte se ale mýlit; nepropaguji verbální analfabetismus. Naopak! Naznačuji, že jazykové přípravě je
potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Naštěstí se nemusíte
nijak pečlivě zabývat gramatikou. Pro dorozumění stačí,
že budete mluvit jako „massa Bob”. Indiáni jsou na tom
povětšinou stejně a Hispánci vám porozumí i tak. Pro
domorodce je důležité, že se snažíte mluvit jejich řečí a
nejste nafoukaní gringové.
Rekapitulace:
1. Připravte si sadu frází v domorodém jazyce.
2. Neučte se ze standardních učebnic jazyka – obsahují
minimum použitelných frází.
3. Sežeňte si nahrávky libovolného namluveného textu
v daném jazyce, abyste jej dostatečně naposlouchali.
Naučíte se přinejmenším rozeznávat jednotlivá slova.
Ze stejného důvodu poslouchejte jejich písně.
4. Vždy si sebou vezměte co nejpodrobnější kapesní slovník.
Mohu doporučit i elektronický překladač, který je pohotovější, než vaše listování slovníkem.

Rekapitulace:
1. Projděte si lékařskými prohlídkami. Především zubař je
důležitý.
2. Zajistěte si včas povinná i doporučená očkování.
3. Nezapomeňte si doma mezinárodní očkovací průkaz.
4. Všechny potřebné léky si sebou vezměte v dostatečném
množství.
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Antimalarika berte pravidelně.
Užívejte látky na podporu imunitního systému.
Používejte krémy s vysokým ochranným faktorem (nad
30) a celodenní účinností.

biotopy

exotických příchutích vodního melounu, papáje, karamboly
atd., které Evropanovi moc nejedou a vypije jich méně, než
čisté vody, což je kontraproduktivní.
Rekapitulace:
1. S sebou pouze extrudované potraviny s co nejrychlejší
přípravou.
2. Rozpustné nápoje.
3. Rozpočítejte si potraviny maximálně na dvě jídla denně.
4. Čím méně potravin povezete tam, tím méně jich povezete
zpět.
5. Kotlík na vaření (ešus), hrnek, lžíci, nůž.

Cestovní doklady
Tato kapitolka bude velmi krátká. Protože požadavky zemí
na vízové formality jsou velmi různé, musíte se s předstihem
informovat na stránkách ministerstva zahraničních věcí ([1],
[2]). V případě jakýchkoliv nejasností doporučuji kontaktovat
přímo konkrétní zastupitelství. Tam mají samozřejmě
nejaktuálnější informace. Pokud daná země vyžaduje vízum,
nechte si větší časovou rezervu. Většina vám jej sice přidělí do
14 dnů, ale rozhodně se na to nedá spolehnout.

Technické vybavení
... se odvíjí od toho, co všechno budete chtít v cíli
podnikat. Začnu tím, co budete chtít určitě. Vařit. Vůbec
nezkoušejte brát si s sebou plynovou kartuši. Na 100 %
neprojde letištními skenery. Typ vařiče volte uvážlivě, protože
na místě nemusíte odpovídající typ plynové bomby sehnat.
Například v JAm nekoupíte nic z řady Campingaz. Jsou tam
ale celkem běžné bomby se šroubovacím uzávěrem (stejný
jako systém Karrimor). Seženete tam ovšem bez problémů
benzin do vařičů, takže bych se raději přikláněl k nějakému
typu Primusu nebo MSR (to je ale jedno z nejdražších řešení).
Trochu problémem by se mohla stát elektronika. Díky
zásuvkám. Ty se v JAm vyskytují minimálně ve 3 typech a
vzhledem k tomu, že si každý nainstaluje kdekoliv cokoliv,
můžete se setkat klidně v jediné hospedaje se všemi typy
(stalo se mi). Musíte si tedy pro jistotu vozit univerzální
redukci a nespoléhat se na deklarovaný typ, který je pro tu
kterou zemi normován. Napětí 110 V není problém, absolutní
většina elektroniky jej „umí“. Baterie všech typů a světových
značek koupíte na každém trhu. Jak je to s jejich kvalitou
při dlouhodobém „skladování“ na přímém slunci, vysoké
vlhkosti nebo přímo na dešti, nevím. Vždy jsem měl sebou
dostatečnou zásobu vysokokapacitních nabíjecích baterek.
Ale je nutno počítat s tím, že ve vysoké vzdušné vlhkosti se
poměrně rychle vybíjejí.
Pokud míníte vážně rybolov, rozhodně si pořiďte přístroje
k měření teploty, pH, μS a pro zajímavost i vzdušné vlhkosti,
případně dalších parametrů. Tyto údaje jsou velmi důležité
především pro specialisty. Němci ani Angličané dokonce bez
těchto informací o ryby z dané lokality nestojí. Důležité je i
GPS. Doby, kdy k přesnému určení lokality stačilo napsat
„říčka, 150 m vpravo za 2. mostem přes SSV výpadovku
z Bribri na atlantickém pobřeží Kostariky“, už jsou dávno
pryč. GPS má význam i pro zvýšení pravděpodobnosti, že se
vrátíte z nepřehledného terénu včas na večeři.
Veškerou elektroniku preventivně chraňte proti vlhku.
V tropech prší poměrně dost i v období sucha a vzdušná
vlhkost přesahuje často 90 %!
Věnujte pozornost tužkám – alespoň předpokládám, že si
budete dělat poznámky a psát deníček. Vzhledem k tomu, že
– kupodivu – propisovačky nejsou všude běžné zboží a ve vy-

Protože můžete z nejrůznějších důvodů o doklady přijít, je
dobré pořídit si od každého z nich alespoň dvě kopie a jednu
sadu uložit u kolegy. Výrazně to urychlí případné vyřizování
náhradních dokladů.
Rekapitulace:
1. Zkontrolujte si platnost pasu (musí být platný ještě
6 měsíců po vašem návratu).
2. Zajistěte si včas víza.
3. Zjistěte si, zda nepotřebujete tranzitní víza, příp. jde-li je
získat na místě.
4. Pořiďte si kopie všech dokladů (pas, víza, letenky,
rezervace atd.).
Strava + potraviny
Množství a druh potravin se pochopitelně řídí tím, kde se
v cílové zemi budete pohybovat. Pokud budete úplně mimo
civilizaci, potom je na místě zatížit batoh trvanlivými potravinami. Máte-li ale v plánu pobývat alespoň občas v dosahu
civilizace, potom jsou zásoby z větší části zbytečné, protože
bez problémů vše koupíte na místě. Nesmíte být ovšem moc
vybíraví. Ostatně, pokud jste, zůstaňte raději doma.
Prakticky vše důležité, na co jste zvyklí, dostanete všude
na světě. To je výhoda i prokletí globalizace. Prokletí proto, že
je nutno i rukodělné suvenýry ze zapadlých vesniček zbavit
před darováním nápisu Made in China.
Rozhodně si s sebou vezměte instantní nudlové polévky.
Nic neváží a jsou hned hotové. Po nadrcení nudlí jsou navíc
dokonale skladné. V každém případě si ale s sebou neberte
toho jídla moc. Pokud budete převážně mimo civilizaci,
počítejte na tu dobu 2 lehká jídla denně. Snídani (osvědčil se
mi rozpustný čaj a jednoporcová polévka, nebo müsli) a večeři
(nudlová polévka, kaše, předvařená rýže). Pokud budete vařit
pro více lidí, potom nezapomeňte na kotlík a dohodněte se na
společných potravinách.
Také doporučuji rozpustné nápoje. Mám dobrou
zkušenost s Tangem, který je možno naředit i na poloviční
koncentraci a přesto má stále výraznou chuť. A ochuceného
nápoje vždy vypijete víc, než čisté vody. Přímo Tang je sice
docela běžně k dostání (alespoň v JAm), ale většinou v dost
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sokých teplotách je jejich životnost nízká, potom mít s sebou
pouhé 2-3 náhradní by mohlo znamenat, že se vrátíte bez
poznámek. Vezměte si jich tedy víc a doplňte je i obyčejnými
tužkami. Opravdu velmi se mi osvědčil i PDA (používám už
asi 10 let Psion), který dokonale splní jak funkci zápisníku,
tak překladače, kalkulátoru, čtečky e-knih atd. Moderní PDA
mají, bohužel, silná omezení, vycházející především z jejich
energetické náročnosti a povětšinou i absence klávesnice.
Zatím jsem nenašel nic, co by můj oblíbený Psion nahradilo.
Veškerou (elektro)techniku je velmi doporučeníhodné
uchovávat ve vodotěsných, nebo alespoň vlhkotěsných
pouzdrech. Řeším to silnými ziplocky, do kterých dávám pro
jistotu ještě 1-2 balíčky silikagelu.
Nelze zapomenout na svítilnu. Vezměte si čelovku i
normální baterku, nejlépe takovou, která by sama stála.
Uvidíte, jak vám obě přijdou vhod.
Často jsou podceňovány hodinky. Uvědomte si, že ve
vysokých teplotách a vlhkosti vzduchu, která se blíží 100 %,
obstojí jen opravdu kvalitní vodotěsné digitálky. Nevyhovující
jsou paradoxně i špičkové mechanické chronometry. Jednak
jsou poměrně velké a relativně těžké, což je v kombinaci
vysoké teploty a potící se ruky velmi nepříjemné, ale
především, i když jsou vodotěsné, nejsou konstruovány na
dlouhodobý pobyt ve vlhku, takže nakonec zkolabují.

biotopy

PDA. (Foto: Roman Slaboch)

Rekapitulace:
1. Volte univerzální síťovou redukci + rozdvojku.
2. Nabíjecí baterie v dostatečném množství + nabíječku.
3. Svítilnu, ideálně ruční + čelovku.
4. GPS, teploměr, pH metr, konduktoměr + kalibrační
roztoky.
5. Vlhkotěsná pouzdra na elektroniku a fotoaparát +
silikagel.
6. Kvalitní vodotěsné digitální hodinky.

Kombinovaný MinMax teploměr s vnitřní a vnější sondou
a s vlhkoměrem. (Foto: Roman Slaboch)

Svítilny. (Foto: Roman Slaboch)

Silikagel. (Foto: Roman Slaboch)
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Na noc si brát všechny cenné věci do stanu a bágly opět
svázat. (My to řešíme zabalením po dvou do nepromokavé celty a pečlivým převázáním gumicuky. Jsou
chráněny před deštěm, nikdo je v rychlosti nerozváže a
těch zhruba 40 kg ani neodnese.)
V kapse nebo ledvince mít stále sprej.

