
bulletin občianskeho združeniabulletin občianskeho združenia
KLUB.AKVA.SKKLUB.AKVA.SK 18

/6.7.2009/

AKVAVÝLETYAKVAVÝLETY  
      Fundulopanchax sjoestedtiFundulopanchax sjoestedti

RAKY V AKVÁRIURAKY V AKVÁRIU
Cambarellus Cambarellus patzcuarensispatzcuarensis   ""OrangeOrange""

Procambarus Procambarus sp. sp. ""MarbleMarble""

BIOTOPY: Tobogan de la SelvaBIOTOPY: Tobogan de la Selva
aquadesign aquadesign 

PhallichthysPhallichthys  fairweatherifairweatheri
UROB SI SÁM: vzduchový filterUROB SI SÁM: vzduchový filter
reportáže – Vivarium Betta Show 2009, Burza Brno,reportáže – Vivarium Betta Show 2009, Burza Brno,  
Aquaburza OstravaAquaburza Ostrava

začátečníci: vybíráme nádržzačátečníci: vybíráme nádrž
editoriál

v y ch á dz a  a ko  d v o j m e s a č n í k  v  e l e k t ro n i c k e j  p o do be  / f o r m á t  . p df /v y ch á dz a  a ko  d v o j m e s a č n í k  v  e l e k t ro n i c k e j  p o do be  / f o r m á t  . p df /



Akvárium, číslo 18 KLUB.AKVA.SK editoriál

Milé akvaristky, milí akvaristé, 
psaní úvodníku je pro mě pomyslnou třešničkou na dortu, 

protože v tuto chvíli je už nové číslo poskládané a zbývá jen 
dokončit finální úpravu, zveřejnit ho a na několik dní si od 
počítače co nejvíce odpočinout. Na změnu se těším a vymýšlet 
ještě nějaká moudra do úvodníku se mi moc nechce – ostatně 
skoro pokaždé mám pocit, že bych tuhle úlohu mohla svěřit 
někomu jinému. O to více by to byl dobrý krok zrovna dneska, 
kdy se chystám vstoupit na tenký led...

„Dobrá rada nad zlato?“ je název fejetonu, který asi velká 
část z Vás už četla na serveru www.akvarista.cz. Článek na mě 
promlouvá hlasem reklamy, ostatně jako téměř všechno, co 
poslední dobou jeho autor (Libor Šprysl, šéfredaktor časopisu 
Aquaristik) napíše. To mi nevadí a hlavně mi nijak nepřísluší 
se  k  tomu  vyjadřovat.  Co  mě  ale  zaujalo,  byla  myšlenka, 
že mladí přicházejí  do spolků doslova „vymámit informace“ 
– zadarmo – a  potom prchají,  aby  se do spolkové činnosti 
nemuseli  zapojovat.  Až  mě  při  té  představě  běhá  mráz  po 
zádech a upřímně řečeno, jestli je tohle skutečně realita české 
organizované akvaristiky,  naprosto souhlasím, že  něco není 
v pořádku...

Možná je to generačními rozdíly, ale mám dojem, že těm 
„mladým“ stejně jako mně není slovní spojení „spolková čin-
nost“ vůbec sympatické. Pokud si navíc přečtu takovéto po-
selství o tom, jak se „staří“ dívají na „mladé“, tak moje chuť 
být snad součástí nějakého spolku je okamžitě nulová. (Dosti 
troufale KLUB.AKVA.SK z těchto úvah vynechávám, protože 
jeho členové, jak je znám, jsou všichni bez ohledu na svůj věk 
„mladí“ a patří mezi ty, co se rádi nechají poučit. Zadarmo.) 

Rčení  „Dobrá  rada  nad  zlato“  lze  interpretovat  mnoha 
způsoby.  Věci,  které  si  nemůžeme za peníze koupit  – nebo 
naopak nejsme ochotní prodat – lze přenést jedině jako dar; 
dar od života, od blízkých nebo od cizích lidí. Jsem přesvěd-
čená o tom, že dávat má hluboký smysl, zatímco umět, vědět, 
být dobrý... to vše je relativní a pomíjivé. 