Oblečení
Začnu krokem stranou – zavazadly. Doporučuji mít dvě.
Velký batoh na záda a malý batůžek, který budete nosit na
kratší výlety, nebo na prsou, bude-li ten velký na zádech. Typ
a velikost batůžku volte uvážlivě, aby byl nepromokavý, nesnadno otevíratelný, s množstvím přepážek a aby se v případě
potřeby vešel do velkého báglu. I ten volte opatrně. Měl by být
otevíratelný z různých stran, abyste kvůli jedné věci nemuseli
vyndávat úplně všechno. Uvědomte si také, že čím bude větší,
tím více věcí se do něj vejde! To nemusí být jen výhoda!
Slušné oblečení stačí jen jedno – do letadla. Ostatní volte
libovolně, staré a seprané osobně preferuji, protože poslouží
stejně a nemusím ho vozit zpět. Výhodnější jsou košile, než
trika. Mohou se rozepnout a příjemně chladí. V triku to bývá
utrpení. Úplně nejlepší je vesta přímo na holé tělo.
Doporučuji i obyčejný bavlněný šátek na krk. Nespálíte si
zátylek, můžete si pohodlně stírat pot s čela a v pralese vám
nepadá za krk svinstvo.
Stačí jedny dlouhé kalhoty – do letadla – a pro jistotu
dvoje kraťasy – kdyby se jedny staly nenositelnými. U těch
ale nemá význam šetřit na kvalitě, protože je pravděpodobně
za celou dobu nesundáte. Na nohy stačí jedny tenisky a
kvalitní – velmi kvalitní – trekové sandály (osobně je nosím
i v pralese).
Nezapomeňte na něco lehkého na spaní. Nemám ani tak
na mysli oblečení, ještě rádi budete spát bez něho, ale především spacák. Co nejtenčí a nejlehčí. Stejně se s ním maximálně přikryjete. Můj bratr si s sebou vozí lehkou deku z umělého
hedvábí, která většinou stačí. Ale není dobré na to 100 %
spoléhat. V horských oblastech tropů je také chladno, takže
pokud se chystáte do vyšších poloh, podřiďte tomu výbavu.
Na to všechno si pořiďte speciální tlakové obaly, tzv.
„pressbag“, aby vám všechny ty hadry zabíraly co nejméně
místa. A celé to konečně zabalte do nepromokavých pytlů (já
si je ušil z látky na tropiko), protože v tropech občas prší a ne
vždy stačíte na bágl natáhnout prezervativ.
Vrátím se ještě ke spaní. I kdybyste měli v plánu nocovat
vždy v nějakých ubytovnách (v JAm nazývané hospedaje, či
posadas), je dobré nespoléhat se na ně a pro jistotu si s sebou
vzít i stan. V některých oblastech totiž nemusí být šance na
žádné jiné ubytování. Volte stan pro dva, kvalitní, lehký, aby
měl kolem 2,5 kg. Karimatku upřímně doporučuji. Stačí ale
polovina (z důvodu objemu), důležité je mít něco pod zády,
nohy nerovností terénu tolik netrpí.

pH metr, konduktoměr a GPS. (Foto: Roman Slaboch)

Univerzální síťová redukce. (Foto: Roman Slaboch)

Bezpečnost
Pokud se nechystáte přímo do politicky nestabilních
teritorií, nemusíte bezpečnost přeceňovat. To ale neznamená,
že byste ji mohli podceňovat. Především krádeže jsou zcela
běžné. V severních oblastech JAm se okrádají gringové
z „principu“. Připadá mi, že termín gringo je přeložitelný jako
„hloupý běloch určený k okradení“. Proti krádežím se dá
bránit celkem účinně nedáním příležitosti. Naštěstí jsem
nikdy nezískal žádné špatné zkušenosti, ale tomu se při mých
194 cm a téměř 100 kg nelze moc divit. Skutečný strach jsem
měl jen párkrát, a to ze zdivočelých psů. Naštěstí je spolehlivě
ukázní pepřový sprej. Musíte ho mít ovšem stále po ruce.
Předpokládám, že stejně spolehlivě by působil i na lidi.
Rekapitulace:
1. Nenechat z báglu nic volně viset.
2. Rozdělit peníze na víc míst.
3. Nechodit sólo do pochybných uliček a čtvrtí.
4. Neukazovat peníze před více lidmi, totéž
s elektronikou a foťákem.
5. Na nádražích a jiných místech, kde čekáte, svázat všechny bágly popruhy k sobě a nechat u nich aspoň 2 lidi.

Rekapitulace:
1. Dvě zavazadla – velké + malé.
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Jedno slušné oblečení na cestu, jinak jednu košili/triko
na týden.
Dvoje kraťasy+dlouhé kalhoty.
Botasky + sandály.
Lehký spacák.
PressBag + vodovzdorné pytle.
Stan + karimatka.

4.
5.

Informujte se na případná mezipřistání v USA.
Nezapomeňte na konfirmaci zpátečního letu.

Lovení ryb
Předpokládám, že toto je vaším primárním cílem a
podřídíte tomu většinu svého pobytu. Dobrou zprávou jistě je,
že v JAm (ale pokud vím, tak ani jinde v tropech) nejsou
žádné rybářské spolky, které by vám zakazovaly lov
jakýchkoliv ryb, natož pak akvarijních. Ty jsou zde v pravém
smyslu slova plevelné, a pokud bude váš lov někoho zajímat,
tak jen proto, že pro něj bude nepochopitelné, proč chytáte
ryby, které se nedají jíst.
Lov ve stojaté vodě – slepých ramenech a lagunách – je
poměrně málo akční. Nahodíte čeřen a čekáte a taháte a
koukáte a křičíte „ty vole, to snad není možný“ a znova taháte.
Pokud je na hladině vegetace, můžete se pokusit lovit
podebíráním této vegetace malou ruční síťkou. I to bývá
docela úspěšné. Takto se dá chytit řada živorodek, otocinklové
a potěr řady dalších ryb.
V tekoucích vodách je nejúspěšnější lov ve dvou. Jeden
opře čeřen šikmo o dno tak, aby ryby nemohly proklouznout
dole ani horem. Druhý se postaví výš proti proudu a
postupuje pomalu po proudu dolů, přičemž úmyslně kalí vodu
a žene ryby před sebou. V kalné vodě není vidět síť, takže před
ní ryby neuhýbají a úlovky jsou bohatší. V kalných vodách se
vždycky loví lépe, než v čistých. V těch vás ryby vidí už na
dálku a musíte se potom obrnit trpělivostí, než se zase vrátí
nad místo, kde máte čeřen.
Protože originální síť, kterou dostanete k čeřenu má
poměrně velká oka, kterými menší a štíhlé ryby spolehlivě
propadnou, sežeňte si jemný tyl (znáte jej – jsou z něho
malé síťky) a ušijte si náhradní sítě. Vezměte si jich sebou
víc, protože se vám budou trhat o kořeny a větve na dně a
o ostré ploutve sumečků. Doporučuji mít stále po ruce pean
a také silné lékařské nůžky, protože některé úlovky budete
muset velmi opatrně ze sítě vymotávat, případně je zbavit
ploutví.
Velmi úspěšný bývá noční rybolov. Je pochopitelně
náročnější na vhodný výběr lokality, protože po tmě se lépe
padá z bahnitých břehů. Je také dobré si ve dne včas ověřit,
jestli na vybraném místě nežijí kajmani. V lepším případě by
vám mohli potrhat jenom síť.
Lokalitu si zaznamenejte do GPS a zdokumentujte (teplota
vody i vzduchu, pH, μS atd.). Pokud to je možné, alespoň část
úlovků nafoťte jako doklad o přítomnosti druhů a pro
případná následná určení. Garantuji vám, že mnohdy
nepoznáte ani běžně chované druhy.
Zvažte, jestli si s sebou nevezmete malé akvárium na
focení. Fotografie jsou potom průkaznější. Zvláště pokud si
úlovky odnesete na pohodlnější focení třeba do hospedaje.
Ryby, které nalovíte, buď pusťte na jejich domovské lokalitě,
nebo je po zdokumentování usmrťte. V žádném případě je
nepouštějte na svobodu jinde, než jste je chytili. To platí
o všech organismech, které získáte.

Letenky
Velmi pěkně je zpracováno téma letenek na tomto webu:
[7]. Nutno však podotknout, že většina rad je vhodná jen pro
studenty a ty, jejichž práce je časově příliš nelimituje a
nemusí plánovat pevné termíny půl roku dopředu. Pro nás
ostatní jsou použitelné jen z části. Bohužel. Tedy pár vlastních
doporučení. Začněte včas. Zjistěte si, co a přibližně za kolik
tam létá, zjistěte, jestli na této lince bývají nějaké slevové
akce, poptejte různé společnosti, zabývající se prodejem
letenek. Obecně platí, že nejvýhodnější nákup mívá nějaká
ale. Například při změnách termínu letů nebo při jeho
zrušení. Zvolíte-li blbě, můžete přijít až o 25 % ceny letenky;
to se mi stalo u společnosti Agentura Welcome, když jsem
bezprostředně po tsunami rušil let do Singapuru. Letecká
společnost sice tenkrát udělila amnestii na storno poplatky,
ne však kancelář, od které jsem je koupil. A ještě si přihodili
manipulační poplatky. To tenkrát dost bolelo…
S dostatečným předstihem si na místě konfirmujte
zpáteční letenku. Je to napsáno malým písmem na letence,
nebo na pokynech letecké společnosti. Existuje možnost
změny času odletu, který bez konfirmace propadá bez
náhrady. A nestraším zbytečně. Stalo se mi to s letem společnosti Iberia na trase Buenos Aires – Madrid, který byl
posunut o celý den! Naštěstí jsem si konfirmaci provedl včas
telefonem, takže jsme to stihli.
Při letech do severních oblastí JAm si velmi pečlivě a
podrobně zjistěte, jestli nemá letadlo mezipřistání na Floridě.
V takovém případě byste totiž museli mít americké vízum,
alespoň tranzitní. Letíte-li do Střední Ameriky, je to zcela
jasné. Z Evropy neexistuje žádný přímý let. Nic nedejte na to,
že vám letecké kanceláře tvrdí opak. Ty trasy totiž mají jediné
číslo letu, takže to normálně nejde poznat. I tady mám důkaz
– vím o dívce, která podlehla tvrzení KLM o přímém letu a
uvízla v Miami téměř týden, než se podařilo vykorespondovat
udělení výjimečného víza a mohla pokračovat do kostarického
San José. Jediná Iberia donedávna zařizovala tzv. „transport
without visa“, ale údajně jim to Američané už zatrhli.
Informujte se tedy opravdu pečlivě, nejjistější to bude přímo
u letecké společnosti. Doporučoval bych vám požadovat
písemné potvrzení, že let je přímý – bez mezipřistání.
Rekapitulace:
1. Začít včas – s předstihem alespoň 6 měsíců.
2. Prostudujte si všechny podmínky.
3. Zvažte, zda nekoupit letenky přímo od
společnosti.

biotopy

letecké
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Rekapitulace:
1. Čeřen + ruční síťka.
2. Náhradní sítě.
3. Miniakvárium (kyveta) na focení.
4. GPS, pH metr, konduktometr, teploměr, pean.
5. Kompletní fotodokumentace.
6. Nevypouštět nalovené ryby na jiných lokalitách.

biotopy

V konečné fázi transportu – v letadle – nemůžete mít
nádoby s rybami u sebe v kabině. Musíte je nechat ve velkém
batohu v kargu. To je ale také temperováno, takže se nemusíte
bát, že vám zmrznou. Mám vyzkoušen transport v PET
lahvích i v igelitových sáčcích. Nechal jsem si udělat na zakázku sáčky 5 x 25 cm, do kterých se ideálně vejde jedna ryba,
takže ztráty jsou potom minimální. Ovšem přepravovaný
objem je větší. Pro jistotu dávám tyto sáčky po 4 kusech do
PETky (aby se neprotrhly), které odříznu vršek a poté jej zase
izolepou připevním. Nenafukujte sáčky! V letadle je nižší tlak,
mohly by vám prasknout.

Přeprava ryb
Pokud si chcete ryby ponechat, nejspolehlivější transport
je v PET lahvích. Vezměte si dodatečné množství vody z původní lokality, abyste ji měli na první výměny, než se ryby
vyprázdní. V PET lahvi je „odkalování“ velmi jednoduché.
Otočíte ji uzávěrem dolů, počkáte, až metabolity klesnou na
dno a rukou opatrně odpouštíte vodu. Odstraníte tak veškerý
kal i případné padlé ryby. To provádějte zpočátku 2x denně
asi s 1/3 vody. Až dojdou zásoby z původní lokality, provádějte totéž s jinou vodou z přírody. Nemíchejte ji s vodovodní
vodou – ta bývá upravována dost drastickým způsobem a
čerstvě nalovené ryby v ní zpravidla dlouho nepřežijí.
Pro udržení nižší teploty v transportních lahvích
používám látková pouzdra, která namočím. Postupné odpařování ochlazuje vodu na přijatelnou teplotu. Hodně jsem experimentoval s okysličujícími tabletkami, peroxidem vodíku,
solí a dalšími přípravky, ale výsledné zkušenosti říkají, že pro
transport drobných ryb odchycených v období sucha je to
všechno zbytečné a mezi jejich použitím a nepoužitím není
žádný patrný rozdíl. Období sucha vede totiž v metabolismu
ryb k dočasným změnám, takže jsou mnohem méně vnímavé
k nedostatku kyslíku a k nepříznivému chemismu vody.
S pravidelnou a častou
výměnou vody jsou ryby
schopny vydržet naživu opravdu dlouho (já je udržel
asi 3 týdny). Přesto však
doporučuji lovit ryby k transportu až v poslední fázi
pobytu, nejlépe 2-4 dny před
odletem, aby se stačily
vyprázdnit. Přesto ale, narazíte-li na druh, po kterém
toužíte, překonejte nepříjemnosti s dlouhým transportem
a vezměte jej s sebou hned.
Není jistota, že na něj ještě
narazíte. Sám jsem se takhle
nachytal s pavími očky, která
jsou ve Venezuele téměř
všude, ale před odletem jsem
je dost zoufale sháněl. Zákon
schválnosti je jedním z nejneúprosnějších.
Speciální 5cm přepravní sáček

Rekapitulace:
1. Z každé lokality vzít dostatek vody na první výměny.
2. Co nejčastěji „odkalovat“ a odstraňovat uhynulé ryby.
3. Chladit lahve s rybami i s náhradní vodou.
4. Při transportu letadlem chránit sáčky proti protržení.
5. Sáčky s rybami netlakovat.
Povolení k exportu
Pod tlakem mediálně ventilovaných příběhů pašeráků
a pod tlakem rodiny, která mi jasně naznačila, že buchty do
vězení nebudou, jsem se při své poslední cestě rozhodl dovoz
legalizovat. Oslovil jsem tedy tamější zastupitelství ČR, popsal
jim svoji touhu po oficiálním vývozu a poprosil je o pomoc. Za
pár dní přišla odpověď ve smyslu „ale to je samozřejmé, proto
tady jsme, napište nám bližší…“. Odeslal jsem tedy konkrétnější požadavek s informací odkud, co a v jakém množství
bych chtěl dovézt + nějaké ty mezinárodní reference na sebe.
Asi po 2 týdnech mi napsali, že si vše ověřili, sehnali z místní
univerzity potvrzení o tom, že mnou transportované ryby
nejsou v CITES a že už mají i povolení k vývozu. Upozornili
mě, že budu ještě potřebovat veterinární osvědčení, které mi
ovšem vydá na požádání kterýkoliv domorodý veterinář. A že
potřebují ze strany našich úřadů paragrafy s podmínkami pro
dovoz, které je nutno k povolení přiložit. A tady teprve vznikl
problém. Jedná se totiž o dovoz ze země mimo EU, což ještě
úředníci v roce 2006 neměli nastudováno. Takže zatímco
veškerá byrokracie spojená s vývozem z JAm trvala 2 týdny,
česká byrokracie si na mně zkoušela své kousky 2 měsíce, a to
především proto, že nikdo nic nevěděl a nechtěl nic
rozhodnout. Až do okamžiku, kdy jsem se proboxoval k nejvyššímu šéfovi Veterinární správy ČR. Tomu stačil jediný
tříminutový telefonát svým podřízeným, abych se dozvěděl, že
nepotřebuji nic. Ano, čtete správně, nic. Pro individuální
dovoz ryb pro soukromý zájmový chov v počtu do 5 kusů od
jednoho druhu nepotřebujete od našich úřadů nic. Žádné
povolení k dovozu, žádnou povinnou karanténu, žádné další
papíry. Jen pro naše celníky veterinární osvědčení a povolení
k vývozu ze země původu. To mi dost odlehlo, protože jsem to
zjistil 4 dny před odletem. Veterinární osvědčení by vám měl
veterinář vystavit po 10 dnech pozorování nalovených ryb.
Toto osvědčení se poté musí zaslat (stačí fax, nebo sken)
našemu zastupitelství, které na jeho základě zajistí všechny

(pro srovnání baterie AA).
(Foto: Roman Slaboch)
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další papíry, což trvá 5 pracovní dnů. To je pochopitelně
nesmysl, to byste nepřivezli nic.
V praxi to vypadalo tak, že jsem přinesl veterináři hejnko
nějakých teter, nalovených v první kaluži při cestě. Vysvětlil
jsem mu, co potřebuji, on vypsal potvrzení, vyinkasoval
80 pesos a ryby ani nechtěl vidět. Potvrzení jsem v nejbližší
internetové kavárně poslal na naše zastupitelství. Potom jsem
si v následujících asi 3 týdnech v klidu nalovil, co jsem
potřeboval.
Před odletem jsem si na ambasádě vyzvedl všechna
potvrzení a povolení a výsledkem této anabáze bylo to, že je
po mne nikdo nikde nechtěl. Ale měl jsem dobrý pocit, že bylo
vše legální. Vlastně ne tak docela, tu veterinu jsem trochu
zakamufloval, ale vážně jsem vezl jen obyčejné plevelné rybky,
na které jsem povolení vlastnil. Vždyť každý už i mírně
pokročilý akvarista ví, že potvrzení o zdravotním stavu ryb je
nesmysl, protože v nich latentně sedí tolik choroboplodných
zárodků, že jejich eliminace je možná jen varem.

biotopy

Občas neodoláte a fotíte úlovek v ruce. (Foto: Roman Slaboch)

Rekapitulace:
1. Začít včas s byrokracií, chcete-li dovoz legalizovat –
minimálně měsíc předem.
2. Na místě si včas zařiďte veterinární zprávu a odešlete ji
na zastupitelství minimálně týden předem, raději dříve.

Nebo se fotíte s úlovkem v ruce. (Foto: Milan Slaboch)

Zdroje potřebných informací
[1] www.mzv.cz
[2] www.mzv.sk
[3] www.levneletenky.cz
[4] www.letuska.cz
[5] www.skrz.sk
[6] www11.condor.com/tcf-eu/index.jsp
[7] letenky.rovnou.cz
[8] ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/
information_en.htm
[9] czech.wunderground.com/global/Region/SA/
Focení v malých akvarijních kyvetách je zdroj
nejkvalitnějších fotografií. (Foto: Roman Slaboch)

Temperature.html
[10] www.bongobongo.cz/default.asp
[11] www.domuvezdravi.cz/stat.php?ID=22
[12] www.xe.com/ucc/

(Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Roman Slaboch)
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(Foto: Roman Slaboch)
Na některých lokalitách se nedá lovit. (Foto: Roman Slaboch)

Na některých lokalitách jste sami. (Foto: Roman Slaboch)

Na některých to jde snadno. (Foto: Roman Slaboch)

Na některých lokalitách vás předběhli. (Foto: Roman Slaboch)

Některé lokality lákají. (Foto: Roman Slaboch)

Některé lokality odrazují. (Foto: Roman Slaboch)

Na některých lokalitách jsou už úspěšnější lovci.
(Foto: Roman Slaboch)
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Někde se rádi smočíte. (Foto: Roman Slaboch)

Někde na koupání trvat nebudete. (Foto: Roman Slaboch)
(Foto: Milan Slaboch)

Někdy lovíte síťkou. (Foto: Milan Slaboch)

(Foto: Milan Slaboch)

Někdy lovíte na udici. (Foto: Roman Slaboch)

Někdy lovíte čeřenem. (Foto: Milan Slaboch)
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Úlovky síťkou také. (Foto: Roman Slaboch)

Úlovky čeřenem potěší. (Foto: Roman Slaboch)

Někdy ale přijdete pozdě. (Foto: Roman Slaboch)

(Foto: Roman Slaboch)
(Foto: Roman Slaboch)

akvafoto

(Foto: Roman Slaboch)

A někdy máte pocit, že jste se zbláznili. (Foto: Roman Slaboch)
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AKVAFOTO 2007
Markéta Rejlková
Na samém začátku roku 2007 vyhlásil KLUB.AKVA.SK
společně s portálem Akva.sk soutěž pro všechny akvaristyfotografy [1]. Původní myšlenkou bylo shromáždit tak zdařilé
snímky od amatérských fotografů a vystavit je na první
klubové akci v tomto roce, na „Akvajari“ – to se myslím
povedlo a ukázalo se, že akvaristé fotit umí a dobře se na to
potom dívá :-)

Tolik čísla – daleko důležitější je, že fotografie měly
většinou vysokou kvalitu. Ohodnotit je na portálu Akva.sk
bylo velmi těžké; o to hůře se nám potom vybíraly snímky
na samotnou výstavu na akci Akvaristická jar. Vybrali jsme
nakonec 67 fotografií; porotě ve složení Miloslav Pešek,
Markéta Rejlková, Vladimír Volf (za KLUB.AKVA.SK)
dodával punc odbornosti Ivan Čaniga, který měl dva hlasy.

Ale pěkně od začátku – soutěžní snímky se postupně
objevovaly na portálu Akva.sk tak, jak se další a další
fotografové osmělovali a posílali své výtvory. Zároveň
probíhalo hlasování uživatelů Akvy o nejkrásnější fotografii
internetové části soutěže – zpočátku nenápadně, s blížící se
uzávěrkou už o soutěži věděl snad každý (k tomu patřila
i neodmyslitelná diskuse o soutěži jako takové, o regulérnosti a „zlepšovácích“). Co je hlavní, za zhruba 6 týdnů
od vyhlášení se nashromáždilo 180 fotografií od 31 autorů
ze Slovenska i z ČR. Snímky si můžete prohlédnout zde: [1].