Dnes tedy dostáváte osmnácté číslo Akvária – zkuste ten 
dar posunout dál a udělejte radost Vy sami někomu jinému. 
Pomocí  toho,  co sami umíte,  dobrým skutkem nebo prostě 
„jen“ úsměvem, který zůstane málokdy bez odpovědi.

Přeji příjemné počtení a krásné léto!  

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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HALANČÍKY, KAPROZÚBKY, 
RYBY PADAJÚCE Z OBLAKOV...
FUNDULOPANCHAX SJOESTEDTI (LÖNNBERG, 1895)

Peter Máčada

Domovinou tejto rybky sú západoafrické štáty Nigéria a 

Kamerun. Jej výskyt bol zaznamenaný od západného pobrežia 

Nigérie  cez  deltu  rieky  Niger  až  po  západné  pobrežie  Ka-

merunu.  Prvý  raz  bola nalovená v  malom potoku neďaleko 

vodopádu na rieke Ndian v roku 1891 doktorom Sjöestedtom, 

na počesť ktorého bola v roku 1895 pomenovaná. Rybky žijú 

v pravidelne vysychajúcich potokoch a mlákach, od čoho sa 

odvíja aj spôsob ich rozmnožovania. 

Jedná sa o väčší druh halančíka dorastajúceho do dĺžky 

v priemere okolo 12 cm u samcov, samička je trochu menšia; 

no videl  som už aj  exempláre dlhé  zhruba 15  cm.  Tak ako 

u väčšiny halančíkov je samček „sjesteďáka“ nádherne pestro-

farebný s vláknito predĺženou análnou, chvostovou a prsnými 

plutvami. Toto sfarbenie je závislé hlavne od lokality, z ktorej 

rybka pochádza. Samička je sfarbená monotónne hnedo-strie-

borne  s  jemným náznakom zvislých pruhov  pod chrbtovou 

plutvou a jemnými červenými bodkami na plutvách.

Úmerný veľkosti tela rybky je aj jej ústny otvor a takisto aj 

jej  apetít.  Dospelý „sjesteďák“ je schopný zhltnúť dospelého 

samčeka  gupky  alebo  muchu  „mäsiarku“,  ktorá  náhodne 

padla do nádrže. Rybka s veľkou chuťou prijíma živé krmivo 

ako sú nitenky, dafnie, patentky, koretry, drosofily a iné živé 

„dobroty“,  a  takisto nepohrdne ani mrazenou potravou prí-

slušnej veľkosti či granulovaným krmivom. Najlepšia je však 

živá potrava. 

Nádrž  pre chov  F. sjoestedti by  mala  byť  pokiaľ možno 

väčšia, o objeme minimálne 50 l pre skupinu 3 rýb. Na za-

riadenie  nádrže  rybky  nie  sú  moc  náročné,  uspokoja  sa 

s jednoduchým molitanovým filtrom, plávajúcimi rastlinami, 

trochou  jávskeho  machu,  microsoria  na  koreni.  Samce  sú 

však niekedy voči sebe agresívni, hlavne pri  predvádzaní sa 

samičkám.  Väčšina  súbojov  je  len  o  predvádzaní  sa  pred 

sokom a po chvíli slabší zo súperov ustúpi, málokedy dôjde 

k  zraneniam.  Zloženie  vody  v  nádrži  pre  chov  nie  je  pod-
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statné, pokiaľ nezachádzame do extrémov. Rybky sa dokážu 

prispôsobiť širokému rozsahu tvrdostí a pH.

F. sjoestedti patrí medzi takzvaných annualnych halančí-

kov,  čo  znamená, že jeho ikry  sa vyvíjajú  diskontinuálne – 

potrebujú suchú periódu,  ale  k tomu sa ešte dostanem. Pri 

príprave jedincov na trenie odporúčam kŕmiť viackrát za deň 

čo najpestrejšou potravou. 