24.2. pak návštěvníci výstavy v Ružinově měli možnost
opět hlasovat. Fotografie vzbuzovaly zasloužený obdiv. Nutno
podotknout, že vytištěné vypadaly opravdu fantasticky a
vybrat mezi nimi jednu nejlepší byl pro diváky oříšek.
Odevzdáno bylo 96 hlasovacích lístků, ty byly hned po
ukončení dopoledního programu sečteny a před začátkem
přednášek vylosoval čestný člen klubu pan Dokoupil tři
z návštěvníků, kteří odevzdali svůj hlas a čeká je odměna.
Pochopitelně byly také vyhlášeny výsledky hlasování –
nebudu vás už napínat, tady jsou:

Pořadí na Akva.sk:

Pořadí na výstavě v rámci Akvajari:

1. Roman Holba

1. Roman Holba

2. Patrik Bíro

2. Roman Holba

3. Roman Holba

3. Martin Galovič

Ceny věnovali: Akvashop.sk [2] poukázku na nákup
v hodnotě 999,- Sk pro výherce, MojeAkvarium.sk [3] pro
1.- 3. místo 30 % slevu na akvarijní komplety, Eheim.eu.sk
[4] všem účastníkům 15 % slevu – pro internetovou část –
a Authentic [5] pozadí do akvária, ZOODOM [6] filtr,
Sera [7] krmiva a pomůcky – pro výherce a vylosované
hlasující na výstavě.

Vylosovaní hlasující: Dalibor Ciglan, Martin Huba a
paní Kuklišová.
Gratulujeme výhercům, klub je bude kvůli převzetí výhry
kontaktovat. Děkujeme ještě jednou všem účastníkům
soutěže, připravili jste svými fotografiemi ostatním krásný
zážitek. Ať vám to fotí i nadále!

Vítězný snímek z výstavy a 3. v pořadí z Akva.sk. (Foto: Roman Holba)
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Vítězný snímek z Akva.sk, 2. z výstavy. (Foto: Roman Holba)

2. místo na Akva.sk. (Foto: Patrik Bíro)

3. na výstavě. (Foto: Martin Galovič)

4. místo na Akva.sk. (Foto: Richard Müller)
7. místo na Akva.sk. (Foto: Roman Holba)

8. místo na Akva.sk. (Foto: Miloš Chmelko)

5. místo na Akva.sk. (Foto: Miloš Chmelko)

6. místo na Akva.sk. (Eva Naďová)

9. místo na Akva.sk. (Foto: Roman Holba)
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(Foto: Miroslava Grožajová)

10. místo na Akva.sk. (Foto: Elena Halická)

Jak je vidět, soutěž má jednoho jasného vítěze – Roman
Holba obsadil 4 příčky v první desítce a to je úctyhodný
výkon. Dlužno podotknout, že zasloužený!
Výběr z ostatních fotografií (bez ohledu na jejich umístění):

(Foto: Miloslav Pešek)

(Foto: Lukáš Podhola)

(Foto: Martin Galovič)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

45

Akvárium, číslo 4

KLUB.AKVA.SK

akvafoto

(Foto: Jenda Dvořák)
(Foto: Miroslava Grožajová)

(Foto: Richard Müller)
(Foto: Michal Toufar)

(Foto: Jozef Federič)

(Foto: Pavol Kokuľa)

(Foto: Michal Toufar)

(Foto: Miloslav Pešek)

46

Akvárium, číslo 4

KLUB.AKVA.SK

akvafoto

(Foto: Tatiana Patorajová)

(Foto: Jan Starosta)

(Foto: Janči)

(Foto: Elena Halická)

(Foto: Jozef Veres)

(Foto: Peter Kaclík)

[1] www.akva.sk/phpBB2/index.php?c=6
[2] www.akvashop.sk
[3] www.mojeakvarium.sk
[4] www.eheim.eu.sk

[5] www.authentic.sk
[6] www.zoodom.sk
[7] www.sera.sk
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AKVARISTICKÁ JAR V BRATISLAVE 2007
– PODUJATIE KLUBU.AKVA.SK
Peter Kaclík
Je sobota večer, 24. február 2007, a ja mám dobrý pocit
z vykonanej práce. Naše prvé väčšie podujatie sa vydarilo.
Asi pochopíte, že sme boli plní očakávania a mnohých
otáznikov. Dnes si myslím, že KLUB.AKVA.SK začal definitívne prepisovať dejiny akvaristické hnutia u nás.
Kedysi minulý rok sme sa na stretnutí rady nášho
KLUBu.AKVA.SK [1] dohodli na štyroch väčších akciách
za rok. Prvé sme pripravili na poslednú februárovú sobotu
a nazvali sme ho Akvaristická jar v Bratislave.

Všetkým trom bola venovaná samostatná plocha. Každý
návštevník si mohol porovnať tvorbu troch autorov s tvorbou
súťažiacich. Obe časti výstavy ponúkali možnosť vidieť pekné
fotografie na kvalitnom materiáli.
Pripraviť
výstavu fotografií nebolo jednoduché,
vyžadovalo to predovšetkým snahu, čas a úsilie zainteresovaných. Na podujatí bolo na paneloch umiestnených asi
120 snímkov. Na fotografiách na týchto stránkach je vidno aj
zlomok toho, čo znamenalo pripraviť Akvaristickú jar.

Sme veľmi radi, že sme našli priestor aj ochotných ľudí
v Dome kultúry Ružinov v Bratislave, kde sa podujatie
konalo. Milo nás prekvapilo, že Dom kultúry dal na svoje
náklady vyrobiť veľkú tabuľu na vchod, ktorá propagovala
Akvaristickú jar. Akciu sme sa snažili aj my spropagovať čo
najlepšie. Dúfam, že sme oslovili svojou vykonanou prácou
potenciálnych záujemcov o podporu našich akcií, nášho klubu
a akvaristiky vôbec.
Program Akvaristickej jari bol nasledovný. Doobeda sa
konali akvatrhy – burza rýb, rastlín, kreviet, krmív a iného
akvaristického tovaru. Od rána prebiehala výstava akvaristických fotografií a poobede prebiehali prednášky.
Na Akvaristickú jar prišlo 370 platiacich návštevníkov. Keďže
deti a dôchodcovia mali vstup zdarma, odhadujem celkovú
návštevnosť zhruba na 450 ľudí. Medzi návštevníkmi
doobednajšej aj poobednajšej časti som zaregistroval veľa
známych akvaristov a videl som na ich tváriach spokojnosť.

Príprava fotografií. (Foto: Peter Kaclík)

Symbolom nášho podujatia pre mňa bola výstava
fotografií. Skladala sa z dvoch častí: súťažnej a nesúťažnej.
Začiatkom januára 2007 vyhlásil KLUB.AKVA.SK v spolupráci s internetovým fórom Akva.sk [2] vyhlásil súťaž pre dve
kategórie: celkový pohľad na akvárium a ostatné fotografie.
Väčšina fotografií pochopiteľne zachytávala život rýb. Do
súťaže prišlo 180 fotografií (každý mohol poslať maximálne
10), z ktorých sa vybralo 67 a tie sme vystavili v papierovej
forme. Návštevníci mali možnosť hlasovať o najkrajšiu
fotografiu. Výsledky hlasovania boli vyhlásené pred začiatkom prednáškovej časti. Ocenení a vylosovaní návštevníci
obdržali hodnotné ceny, ktoré venovala firma SERA a
ZOODOM.

Príprava fotografií. (Foto: Peter Kaclík)

O súťaži ste sa isto dočítali aj v samostatnom článku
v tomto čísle nášho časopisu na strane 43.
Okrem toho boli súčasťou fotografickej výstavy snímky
troch autorov: Petra Szalaya (salika), ktorý stojí za stránkou
Akva.sk [2], Jirka Plíštila [3] a profesionálneho fotografa,
ktorý nám pripravil druhú prednášku, Ivana Čanigu [4].

Výstava fotografií. (Foto: Peter Kaclík)
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Výstava fotografií. (Foto: Peter Kaclík)
Súťažné fotografie. (Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)
Priestory DK Ružinov. (Foto: Markéta Rejlková)

Súťažné fotografie. (Foto: Peter Kaclík)

Fotografie Ivana Čanigu. (Foto: Peter Kaclík)
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Od 9:00 do 12:00 prebiehala akvaristická burza.
Zúčastnili sa jej mnohí skúsení akvaristi, napr. Milan Líbal,
Dušan Andris, Luboš Trunkvalter, Daniel Holý, Peter
Benčúrik. Na burze sme mali prítomné aj dve firmy, ktoré
zastupovali značku SERA a predajňu ZOODOM. Celkovo
bolo na akvatrhoch obsadených 17 stolov. Ľudia, ktorí si
prichádzali niečo kúpiť, prípadne len pozrieť, opýtať sa,
stretnúť sa s priateľom, rozdávali okrem peňazí aj úsmevy
a svoje skúsenosti. Viacerí z nich sa spokojní pristavili na
kus reči, mnohí z nich boli spokojní aj vďaka dobrým
skúsenostiam z minulých búrz, a to určite každého
predajcu poteší. V ponuke boli kvalitné a zaujímavé ryby,
vodné rastliny a iný akvaristický tovar. Mňa osobne veľmi
teší zvýšený záujem o živé krmivo, ktorý som pocítil pri
svojom stole.
Súčasťou akvatrhov bol aj klubový stánok. Na troch
stoloch boli akvária, v ktorých boli prebytky rastlín a rýb
od nás, členov klubu. Zisk z predaja bol z veľkej časti
odovzdaný do klubovej pokladnice. Všetkým, ktorí prispeli,
ďakujeme. Okrem toho boli súčasťou stánku rôzne klubové
materiály, napr. prihlášky do klubu, letáčiky na Akvaristické
leto a taktiež všetky dosiaľ vydané čísla časopisu Akvárium
v papierovej forme.

reportáže

Členovia nášho klubu. (Foto: Peter Kaclík)

Vážna diskusia nad rastlinami. (Foto: Peter Kaclík)

Ivan Vyslúžil. (Foto: Peter Kaclík)

Milan Líbal mal v ponuke lahôdky ako Dario dario,
Carinotetraodon travancoricus, Badis badis,
Brachygobius xanthozona a ďalšie... (Foto: Peter Kaclík)

Dušan Andris. (Foto: Peter Kaclík)
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Predajná časť. (Foto: Markéta Rejlková)

Obchodný ruch. (Foto: Miloslav Pešek)

Predávali sa aj rôzne krevety. (Foto: Miloslav Pešek)

Ryby, rastliny, živé krmivo. (Foto: Markéta Rejlková)

Najmladšia akvaristka. (Foto: Miloslav Pešek)