Samec. (Foto: Peter Máčada)

Samica. (Foto: Peter Máčada)

Trecia  nádrž  o  objeme  cca  10  litrov  vody  by  mala 

obsahovať len trecí substrát, ktorým môže byť kyslá vlákni- 

tá  rašelina  alebo  jemný  kremičitý  piesok  vo  vrstve  zhruba 

3-5 cm. 

Trecia nádrž. (Foto: Peter Máčada)

Skupina v trecej nádrži. (Foto: Peter Máčada)

Veľkú rolu v úspešnosti odchovu podľa mojich skúseností 

zohráva zloženie trecej vody. Tá by mala byť mäkká a kyslá – 

1-2 ºdGH a pH niekde okolo 5-6. 

Do trenia je lepšie dávať skupinku 1 samec 2 samice. Po 

prelovení  rýb  do  trecej  nádrže  sa  samec  po  krátkom  čase 

začína  veľmi  aktívne  zaujímať  o  samice  a  neustále  sa  im 

predvádza  napnutými plutvami,  pričom sa  ich  snaží  dostať 

nad  trecí  substrát.  Samotný  trecí  akt  trvá  len  zhruba 

10-15 sekúnd, kedy samec obopne samicu chrbtovou a anál-

nou plutvou a pritlačí ju o substrát. Po vylúčení ikry a spermií 

samec prudkým pohybom tela zatlačí ikru hlbšie do substrátu 

a pár odpláva hľadať ďalšie vhodné miesto na vytrenie. 

Jedná  sa  o  celkom  plodný  druh,  ktorý  počas  jedného 

trecieho cyklu jedného samca a dvoch samíc dokáže odložiť 

viac než 300 ikier, ktorých priemer je zhruba 1,5 až 2 mm. 

Po skončení trenia a prelovení rýb späť do chovnej nádrže 

je treba ikry pripraviť na vývin, a ako som už spomínal, tento 

prebieha diskontinuálne, teda mimo vody vo vlhkej rašeline. 

Ak trenie rýb prebiehalo do rašeliny, potom stačí zliať vodu 

z nádrže a rašelinu „scediť“ cez jemnú tkaninu (silonky) a za-

baliť  napr.  do novinového papiera na cca 24 hodín,  aby sa 

z rašeliny odstránila prebytočná voda. Rašelina pred ulože-

ním by mala byť vlhká, čo je dosť široký pojem, ale nie je treba 

nad tým extra „maturovať“.  Pri variante trenia rýb do jem-

ného  piesku  je  manipulácia  s  ikrami  trochu  zložitejšia. 

Po skončení trenia a prelovení rýb do chovnej nádrže zlejeme 

piesok  s  ikrami  do  sklenenej  nádoby  (veľký  zaváraninový 

pohár)  a  zamiešame napr.  drevenou tyčkou.  Ikry,  ktoré  sú 

ľahšie  ako  piesok,  sa  vyplavia  na  povrch  a  pôsobením 

dostredivej sily sa skoncentrujú v strede nádoby, odkiaľ ich 

ľahko odsajeme a  zamiešame do  vlhkej  rašeliny.  Ďalej  po-

kračujeme ako som popísal vyššie. 

Po vybratí  rašeliny z  novinového papiera  ju  vložíme do 

igelitového vrecka,  rukou jemne prekypríme a  s  čo  najväč- 

ším množstvom vzduchu vrecko uzavrieme napr. gumičkou. 

Následne vrecko uložíme na tmavom teplom mieste. 

Vývoj takto uložených ikier u tohto druhu trvá v závislosti 

na teplote zhruba 50 dní. Počas tohto obdobia je treba ikry 

skontrolovať, či nedošlo k vysušeniu rašeliny z dôvodu netes-
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nosti  vrecka  alebo  podobne.  Takáto  kontrola  je  prospešná, 

pretože pri nej dochádza k výmene vzduchu vo vrecku, a tým 

k prísunu kyslíku k ikrám. Takouto pravidelnou kontrolou si 

môžeme takisto overiť, či sú už ikry pripravené na liahnutie. 

V rašeline nájdeme jednu,  prípadne viac ikier a s použitím 

zväčšovacieho skla ju skontrolujeme – ak v nej  vidíme oči, 

tak je ikra pripravená na liahnutie. 

Príklad uloženia ikier. (Foto: Peter Máčada)

bezstavovce

Rašelinu s ikrami vložíme do menšej  nádrže a zalejeme 

chladnou  vodou  o  teplote  16-17  ºC.  Na  zaliatie  je  vhodné 

použiť vodu ako pre trenie rýb. Rašelinu jemne rukou premie-

šame a necháme vodu pozvoľna ohriať na teplotu okolia. Prvé 

mladé rybky sa začnú nad rašelinou objavovať zhruba hodinu 

od zaliatia. Rybky spočiatku ležia na dne alebo visia na ste-

nách nádrže a zhruba do hodiny sa im naplnia plynové me-

chúre a rozplávajú sa. V tomto štádiu ich môžeme preloviť do 

odchovnej nádrže alebo nechať nad rašelinou. 

S kŕmením začíname hneď na druhý deň od rozplávania. 

Rybky pri liahnutí merajú zhruba 5 mm a bez problémov pri-

jímajú čerstvo vyliahnutú artémiu. Po zhruba 6 týždňoch sa 

začína u samcov objavovať sfarbenie a takisto prvé náznaky 

imponovania si. Vo veku 3 mesiacov môžeme pozorovať prvé 

náznaky trenia, a tým rybka dospieva.

[1] www.killifish.f9.co.uk/Killifish/Killifish%20Website/Index.htm

(Foto: Peter Máčada)

Imponujúce si samce. (Foto: Peter Máčada)
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RAKY V AKVÁRIU (1.)
Michal Haviar

Raky  patria  medzi  najväčšie  bezstavovce  na  svete.  Žijú 

v sladkých stojatých, tečúcich a dokonca i v brakických vo-

dách. Ich druhová rozmanitosť sa v súčasnosti odhaduje asi 

na 610 druhov, aj keď je možné, že mnoho druhov ešte ne-

bolo objavených. Vyznačujú sa článkovaným telom, ktoré má 

19-20 teľných  článkov,  ktoré  sú delené na tri  hlavné časti: 

zadoček (abdomen), hlavohruď (cephalothorax) a končatiny. 

Rak  má 19  párov  končatín,  z  ktorých  najvýraznejšie  sú 

mohutné  klepetá  (pereopody),  ktoré  rakovi  slúžia  na  útok, 

hrabanie či na prenášanie predmetov. Najmohutnejší sval má 

rak práve tu. 

Väčšina rakov sú nočné druhy. Majú dobre vyvinutý zrak 

prispôsobený pre vidienie v tme. Raky majú oči vysadené na 

pohyblivých stopkách, čo je z blízka dobre vidieť. 

Veľkosť  rakov  je  variabilná  od  druhu.  Od  najmenšieho 

raka na svete (Tenuibranchuirus glypticus) po gigantického, 

80-centimetrového a až 6 kg vážiaceho Astacopsis gauldi. 

Tieto  fascinujúce  tvory  sú,  až  na pár  výnimiek,  ideálny 

adepti  do  druhových  nádrží  s  dobrou  filtráciou  a  členitým 

terénom od objemu 100 litrov vyššie. Raky sú častokrát kvôli 

nevedomosti vkladané do spoločenských nádrží plných rastlín 

a malých rybičiek. Takúto nádrž dokáže rak premeniť k obra-

zu svojmu aj do týždňa. Samozrejme naporcuje, povykopáva 

a požerie  rastliny,  pretvorí  terén a s rybami viac ako s po-

travou tiež nepočíta :-D. 

Väčšina akváriových rakov sú impozantný lovci, čo sa čas-

to podceňuje. Raci lovia najmä v noci, keď ryby spia na dne, 

aj keď rak nemá problém uloviť rybu počas dňa. 