Výber rastliniek. (Foto: Peter Kaclík)
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V priebehu obeda prebiehala neverejná časť, kedy
usporiadatelia sčitovali hlasy pre jednotlivé fotografie,
spratúvali stoly, akvária, priečky, utierali vodu, jednoducho
priestor akvatrhov dávali do poriadku. Každá ruka bola dobrá
a ochotných rúk bolo chvalabohu dosť.
Po obednej prestávke nasledovalo prednáškové
popoludnie. Miestnosť, v ktorej prebiehali prednášky, bola
po rannej príprave opäť krátko preskúšaná a mohli sme
netrpezlivo čakajúcich návštevníkov pozvať dnu. Prednášky
prebiehali vo veľmi peknej sále, dataprojektor, notebook,
kamera boli v plnej pohotovosti.
Prvý prednášal Jozef Májsky so zaujímavou témou
„Za rybami v Latinskej Amerike“. Rozprával nam o svojich
cestách po Venezuele, Kostarike, Brazílii a Argentíne.
Niektoré z nich absolvoval s Romanom Slabochom či
Miroslavom Ruskom, ktorých možno poznáte, možno aj ich
prednášky o tých istých cestách. Ja patrím medzi nich a
môžem povedať, že pohľad Jozefa Májskeho je zaujímavý
a osobitý. Zaujal ma aj jeden detail. Jozef Májsky krátko
spomenul Becka Ondrejoviča, o ktorého sa zaujímam aj ja
a ktorý je známym horolezcom a cestovateľom aj do podobných krajín, ako cestuje Jozef Májsky, Roman Slaboch a
iní akvaristi.
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Jozef Májsky. (Foto: Peter Kaclík)

Druhým prednášajúcim bol Ivan Čaniga, profesionálny
fotograf, jeden z fotografov vo fotoročenke FOTO SK 2006
[5], ktorá predstavuje 13 významných slovenských fotografov. Cieľom prednášky bolo ukázať, ako čo najlepšie
fotografovať ryby. Treba povedať, že napriek tomu, že Ivan
je predovšetkým fotograf, nie je to tak dávno, čo mal
doma akvárium. Dlhé roky bol akvaristom. My samozrejme
dúfame, že sa ním stane opäť, čo aj sám naznačil. Ryby
sú také krásne :-))
Ivan nám na jednotlivých zlých fotografiách ukázal celú
škálu chýb, ktorých sa často dopúšťame. Postupne sa
prepracovával ku vydarenejším snímkam, ktorých zrod
opisoval. Až sme sa dopracovali ku fotografiám, s ktorými bol
Ivan spokojný. Dozvedeli sme, ako je veľmi dôležité venovať
sa príprave na dobrý záber. V prvom rade je nutné si
dokonale očistiť akvárium. Vysvetlil nám, ako sa dá zabrániť
odrazom svetla pomocou rôznych pomôcok. Naznačil, že
fotograf nemá svetla nikdy dostatok a povedal nám, ako ho
zabezpečiť. Prednáška miestami prechádzala do diskusie
s poslucháčmi. Myslím si, že prednáška priniesla všetkým
užitočné informácie, ktoré využijeme pri našom fotografovaní.

Ivan Čaniga. (Foto: Peter Kaclík)

Po prednáške sa skončila Akvaristická jar a nám
organizátorom odľahlo. Verím tomu, že každý z nás cítil
spokojnosť s vydarenou akciou. Nás, členov klubu čakala ešte
výročná členská schôdza, odlepenie fotografií, upratovanie...
a potom sme sa definitívne odobrali domov. Možno mnohí
z nás mysleli už vtedy na našu nasledujúcu akciu, ktorú
chystáme 2.6.2007. Pevne verím, že naša prvá výstava rýb
v lete bude tiež úspešná. Akvaristike zdar!

[1] www.klub.akva.sk
[2] www.akva.sk
[3] www.aquatab.net
[4] www.ivancaniga.sk
[5] www.itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=47313
[6] www.sozo.sk/akva/akcie/akvaleto_big.gif

Prednášková sála. (Foto: Peter Kaclík)
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VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB HRADEC KRÁLOVÉ –
ALDIS 10.-18.2.2007
Peter Kaclík
Dnes som sa vrátil zo skvelého jazzového koncertu.
Mám rád takúto muziku. Asi sa pýtate, či som si nepomýlil
žáner? Nie! Počas koncertu som totiž myslel aj na výstavu
v Hradci Královom, ktorú som spoločne s ďalšími členmi
nášho KLUBu.AKVA.SK absolvoval. V Hradci rovnako ako na
koncerte boli „účinkujúci“ pekne poukladaní, zohratí a pestrí.
Cítil som sa tam výborne, prostredie bolo útulné. Proste jedna
báseň. Či vlastne skladba??? Nuž to je jedno.
Vybrali sme sa v prvý deň konania výstavy. Poňali sme to
ako klubový zájazd, čo je výborné. Využili sme železnice
Slovenskej a Českej republiky. Šlo nám to skoro ráno, takže
sme do Hradca sme dorazili niekedy pred desiatou doobeda.
Predtým sme si poctivo na internete pozreli, kam máme ísť.
Vypadalo to nádejne – 3 km od stanice. Trošku sa nám
nezdalo, či sme dobre vyrazili, tak sme sa domácej pani
opýtali, kdeže je ten ALDIS, kde chceme dôjsť. Boli sme
informovaní, že vraj pešo je to cez celý Hradec, ale to nás
neodradilo, skôr nás do navnadilo ísť ďalej po vlastných.
Dobre sme spravili, bolo to takmer na skok. Príjemne sme
sa rezko prešli, aspoň sme sa ešte viac prebudili. Vo vlaku sme
totiž napriek ranným hodinám nespali.
ALDIS je kongresové centrum a priznám sa, ja som sa
trochu bál, aby to nevypadalo tak ako v Prahe, kde sa konajú
takisto akvaristické akcie v kongresovom centre. Našťastie
moje obavy sa rozplynuli rýchlo. Samotné kongresové
centrum, budova, na mňa nepôsobila nijako vábne, ale
vnútrajšok už šípil čosi vhodnejšie.
Samou sebou, prišli sme zďaleka, ráno bola zima, my sme
boli naobliekaní, so sebou sme mali techniku, jedlo, ryby,
rastliny, tak sme sa u spriaznených duší zložili. Keď sme sa
trochu aklimatizovali, mohli sme začať pozerať po rybách a
po ľuďoch.

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

(Foto: Peter Kaclík)

V Hradci sa uskutočnilo 1. kolo medzinárodného majstrovstva bojovníc, propagačný materiál sľuboval viac ako
80 nádrží a 130 druhov rýb. Cez víkend prebiehal predaj
akvaristického tovaru, ktorý cez týždeň pokračoval predajom
rýb a rastlín. Sobotné poobedie bolo venované prednáškam,
uskutočnila sa jediná – Martin Rose nám porozprával
o indonézskej časti zoologickej záhrady v Prahe.
Výstavu tvorili dve miestnosti, v prvej boli prevažne
vystavené ryby, v druhej prebiehal predaj rastlín, techniky,
krmív a pod. a k tomu organizátor pridal nejaké kaktusy,
kvetiny, perníky – zrejme vhodné skĺbenie.

Rozhovory medzi známymi. (Foto: Peter Kaclík)
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Všetci sme sa zvítali so známymi, ktorí prišli takisto ako
my na výstavu, resp. s domácimi. Nedá mi nespomenúť pána
Nymburského, ktorý je známy predajom „korytnačiek“
SECOH. Nášmu známemu chovateľovi vypadla jedna korytnačka a pán Nymburský mu poslal do Bratislavy membránu
na chlapské slovo. Viem, že o ňom idú dobré zvesti, ale beztak
všetka česť.
Ryby na výstave boli krásne. Obzvlášť pozitívne hodnotím
to, ako sa chovali. Videl som už dosť veľa výstav, veľa rýb, ale
tak v pohode ryby som na výstave asi nevidel. Druhové
zloženie rýb bolo pre nás pestré. Priestor, ktorý bol venovaný
rybám nebol vôbec veľký, ale napriek tomu som mal pocit, že
bol bohatý výber. Práve ten správny. Vyskytovali sa tam napr.
krásne aulonokary a iné africké cichlidy jazera Malawi a
Tanganika. Nechýbali ani často sa prepierajúce červené dánia,
ďalej labyrintky, americké cichlidy, mrenky, perovce, neónky,
skaláre a mnohé iné druhy.
Prvé kolo medzinárodných majstrovstiev Betta splendens
vyhral Rišo Cirák zo SZCH Banská Bystrica. Na druhom
mieste sa umiestnil Heike Jovanov – EHBBC z Nemecka, tretí
skončil víťaz celej súťaže za rok 2006 – Holm Arndt z klubu
RGC z Nemecka.
Poobede sme sa po vypočutí prednášky Martina Roseho
pomaly so všetkými rozlúčili a šli sme domov. Myslím, že
sme mali všetci dojem výborne strávenej soboty. Dúfam, že aj
vy si nájdete niekedy čas a navštívite nejakú akvaristickú
akciu, napr. aj onedlho oslavu 100 rokov klubu Cyperus
v Brne 17. a 18. marca 2007 [3].

Slavomil Boudný vystavoval viaceré ryby, aj v rámci
súťaže bojovníc. (Foto: Peter Kaclík)

Roman Slaboch si tiež nenechal ujsť príležitosť pozrieť sa
na ryby a na ľudí, ktorých ryby bavia. (Foto: Peter Kaclík)

[1] krecan.cz/rk/index.html
[2] www.sozo.sk/akva/hradec_kralove.php
[3] www.catfish.cz

Literatúra, krmiva, liečivá, hadičky, čerpadlá, rastliny,
vskutku všetko možné. (Foto: Peter Kaclík)

Predaj rýb. (Foto: Peter Kaclík)

Široký výber v predajnej časti. (Foto: Peter Kaclík)
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Betta enisae – samec. (Foto: Markéta Rejlková)

Záujemcov o kúpu rýb bolo veľa. (Foto: Markéta Rejlková)

Macropodus concolor – samec. (Foto: Peter Kaclík)

Ale aj u výstavných akvárií nebolo občas k hnutiu.
Veď aj bolo na čo pozerať. (Foto: Markéta Rejlková)

Belontia signata – samica. (Foto: Peter Kaclík)

Varieta K, metalický „kráľovský“ modrý Halfmoon Plakat,
32.-38. miesto (56 b., Joep van Esch). (Foto: Peter Kaclík)

Varieta R, Halfmoon, farba celofán. (Foto: Peter Kaclík)

Varieta F, Butterfly, červený/celofán, 60.-61. miesto
(48 b., Tomáš Chuda). (Foto: Peter Kaclík)

Varieta R, Opalin, červený – tzv. Kambodža/svetlý
bicolor, Halfmoon (Ingo Schwieder). (Foto: Peter Kaclík)
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Aphyosemion australe. (Foto: Markéta Rejlková)
Astyanax fasciatus. (Foto: Peter Kaclík)

Danio rerio – geneticky modifikovaná červená forma.
(Foto: Peter Kaclík)

Carassius auratus auratus. (Foto: Markéta Rejlková)

Pseudoplatystoma fasciatum. (Foto: Peter Kaclík)
Limia nigrofasciata. (Foto: Markéta Rejlková)

Tetraodon lineatus. (Foto: Markéta Rejlková)
Synodontis schoutedeni. (Foto: Peter Kaclík)

Xenentodon cancila. (Foto: Peter Kaclík)

Scleromystax barbatus. (Foto: Peter Kaclík)
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Melanotaenia parkinsoni. (Foto: Markéta Rejlková)
Placidochromis electra. (Foto: Peter Kaclík)

Glossolepis incisus. (Foto: Markéta Rejlková)

Pseudocrenilabrus philander. (Foto: Peter Kaclík)

Melanotaenia trifasciata. (Foto: Markéta Rejlková)

Placidochromis milomo. (Foto: Peter Kaclík)
Melanotaenia herbertaxelrodi. (Foto: Markéta Rejlková)

Placidochromis milomo. (Foto: Peter Kaclík)

Melanotaenia boesemani. (Foto: Markéta Rejlková)
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Cyprichromis leptosoma. (Foto: Peter Kaclík)

Hemichromis sp. (Foto: Peter Kaclík)

Tropheus sp. aff. moorii. (Foto: Peter Kaclík)

Pelvicachromis taeniatus. (Foto: Peter Kaclík)

Parachromis managuense. (Foto: Peter Kaclík)

Tropheus sp. aff. moorii Ikola. (Foto: Peter Kaclík)

Sciaenochromis fryeri. (Foto: Peter Kaclík)

Vieja synspila. (Foto: Peter Kaclík)
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AQUARIUM DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, ŠPANĚLSKO
Markéta Rejlková
San Sebastian (nebo Donostia, jak městu říkají Baskové)
je pro našince poněkud daleko. Pokud byste se ale náhodou
ocitli na břehu Biskajského zálivu, rozhodně doporučuji
zajít se podívat do některého z místních akvárií. Tohle
v San Sebastianu je bez nadsázky to nejúchvatnější veřejné
akvárium, jaké jsem kdy viděla – pokusím se vám moje dojmy
zprostředkovat. Nečekejte nic velkolepého, korálové útesy
nebo zástupy pestrobarevných ryb – to, co mě oslovilo a
potěšilo, byla místy skoro komorní atmosféra, klid a důvěrná
blízkost ryb a jiných vystavených živočichů.

(Foto: Markéta Rejlková)

Vcházím do tmavé chodby a po
pravé straně mám první akvárium.
Nějaké malé, sotva pár stovek litrů,
svítí podivně zeleně a přední sklo je
zvenku celé orosené. Rozpačitý
dojem vystřídá nadšení, když sklo
částečně osuším a pohlédnu dovnitř.
Na rámu tam visí ve dvou řadách
vajíčka máčky skvrnité. Nebylo by na
tom nic zvláštního, žraločí vajíčka
jsem viděla ve škole a v jiných
veřejných akváriích – ale tahle
vajíčka jsou označená cedulkami
s daty a uvnitř každého z nich je
vidět vyvíjející se zárodek. Nefalšovaný živý malinkatý žraloček ve
velikosti 1-10 cm, s různě velkým
žloutkovým vakem, svíjející se v průhledných vaječných obalech a
čekající, až přijde jeho čas.
(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Akvárium se nachází v centru města, v těsné blízkosti
kotviště menších rybářských lodí. Cestou k němu můžete
ochutnat čerstvě nalovené krevetky nebo si dát paellu
s mořskými plody. Rackové, vůně rybiny a lodní lana, která
musíte překračovat... to všechno vás správně mořsky naladí a
celí nedočkaví můžete zaplatit 10 euro vstupného. Není
to málo, ale ty peníze určitě stojí za to.
Po vstupu do budovy se návštěvník ocitne nejdříve
v muzeu, které je věnované historii námořní plavby,
rybolovu, velrybářství a také je tu menší expozice ichtyologických preparátů, ulit apod. Muzeum je velmi příjemné a
rozkládá se na dvou patrech – nicméně větší a (alespoň pro
nás akvaristy) také přitažlivější část expozice se před námi
otevře hned poté, co projdeme bočními dveřmi s nenápadným
nápisem „Aquarium“.
Ještě než vstoupíme dovnitř, musím podotknout, že jsme
do akvária přišli hned v 10 hodin, sotva začala otvírací doba.
Jen tak jsme mohli vychutnat temné a liduprázdné chodby
mezi akvárii a bublavé ticho – během zhruba hodiny se pak
celý prostor zaplnil neuvěřitelným množstvím lidí. Všichni
chtěli vidět, fotit, obdivovat, číst velmi pěkně zpracované
informační tabule ve 4 jazycích (španělsky, baskicky,
francouzsky a anglicky). Tolik úvod, teď vás už zvu na
procházku mezi nádržemi.

Máčky se líhnou po 7 až 9 měsících a tady si celý ten
proces můžete prohlédnout. V akváriu jsou kromě toho
i mladí vylíhnutí žraločci.
Hned první akvárium se tedy provozovatelům povedlo,
pochválit musím i zajímavě vypracovanou informační tabuli.
Kdo z principu chodí na akvária jen koukat a nečte si
doplňkové informace, v San Sebastianu o hodně přichází!
Vzápětí se otevírá pohled do velikého akvária s hejny ryb
žijících v chladnějších mořích. Z otvorů nad a mezi skalisky
sem stále připlouvají nové druhy – později se ukáže, že tohle
akvárium je jen velká výkladní skříň, ukazující prostor za
pozadím ohromného Oceanária (o něm později). Jen takové
malé okénko do zákulisí!
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(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Opět můžeme pohlédnout bočním „okénkem“ do
Oceanária, míjíme vypreparované žraločí čelisti a konečně
vcházíme do tunelu. Ten je dlouhý odhadem 20 metrů a
provede nás skutečně obrovskou nádrží. Nad hlavou nám
proplouvají třímetroví žraloci, občas rejnok, kareta a hlavně
neskutečná hejna různých ryb. Oceanárium představuje
mozaiku druhů a typů prostředí, se kterými se setkáme
výhradně v Kantabrijském moři – s výjimkou středomořských
„kytarových rejnoků“ Rhinobalas rhinobalas, kaniců Ephinephelus guaza a karibských žraloků býčích (Odontaspis
taurus), kteří si prý poměrně snadno zvykají na chov v zajetí
a jsou pochopitelně hvězdami celého akvária.

Následuje úsek věnovaný tropickým řekám – tři akvária
s pestrou sestavou ryb, celkem pěkně zařízená, ale biotopnímu pojetí hodně vzdálená. Na druhou stranu nevypadají
ani jako běžné „obývákové“ akvárium. A zase zpátky do moře
– dvojice zvláštně nasvícených akvárií, jedno s kouzelným
hejnem kalamár, jiné kruhové s hejnem pelagických ryb.
Vedle sebe pak můžeme srovnat dvě veliká akvária
s obyvateli korálových moří. Na jedné straně jsou to ohromné
a barevné ryby indopacifické oblasti s několika druhy korálů;
na druhé straně společenstvo Kantabrijského moře, kde
najdeme spoustu druhů důvěrně známých všem z nás, kteří
někdy zkusili aspoň šnorchlovat v evropských mořích.

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

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

(Foto: Markéta Rejlková)

Tunel ale není tím nejlepším, co Oceanárium nabízí – na
jeho konci vyjdeme do sálu s dalšími akvárii a můžeme se
velikým oknem podívat zpátky na celou tu vodní masu, plnou
pohybu. Rovná skleněná tabule nabízí lepší zážitek, z hlubin
prostoru se vynořují neustále žraloci a rejnoci, dělají obrátku
přímo před našima očima a směřují do dálky nad tunel. V celé
té nádrži jsou stovky ryb, v kdejaké škvíře vykukují murény,
písečné dno na nás pomrkává množstvím skrytých očí a
nejúchvatnější je neustálý pohyb všemi směry. Celý projekt
působí dojmem, že jsme na okamžik sestoupili po schodech
přímo do moře pod budovou – a přitom jsme stále několik
metrů nad jeho hladinou. Dekorace Oceanária je velmi
přirozená, osvětlení dotváří dojem autentičnosti a nechává
v šeru zaniknout vzdálenější partie nádrže, tak jak je tomu při
potápění v moři. Což mi připomíná jednu místní specialitku –
akvárium totiž nabízí i průvodcované ponory v této nádrži.
Poplatek 300 euro je vysoký, nicméně se prý najde čím dál
tím víc zájemců o plavání se žraloky...
Ale pokračujme v prohlídce – i když zrak se nám bude
pořád stáčet k Oceanáriu a než celou budovu opustím, ještě se
jednou od východu vrátím aspoň další minutku si ten pohled
vychutnat. Za východem z tunelu je klasická součást naučných veřejných akvárií, tj. nádrž, kde si můžeme různé tvory
opatrně osahat. Potom akvárium se sasankami a klauny,
menší studenovodní korálový útes a pěkně zarostlé akvárium
s mořskými koníky a jehlami. Větší nádrž s perutýny odvádí
naší pozornost k chodbě směřující k závěru expozice, ale byla
by velká chyba přehlédnout dveře do přednáškové místnosti.

Tady by měly být po dobu otevření akvária promítány
filmy s mořskou tématikou. Teď zrovna se nepromítá nic, ale
vůbec nás to nemusí mrzet – plátno je vytažené až ke stropu a
celou přední stěnu místnosti zabírá obrovské akvárium.
Nádrž se nemůže objemem vůbec srovnávat s Oceanáriem, ale
přední stěna je bezkonkurenčně největší (odhaduji 8 x 4 m) a
poskytuje pro 164 diváků v hledišti fantastickou podívanou.
Pastelově zbarvené tropické ryby, pohybující se v hejnech
jakoby podle nějakého záhadného vzorce, nevtíravá hudba
kombinovaná s šumem moře a k tomu prostě geniální
nasvícení celé podmořské scény – v duchu smekám klobouk
před tvůrci tohoto zázraku, protože na tohle akvárium bych se
vydržela dívat celou věčnost. Škoda, že jsem nenatočila video,
pouhá fotografie nemůže tu nádheru zprostředkovat.

(Foto: Markéta Rejlková)

Vyjdeme zase z přednáškového sálu ven, přímo proti
nám je opět Oceanárium a těžko se od něj odtrhává pohled.
Vyfotíme si nádherné perutýny a můžeme zamířit do
poslední, nejnovější části expozice. Je věnovaná pestrosti
forem života a různým strategiím získání potravy. Ve
zvláštních kulovitých nádržích můžeme vidět ježovky,
hvězdice a další méně pohyblivé tvory. Kupodivu vypouklá
skla nevadí, naopak umožňují prohlédnout si lépe detaily
živočichů – i když akvárium jako celek se pozorovat nedá.
Potom jsou tu dvě speciální nádrže s medúzami a na závěr
lahůdka, moje oblíbené sépie, které se nakonec přece jen
zvedly z písku a začaly tančit ve vodním sloupci.