A ako je to s cenou? Ak si myslíte, že raka si môže dovoliť 

len Bill Gates, ste na omyle. Bežne napríklad raka  Procam-

barus clarkii alebo  alleni kúpite za 2-4 eurá, od chovateľov 

aj oveľa lacnejšie. Raka Procambarus sp. "Marble" častokrát 

ponúkajú  aj  zadarmo  kvôli  jeho  jedinečnej  schopnosti  roz-

množovania.

Procambarus clarkii. (Foto: Michal Haviar)
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AKVÁRIUM PRE SLADKOVODNÉ RAKY

Michal Haviar

Akvárium pre sladkovodné raky je vo svojej podstate rov-

naké ako pre ryby. Zvyčajne pre jedného 15-centimetrového 

raka stačí plocha 30 x 40 cm. Napríklad pre raka  Procam-

barus sp. "Marbe" stačí plocha 20 x 20 cm. Vžitým pravidlom 

je, že raci v akváriu vyžadujú výšku vodného stĺpca do 25 cm. 

Aj keď v takýchto nádržiach prežívajú bez problémov, v prí-

rode žijú aj v niekoľkometrových hĺbkach. 

Raci  milujú  čistú  vodu  s  teplotou  pre  tropické  druhy 

25-28  °C a  pre  druhy  z  mierneho  pásma 18-25  °C.  Horná 

hranica je 33-35 °C a spodná 0 °C, pričom veľa druhov rakov 

znesie na krátky čas aj teplotu pod 0 °C. Upozorňujem, že už 

obsah chlóru o koncentrácii 0,04 až 0,3 mg/l pôsobí na raka 

toxicky.  Chlór  po  vstrebaní  do kože,  žiabier  a  postupne do 

krvi  spôsobuje  poruchy  nervovej  sústavy  až  smrť!  Keďže 

sú raky alkofilné živočíchy, potrebujú pre život neutrálnu až 

mierne zásaditú vodu o pH 5,8 až 11,0. Úplne najvhodnejšie 

sú hodnoty  pH 7,0-8,7.  Pri  poklese pH pod 5,3 sa rast  ra- 

ka úplne zastavuje.  Najvhodnejšie hodnoty tvrdosti vody sú 

18-22 °dGH a 10-12 °dKH. 

S výmenou vody je to rovnako ako u akvárií pre rybičky. 

V  praxi  to  znamená,  že v  akváriách  do objemu 100 l  stačí 

vymeniť 1/5 vody týždenne a raz do roka sa odporúča prečis-

tiť úplne celú nádrž. Nedojedené zvyšky vyberáme z akvária 

skôr,  ako sa začnú kaziť,  a takisto pravidelne odstraňujeme 

riasy a sinice. 

Nádrž pre raky musí byť dobre utesnená krycím sklom, 

pretože raci dokážu veľmi dobre šplhať a loziť po dekoráciách. 

Sú aj prípady, kedy si väčší rak odsunul krycie sklo sám. 

Úkryty použiteľné pre chov rakov. (Foto: Michal Haviar)

Zariadené rakárium. Drevo ešte nebolo celkom vylúhované 

a permanentne zakalovalo celú nádrž. Preto neodporúčam 

brať drevo z lesa alebo rašeliniska. (Foto: Michal Haviar)

Čo sa substrátu týka, najvhodnejšia je kombinácia piesku, 

štrku a väčších kameňov v jednotlivých vrstvách. Na holé dno 

ani nepomýšľajte  kvôli statocystám. (Statocysta je orgán na 

udržanie rovnováhy a zároveň sluchový orgán. V akváriu na 

rovnom povrchu bez hrbolov rak stráca rovnováhu a má sťa-

žené pohybové podmienky. Statocysta sa môže trvalo poško-

diť, aj keď sa rakovi mení počas zvliekania.) Dekorácie a jas-

kyne  musíme dobre  upevniť,  aby  hrabavé  druhy  nenarušili 

terén, alebo sa sami nepochovali pod kamene. Najideálnejšie 

kamene  sú  podľa  mňa  vápencové,  ktoré  poskytujú  rakovi 

možnosť úkrytu a navyše ešte pomáhajú zvýšiť pH. Z dreva sa 

do akvária nehodia korene z rašeliniska a ani voľne nájdené 

v lese. Najvhodnejšie sú korene, ktoré sa dlhšiu dobu lúhovali 

vo vode (samorasty). 

Čím členitejší  urobíte  terén,  tým  budú teritóriá  jednot-

livých rakov menšie a aj konfliktov, ktoré sa zriedkavo končia 

aj smrťou, bude menej. To isté platí aj o množstve úkrytov. 

Pre jedného raka by sme mali zabezpečiť aspoň štyri dutiny 

či jaskyne. Ako úkryt je veľmi vhodný kokosový orech, novo-

durová trúbka, keramická či drevená jaskynka alebo kvetináč. 

Spôsobov a možností zariadenia a dekorácie akvária je samo-

zrejme veľmi veľa. 

Osvetlenie pre chov dospelých rakov nie je veľmi dôležité, 

keďže  veľa  druhov  žije  v  jaskyniach.  Úplne  postačí  príkon 

0,2 W na liter vody. Slabšiu agresivitu a nádhernú vyfarbe-

nosť  mladých  rakov  znásobíme  minimálne  10-hodinovým 

svietením o sile 600 luxov. 

Zdroje informácií: 
[1] www.raci.kvalitne.cz

[2] www.vivarista.sk/m/clanky/445

[3] Patoka J. (2008): Chováme sladkovodní raky. Grada. 

Procambarus sp. "Marble" v úkryte. (Foto: Michal Haviar)
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PROCAMBARUS SP. "MARBLE"

Michal Haviar

Najdostupnejším  rakom  na  slovenskom  i  českom  trhu 

je  jednoznačne  ešte  vedecky  neopísaný  Procambarus sp. 

"Marble", nazývaný tiež rak mramorový či mriežkovaný. 

Ďalšie tvary jeho mena sú Procambarus Marble, Procam-

barus "Marble" a také celkom ľudové meno, zaužívané aj na 

stránkach Akva.sk, je „mramoráč“. Jeho nesprávny obchodný 

názov je Procambarus fallax. Toto pomenovanie je úplne ne-

správne, pretože ide o úplne iný druh raka, ktorý sa neroz-

množuje partenogenézou.

"Marble" je  absolútny rozmnožovací  fenomén, ktorý vy-

volal  obrovskú  senzáciu  u  laikov  i  vedcov  v  roku  2003. 

Partenogenéza  je  schopnosť  samice  naklásť  neoplodnené 

vajíčka s haploidnou sadou chromozómov, z ktorej sa liahnu 

znova  len  samice.  Všetky  jedince  tohto  raka  teda  sú,  ako 

správne hádate,  samice.  Jeho rýchla schopnosť reprodukcie 

je potlačovaná len silným kanibalizmom mláďat a zriedkavo 

aj dospelých jedincov. 

Už vo veku štyroch mesiacov a iba pri smiešnych 3,5 cm 

je samička schopná klásť vajíčka. Priemerne nakladie 50-150 

vajíčok, aj keď o ich množstve rozhoduje viacero faktorov, ako 

je  potrava,  veľkosť  teritória  či  čas  uplynutý  od  predošlého 

rozmnožovania. Nie je vylúčené ani to, že samica nakladie až 

270 vajíčok. 

Samička nosí vajíčka na pleopodoch pri bežnej teplote (tj. 

18-24 °C) až  30 dní,  pri  teplote 27 °C len 14 dní.  V tomto 

období výrazne obmedzuje príjem potravy a akékoľvek rušivé 

faktory môžu prispieť k strate celej nakládky vajíčok. 

Mláďatá  raka  rastú  rýchlo,  avšak  sú  postihnuté  silným 

kanibalizmom, ktorý sa prejavuje po prvom zvliekaní. Straty 

bývajú až 50 % jedincov. Kanibalizmu čiastočne zamedzíme 

veľkým množstvom úkrytov.  Takúto možnosť  poskytuje na-

príklad dierkovaná tehla s veľkým množstvom malých otvo-

rov. Ideálne množstvo ráčat je 100 na meter štvorcový.