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

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Na závěr jen dodám, že všechna akvária byla v perfektním stavu a ryby vypadaly také dobře, s jedinou výjimkou – ryba
sv. Petra (Zeus faber) zřejmě nebude vhodným chovancem do akvárií, ještě jsem neviděla, že by tenhle druh někde v zajetí
prosperoval. Jinak byl zážitek dokonalý a skutečně vám doporučuji udělat si menší výlet... ;-)
Chcete-li vědět více, můžete se podívat na oficiální stránky akvária [1].
[1] www.aquariumss.com
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MUSÉE DE LA MER – BIARRITZ, FRANCIE
Markéta Rejlková
Ve skutečnosti tuhle reportáž začnu tam, kde skončila ta
předcházející – tedy ve Španělsku. Na prostřední fotografii
v poslední řadě na předešlé straně je můj táta. Není žádný
akvarista ani velký milovník zvířat, ale nikterak mu nevadilo,
když jsem navrhla, že se z dovolené v Pyrenejích vrátíme
menší oklikou přes San Sebastian a Biarritz (pobřeží
Atlantiku skutečně neleží na naší trase, ale bylo lákavé se ve
„veliké louži“ vykoupat) – to všechno jen proto, že jsem
zjistila, že se tu blízko sebe nachází dvě veřejná akvária.
To španělské jsme měli úspěšně za sebou; hned po
prohlídce jsme sedli do auta a zamířili do Francie. Biarritz je
nedaleko hranic, takže jsme návštěvu akvária i „povinné“
koupání na známé městské pláži stihli ještě týž den.
Pokud bych měla srovnávat tato dvě akvária, mají
mnoho společného. Obě jsou součástí námořního muzea, to
francouzské je rozsáhlejší a hezčí. Obě také prezentují
zejména faunu místních vod; především v tom zdejším žádné
pestrobarevné korály nenajdete. Nevadí, pořád je na co
koukat. Je tu více nádrží, ale ty jsou podstatně menší a je
do nich hůře vidět (poškrábané a ohmatané sklo). Abych ale
Biarritzu nekřivdila, mají tu ve vyšších patrech budovy dvě
obří nádrže – jednu pro žraloky a další pro lachtany; krmení
lachtanů u střešního bazénu jsme samozřejmě nevynechali.
Podle stručnosti této reportáže můžete odhadnout, že mě
akvárium v Biarritzu příliš nenadchlo. Pravda je taková, že
v době naší návštěvy praskala budova ve švech, před akvárii
byla místy tlačenice, došla mi baterie v Canonu... a tak vůbec.
Každopádně tu měli velmi zajímavou kolekci bezobratlých,
všelijakých tvarově zvláštních ryb (koníci, jehly, několik
platýsů a jazyků) a také ryb, které vídáme spíše na talíři.
Pěkné, nebýt těch lidí přede mnou a okolo mě – ale to je
samozřejmě jen marnotratný povzdech. Mimochodem z táty
se akvarista nestal, ale zajížďky myslím nelitoval.

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Bílá budova muzea na promenádě. (Foto: Markéta Rejlková)

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

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

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

(Foto: Markéta Rejlková)

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

(Foto: Markéta Rejlková)
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JUWEL RIO 300
Dušan Kolárik
Pri rozhodovaní sa o kúpe nového akvária si určite
niektorí z vás položili otázku, či je výhodnejšie kúpiť si sériovo
vyrábanú akváriovú zostavu (akvárium s príslušenstvom
a skrinkou), alebo si zaobstarať jednotlivé časti samostatne,
prípadne vyrobiť vlastnými rukami, resp. na objednávku.
Ak sa do rozhodovacieho procesu zapoja aj ostatní členovia
domácnosti, ľahko sa môže stať, že typicky akvaristické
dilemy typu T8 verzus T5, filter interný verzus externý,
budú musieť ustúpiť rodinným diskusiám o farebnom prevedení a materiáli skrinky, o tom, kam presunúť starú komodu
— skrátka o optimálnom začlenení nového akvária do
zvoleného priestoru.
V nasledujúcich odsekoch nenájdete priamu radu na to,
ako úspešne zvládnuť podobnú situáciu, skôr sa spoločne
pozrieme, ako vníma svoju voľbu — akváriový komplet,
jeho majiteľ. A pretože nákup sa realizoval v internetovej
predajni, niekoľkými vetami si popíšeme aj konkrétne skúsenosti s takýmto spôsobom nákupu a uvedieme pár postrehov
týkajúcich sa služieb vybraného predajcu.
1.

Senica, Skalica, Myjava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec,
Piestany, Nitra, Nove Zamky, Sala, Sered, Galanta,
Dunajska Streda, Velky Meder, Komarno. Ak sa miesto
dodania nenachadza v tomto zozname, dohodneme dopravu
individualne a vypocita sa podla vzdialenosti BA – miesto
dodania.“
Formulácia „niektore akvariove komplety“ necháva
predávajúcemu priestor na rozhodnutie o zaúčtovaní, resp.
nezaúčtovaní ceny za dopravu. Jednotné nie sú ani informácie
pri jednotlivých tovaroch:
1. Rio 240 tmavý dub — „Doprava v Bratislave je 99,(do inych casti SR doprava dohodou).“
2. Rio 300 buk — cena za dopravu nie je uvedená.
3. Rio 400 čierne — „Pri kompletoch Aquarium juwel
požadujeme pri objednávke platbu vopred alebo 10 %
zálohu. V cene je aj doprava až na miesto určenia.“
2.

...rozbaľujeme, skladáme, skúmame...
Hurá, máme to konečne doma! Dodržujúc rady o opatrnom otváraní, aby sa pri odstraňovaní obalu nepoškodil
obsah krabíc, otvárame menšiu z nich. Vo vnútri sú jednotlivé
časti skrinky pod akvárium vrátane spojovacieho materiálu
a grafického návodu na montáž. Hoci poskladanie skrinky
zvládne jedna osoba, druhý pár rúk môže byť aj v tejto fáze
užitočný. A možno sa zídu nielen ruky, ale i druhá hlava,
svojpomocné skladanie nábytku sa niekedy môže skončiť
nečakaným výsledkom. Šesťhranný kľúč na uťahovanie skrutiek do dreva je pribalený, ďalšími užitočnými pomocníkmi
boli krížový skrutkovač a vodováha.
Dvojdverová skrinka z drevotriesky stojaca na ôsmich
plastových nožičkách má rozmery v cm 121 x 73 x 51, šírka
dvierok je 33,5 cm, v strede medzi dvierkami je otvorená
polička šírky 35 cm. Priestor za dvierkami je takisto vybavený
poličkou a nemá zadnú stenu.

Vyberáme, kupujeme, prepravujeme...

On-line predajní zaoberajúcich sa akvaristikou máme
aj na našom malom Slovensku niekoľko, akváriové komplety
dokonca možno nájsť aj na portáloch, u ktorých nepatria
medzi hlavný sortiment, napr. v oddelení Zverinec->Ryby
portálu Dunaj.sk [1].
Po zvážení cenových a dodacích podmienok a zohľadnení
príspevkov v diskusných fórach bol finálny výber takýto:
akváriový komplet Juwel Rio 300 buk od Akvashop.sk [2].
Vybraný model bol priamo na sklade, a preto dátum
a čas dodávky boli už len vecou dohody medzi predávajúcim
a zákazníkom. Neuplynul ani týždeň a automobil s dvoma
veľkými kartónovými krabicami dorazil presne na určenú
adresu — približne 40 km od Bratislavy. Vzhľadom na
rozmery a hmotnosť tovaru je dobré mať k dispozícii aspoň
dva páry silných rúk, príslušníčkam nežného pohlavia radšej
zverte pridŕžanie dverí. V našom prípade sa úlohy pomocníka
ochotne ujal sám dovozca.
Tovar bol zaplatený v hotovosti pri dodaní, celková suma
sa od očakávanej líšila o 99 Sk. Ako vyplynulo z úst predajcu
(a aj z dokladu o kúpe), išlo o cenu za dopravu. Vzhľadom
na celkovú cenu nákupu a ochotu a snahu predajcu išlo
o sumu naozaj symbolickú a plne akceptovanú aj zo strany
zákazníka. Bližšie informácie o dovozných podmienkach sú
rozpísané na webu Akvashop.sk v sekcii Platenie a doprava
[3], odsek 6 — Dovoz – Zdarma:
„Vybrany tovar, ako napriklad niektore akvariove
komplety Vam privezieme az domov a dopravu nebudeme
uctovat. A to do miest Bratislava, Malacky, Kuty, Holic,

Detail skrinky pod akvárium Juwel 300.
(Foto: Dušan Kolárik)
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Tajomstvo ukryté v krabici č. 2 je už asi každému jasné —
akvárium a príslušenstvo. Rozbaľujeme ešte opatrnejšie,
aby sa kartónový obal dal znovu použiť v prípade reklamácie.
Akvárium, osvetlenie so žiarivkami, krycie klapky na vrch
akvária, náplne do filtra, čerpadlo, ohrievač, nejaké letáčiky
a CD, kúsky polystyrénu, fixačnej pásky a fólie... to je azda
všetko, čo bolo vo vnútri. Niektorí (hlavne ak majú v dosahu
počítač) by asi začali so študovaním návodu na CD, väčšina sa
ale k tejto možnosti zvyčajne uchýli až v prípade problémov.
Dokumenty sú vo formáte pdf, najbližším jazykom pre nás
asi bude čeština. My sme sa ale rozhodli uberať cestou
väčšiny, a preto je ďalším krokom podrobnejšie skúmanie
jednotlivých komponentov.
Akvárium má napevno prilepený bezpečnostný spodný
rám a pokladá sa priamo na skrinku bez potreby ďalšej
podložky. Zvrchu je pevnou súčasťou približne 9 cm vysoký
horný rám, do ktorého sa po dĺžke vkladá osvetľovací systém
a dve odnímateľné krycie klapky z čierneho plastu. V zadnej
časti rámu sú dva polkruhové výrezy určené pre kabeláž.
Vonkajšia povrchová úprava rámov je zladená so skrinkou.
Celkové vonkajšie rozmery akvária (vrátane rámov) v cm sú
121 x 62 x 51. Pri pohľade spredu je čistá viditeľná výška skla
48 cm. V akváriu nie sú pozdĺžne výstuhy, v strede dĺžky
je jedna plastová priečka, sklo je lepené čiernym lepidlom.
Podľa pracovníkov zákazníckeho servisu [4] je sklo hrubé
8 mm, s výnimkou spodnej tabule, ktorá má 10 mm. Maximálna možná výška hladiny približne 52 cm je zvnútra
označená nálepkou. Výrobca udáva celkovú hmotnosť akvária
naplneného vodou 358 kg.
Teleso vnútorného filtra Jumbo je prilepené v pravom
rohu. Náplň tvorí šesť vrstiev: filtračná vata, čierna špongia
s viazaným aktívnym uhlím, zelená pre odstraňovanie
dusičnanov a modré filtračné špongie — jedna s väčšími
pórmi a úplne naspodku dve s jemnejšou pórovitosťou.
Špongie sú vložené do dvojice plastových držiakov umožňujúcich pohodlnejšiu manipuláciu pri vyberaní, resp. vkladaní.
Vonkajšie rozmery nádoby filtra v cm sú 20 x 46 x 16,
samotná filtračná časť má objem zhruba 7 litrov.
O čerpadle si všetko podstatné prečítame priamo na ňom:
230 V/50 Hz, 6,5 W, 1000 l/hod. Čerpadlo nemá plynulú
reguláciu prietoku, výstupný prúd vody je možné usmerniť
pomocou vyústenia nasadeného na výstup čerpadla. Vo vnútri
telesa filtra je aj miesto pre 300 W ohrievač s termostatom,
poloha ohrievača sa dá zafixovať dvoma plastovými úchytkami. Nápis „Made in Italy by Hydor“ na štítku čerpadla
a telese ohrievača prezrádza ich skutočného výrobcu.
Osvetľovací systém Juwel Multilux s elektronickým
predradníkom je určený pre dvojicu žiariviek T8, konštrukcia
je vodotesná. V dodávke boli žiarivky Juwel 38 W/1047 mm,
označené ako „Daylight“, resp. „Warmwhite“. Vypínač je
na prívodnom elektrickom kábli dĺžky 2 m a zapína obidve
trubice naraz.
Ak porovnáme popis akváriového kompletu na stránke
predajcu so skutočnou dodávkou, rýchlo zistíme, že chýbajú
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reflektory. Tie nie sú súčasťou štandardného balenia, nejasná
môže byť aj informácia o prítomnosti biologického štartéra
— žiadnu „zázračnú fľaštičku“ s nitrifikačnými baktériami
v krabiciach nenájdete. Všetko ostatné je tak, ako má byť.