Procambarus sp. "Marble" na suchu. (Foto: Michal Haviar)

Rak Procambarus sp. "Marble" dorastá do veľkosti 10 cm, 

výnimočne až 13 cm. Má úzke klepetá s drobnými hrboľkami 

na povrchu.  Základné sfarbenie  tela  je  zelené až hnedé,  na 

zadočku a  bokoch je  mramorované.  Variabilita  sfarbenia je 

veľmi vysoká, ale nie až taká, ako napríklad pri Procambarus 

clarkii. Pri nízkom pH vody prevláda modré sfarbenie, ktoré 

je medzi chovateľmi veľmi cenené. 

V akváriu rakovi vyhovuje teplota 18-26 °C, ale najlepšie 

rastie pri  teplote 24 °C. Dokáže vydržať  vo vode s teplotou 

nad 30 °C i vo vodách, ktoré úplne zamŕzajú. Optimálne pH 

je 6,5-8. Zvyšné parametre sú podrobnejšie popísané v pre-

došlom článku. 

Ako potravu môžeme rakovi ponúknuť úplne všetko. Nie 

je  to  žiadny  vyberavý  gurmán.  Spravidla  by  sme  ale  mali 

dospelým  rakom  poskytnúť  väčší  podiel  rastlinnej  potravy 

(u ráčat presný opak). Rôzne druhy ovocia a zeleniny, nitien-

ky, dafnie, artemie, patentky, vodné rastliny, šalát alebo su-

šené, tabletové a špeciálne krmivá pre ryby a raky. Naopak 

nie sú vhodné sušené kôrovce a mäso z teplokrvných zvierat.

Tento rak je  len mierne agresívny a je možné chovať  aj 

viac jedincov pohromade. Podmienkou je veľa úkrytov a do-

statočne veľké teritóriá jednotlivých rakov. "Marble" je jeden 

z mála rakov, ktoré sú pri  tlmenom svetle aktívne aj  počas 

dňa. 

Rak pochádza zo Severnej Ameriky, presnejšie z pomaly 

tečúcich vôd v Georgii a na Floride. Bol objavený už aj v Ho-

landsku, Nemecku či Česku. Do týchto vôd sa dostal zrejme 

nezodpovednosťou akvaristov, ktorí takto ničia pôvodné eu-

rópske  druhy  rakov  následkom  račieho  moru,  ktorého  je 

"Marble" potencionálnym nosičom. 

Vďaka svojim nízkym nárokom a rýchlemu rozmnožova-

ciemu cyklu je rak Procambarus sp. "Marble" najideálnejším 

rakom pre začínajúcich chovateľov sladkovodných rakov.

Procambarus sp. "Marble" blue. (Foto: Michal Haviar)
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Procambarus sp. "Marble" – obyčajná forma.

  (Foto: Michal Haviar)

Drobný jedinec hnedej formy.

 (Foto: Michal Haviar)

Vzácnejšia modrá forma. (Foto: Michal Haviar)
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VÝNIMKA POTVRDZUJE PRAVIDLO

Branislav Barčin

Väčšina  akvaristov,  mňa  nevynímajúc,  ak  počuje  slovo 

„rak“  v  rámci  akvaristických  debát,  ako  prvé  ho  napadnú 

druhy ako ‚clarkii’  alebo ‚alleni’  –  čiže raky, dorastajúce do 

pomerne veľkých rozmerov, agresívne v rámci svojho vlast-

ného druhu, ale aj k iným obyvateľom akvária, a zároveň lik-

vidujúce všetko rastlinstvo. Čiže, ak sa pre takýto druh raka 

rozhodneme, sme v podstate dopredu odsúdený na druhové 

akvárium len s dekoráciou, bez iných akva-obyvateľov a bez 

rastlinstva. 

Nasledovné riadky budú patriť tiež jednému druhu raka, 

ktorý sa ale vymyká všetkým zažitým pravidlám, respektíve 

predsudkom. Pôjde o druh  Cambarellus patzcuarensis 

a konkrétne chovateľskú formu  "Orange", ktorá býva často 

označovaná skratkou CPO.