Detailný popis kompletu Rio 300. V texte sa uvádza:
„Osvetlovacia rampa včetne žiariviek a reflektorov.“
„… vrátane filtračných náplní a biologického štartéru.“
(Zdroj: Akvashop.sk)

3.

...ako to vidíme po niekoľkých mesiacoch...
Konečne sme preskúmali, čo sme to vlastne kúpili.
V našom článku preskočíme fázu počiatočného zariaďovania
akvária, sadenie rastliniek a osídľovanie prvými obyvateľmi
a prenesieme sa o niekoľko mesiacov ďalej, keď už máme
prvé praktické skúsenosti s celkovou prevádzkou. Je osvetlenie dostatočné a filter výkonný a pritom nehlučný? Objavili
sa nejaké poruchy alebo problémy? A čo sa vlastne píše v tom
návode na použitie?
Osvetlenie 2 x 38 W na 300 l akvárium sa na prvý
pohľad môže zdať málo, pre bežné rastlinky ale postačuje.
Najjednoduchším spôsobom na mierne zlepšenie je použitie
reflektorov. Dodávateľ akvária reflektory Juwel nemal
v ponuke, a hoci je na trhu niekoľko ďalších typov, ktoré by
pri výbere podľa priemeru a dĺžky trubice mohli vyhovovať,
nakoniec sme predsa len objednali originálne — Juwel 38 W.
Uplynul viac ako mesiac, kým dorazili tie správne typy, a
potom stačilo pár minút na to, aby sme ich pomocou plastových úchytiek pripevnili na trubice. Približne 101 cm dlhé
kusy plechu pravdepodobne nedokážu zázrak sľubovaný na
obale — „100 % mehr Licht“ — v každom prípade ale svetlo
odrážajú :-)

Detail reflektora a plastovej úchytky pre trubicu.
(Foto: Dušan Kolárik)
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Komu dve trubice nestačia, môže zvoliť nákup ďalšieho
osvetľovacieho telesa Multilux, zároveň netreba zabudnúť
na nové plastové kryty vhodné pre zdvojené osvetlenie.
S týmto akváriom by mal byť kompatibilný aj osvetľovací
systém „ 'I' Bar“ od firmy Arcadia, vyrábaný pre žiarivky
T8 aj T5. Kto sa rozhodne pre Juwel, zaplatí približne 3500 až
4000 korún (cena vrátane dvojice žiariviek Juwel), za značku
Arcadia ešte viac.
Nové žiarivky Juwel by sa mali by sa dať zohnať za cenu
okolo 350 korún/ks. Farebná teplota žiarivky „Day-Lite“
je 6500 K, svetelný tok 2100 lm, žiarivka „Warm-Lite“
má 2900 K a 2350 lm. Zároveň s výmenou žiariviek sa odporúča (kvôli zachovaniu vodotesnosti) vymieňať aj koncové
krúžky objímky, ktoré sú dostupné v cene mierne nad sto
korún pre jednu trubicu. Pri rešpektovaní maximálnej výšky
hladiny budú trubice nad vodou asi 4 cm, preto nezabudnite
krúžky dostatočne utiahnuť.
Z výkonu čerpadla vyplýva, že objem akvária bude
teoreticky prečerpaný približne trikrát za hodinu. Intenzita
výstupného prúdu vody však nemusí vyhovovať niektorým
rastlinám, resp. rybám, čo je možné čiastočne korigovať
natočením vyústenia vhodnejším smerom. Cenovo nenáročným riešením zníženia výkonu je zmenšenie prierezu
vyústenia čerpadla; za približne 350 korún sa dá kúpiť
rotor s menšími lopatkami — k dispozícii sú typy 600 l/hod.
a 400 l/hod. Prevádzka čerpadla je subjektívne vnímaná
ako dostatočne tichá, ale ľuďom s ľahkým spánkom by v noci
mohla prekážať. V praxi sme vyskúšali zmenu prierezu na
výstupe čerpadla vsunutím kúska vhodnej hadičky, ako aj
rotor 400 l/hod. V druhom prípade okrem rapídneho zníženia výstupného prúdu vody mierne poklesla aj hlučnosť.
K čerpadlu je možné zakúpiť i kyslíkový difúzor za cenu
okolo 200 korún.
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za originály od firmy Juwel. Originálna modrá hrubá špongia
sa dá kúpiť asi za 150 korún, 2 ks čiernej za cca 330 korún.
Pomerne bežné nahrádzanie drahších originálov na mieru
strihanými kusmi filtračných hmôt prinesie aj v tomto
prípade určitú finančnú úsporu.
Filtračný systém Jumbo dokáže zabezpečiť dostatočnú
čistotu a kvalitu vody, dosiahnutie „dokonale čistej vody bez
jedinej smietky“ ale určite nezávisí len na ňom. Druhy a počty
rýb a rastlín, spôsob kŕmenia, použité dekorácie, ale i celková
starostlivosť o ekosystém akvária takisto prispievajú k tomu,
či vo vode zbadáme nejakú tú nečistotu, alebo nie. A ani
v popisovanom akváriu nebola voda úplne bez drobných
nečistôt, napriek tomu boli obyvatelia akvária spokojní
a v dobrej kondícii.
Požadovanú teplotu na ohrievači nastavujeme otočným
ovládačom, k orientácii slúžia smerové šípky a znamienka
„–“ a „+“, chýba stupnica v ˚C. Počas ohrevu je rozsvietené
oranžové svetlo, ktoré pri vhodnom natočení ohrievača možno pozorovať cez bočnú stenu akvária. Ovládačom je možné
pootočenie z pôvodnej polohy o 3 x 360 stupňov (3-krát okolo
vlastnej osi) v 24 krokoch, čo v podstate znemožňuje odhad
nastavenej teploty podľa polohy ovládača. V návode je
uvedené, že ohrievač by mal pri izbovej teplote 18 ˚C dokázať
ohriať vodu na 28 ˚C. Praktickým meraním pri bežnej izbovej
teplote sme zistili rozsah regulácie približne v rozmedzí 22 ˚C
až 34 ˚C, posun ovládača o dva kroky zodpovedal asi 1 ˚C.
Ak sa pozornejšie pozrieme na vzájomnú polohu telesa
filtra a zadnej žiarivky, zistíme, že približne 7 cm žiarivky
svieti priamo na plastový kryt filtra — viď obrázok.

Pohľad zvrchu na zadnú žiarivku a filter, zároveň vidíme
aj riešenie prívodu elektrických káblov a umiestnenie
ohrievača. (Foto: Dušan Kolárik)

A hoci si v medzere (asi tak na hrúbku výkresu) medzi
telesom filtra a sklom akvária dokázala nájsť životný priestor
Vallisneria spiralis, odstrániť odtiaľ riasy a nečistoty nie
je vôbec jednoduché. Na premiestnenie akvária s cieľom
obmedziť pohľad na túto stranu, resp. zabrániť rastu rias
zmenou svetelných podmienok, sa asi odhodlá málokto,
rýchlejšie je prelepenie bočného skla.

Porovnanie lopatiek pôvodného rotora 1000 l/hod.
s rotorom 400 l/hod. ( Foto: Dušan Kolárik)

Ak by sme sa riadili odporúčaniami uvedenými v príručke,
budeme filtračnú vatu vymieňať aspoň raz týždenne, uhlíkovú
raz za 3 až 4 týždne, zelenú každých 6 týždňov a ostatné čistiť,
resp. vymieňať raz za 3 až 6 mesiacov — a samozrejme vždy
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Záujemca orientovaný na rastlinky vyžadujúce silnejšie
osvetlenie by mal zvážiť minimálne dokúpenie reflektorov,
prípadne ďalšej osvetľovacej rampy. Zostava svojho majiteľa
určite nesklame, v konečnom dôsledku záleží práve na jeho
snahe a uplatnení fantázie, či sa akvárium premení na vhodný
domov pre jeho budúcich obyvateľov a či sa stane pôsobivým
prvkom interiéru.
Z konkurenčných produktov sú v tejto cenovej hladine
napríklad komplet MP Karat 120 s objemom 240 l, filtrom
Eheim 2224 a T8 trubicami 2 x 30 W, ktorý sa predáva
za cenu cca 23 500 korún, alebo novší model MP Classic 120.

Výrobok: Akváriový komplet Juwel Rio 300 buk
Cena kompletu: 21 999 Sk
(Skrinku alebo akvárium možno kúpiť aj samostatne.)
Dodávateľ: Akvashop.sk
Máj 2006
Reflektory Juwel 38 W, cena za kus: 336 Sk
Rotor Juwel 400, cena za kus: 356 Sk
Dodávateľ: Biotop, s.r.o. Bratislava
Január 2007

Pohľad na bočné sklo a stenu filtra. (Foto: Dušan Kolárik)

Ak opomenieme vyššie spomenuté drobnosti, môžeme
každodenný rituál súvisiaci s prevádzkou akvária a starostlivosťou o jeho obsah pokojne označiť za jednoduchý
a pohodlný. Vyklápacie a ľahko odnímateľné krycie dosky
spolu s posúvateľným osvetľovacím systémom poskytujú
komfort nielen pri kŕmení, ale i pri aktivitách vyžadujúcich
viacej priestoru.
Firma Juwel ponúka celý rad náhradných dielov
a doplnkov, bližšie informácie si každý ľahko nájde na
internete, a to nielen na stránke výrobcu [5].
Pred samotným nákupom sa oplatí porovnať si ceny vo
viacerých obchodoch, z vlastnej skúsenosti vieme, že cenové
rozdiely niekedy predstavovali aj desiatky percent.

Rio Juwel 300 buk. (Foto: Dušan Kolárik)

4.

...a sumarizujeme:
Akváriový komplet Juwel Rio 300 ako celok ponúka
vyváženú technickú kvalitu a dizajnové prevedenie. Obsah
štandardného balenia je skôr univerzálny a zostavený tak, aby
pokryl čo najširšiu skupinu budúcich možných používateľov.

[1] www.dunaj.sk
[2] www.akvashop.sk
[3] www.akvashop.sk/shipping.php
[4] service@juwel-aquarium.de
[5] www.juwel-aquarium.de

Milí čtenáři, doufáme, že se vám 4. číslo časopisu Akvárium líbilo.
Pokud máte nějaké náměty na články, příp. návrhy na vylepšení, uvítáme je na mailové adrese
klub@akva.sk nebo nám je můžete říci osobně na některém ze setkání akvaristů.
Ať nám to plave!
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