Pôvod:

Domov  ráčika  Cambarellus patzcuarensis je  v  Mexiku, 

konkrétne v jazere Pátzcuaro (Lago de Pátzcuaro) v štáte Mi-

choacán.  Jazero  sa  nachádza  v  nadmorskej  výške  približne 

2000 m. 

Namerané hodnoty vody v jazere sú: vodivosť asi 800 µS, 

pH  okolo  9,0;  teplota  sa  počas  roka  pohybuje  v  rozmedzí 

15-25 °C.  Podla údajov boli  ráčiky pozorované najmä v ob-

lastiach s nižším stĺpcom vody blízko brehu. 

Farba prírodnej formy je sivo hnedá, u niektorých jedin-

cov boli pozorované pásiky alebo rôzne  bodky. 

Zrod chovateľskej oranžovej formy má pravdepodobne na 

svedomí holandský chovateľ Juan Carlos Merino. 

Aj s ráčikom sa dá pomaznať :-). (Foto: Branislav Barčin)
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Akvárium pre ráčiky, ktoré nie sú pohlavne dospelé, 

nepotrebuje úkryty. (Foto: Branislav Barčin)

Akvárium:

Vzhľadom  na  nie  príliš  veľké  rozmery  ráčika  sa  jeden 

párik uspokojí aj s klasickým mini-akváriom s rozmermi v cm 

30 x 20 x 20. Napriek tomu by som skôr odporučil akvária 

väčšie,  v ktorých sa môže lepšie prejaviť  sociálne správanie 

našich  chovancov.  Keďže  sa  ráčiky  zdržujú  hlavne  na  dne, 

ak máme takú možnosť, volíme skôr nižšie akvária s väčšou 

plochou dna. 

Tieto ráčiky nepožierajú rastliny, preto môžme akvárium 

zariadiť štandardne podľa našich predstáv; čiže štrk, ako de-

korácia poslúžia rôzne kamene a korene a samozrejme rast-

liny.  Čo  by  ale  v  akváriu  nemalo  chýbať,  sú  rôzne  úkryty. 

Mne sa najviac osvedčili buď bambusové alebo umelohmotné 

trúbky otvorené na obidvoch koncoch s priemerom max. 2 cm 

a  dĺžkou  približne  5  cm.  Na  internete  sa  dajú  nájsť  odpo-

rúčania, aby trúbky boli na jednom konci uzavreté, toto ale 

z osobných skúsenosti neodporúčam; hlavne pri väčšej husto-

te  ráčikov v  akváriu  sa často stáva,  že už obsadenú trúbku 

si  vyhliadne ďalší  ráčik – pri  otvorených koncoch to nie je 

problém, slabší jedinec skratka utečie, no pri jednom konci 

uzatvorenom  môže  prísť  k  súboju,  čo  môže  byt  v  prípade, 

ak  je  jeden  jedinec  práve  zvlečený,  riskantné.  Tak  ako  pri 

krevetkách, aj pri týchto ráčikoch používam rôzne listy, či už 

bukové, dubové alebo mandlovníkové. Ráčiky si na nich rádi 

pochutnávajú.

Akvárium pre raky. (Foto: Branislav Barčin)

Čo sa technického vybavenia týka, tak berieme do úvahy 

podmienky  v  domovine  ráčika  (napriek  tomu,  že  článok  je 

o  chovateľskej  forme);  čiže  ohrievač  vôbec  nepotrebujeme. 

Osobne chovám  tieto  ráčiky  v  akváriách  na spodných poli-

ciach stojanu, kde sa teplota pohybuje v rozmedzí 18-23 °C. 

Filtráciu volíme podla hustoty osádky akvária: pri malej hus-

tote filter vôbec nepotrebujeme, ak však chceme ráčikov viac, 

použijeme radšej filter. 

Výmenu vody robím v týždenných až dvojtýždenných in-

tervaloch, vymieňam približne tretinu vody a dopĺňam pria-

mo studenú z vodovodu. Zásadne neodkalujem – kedže najmä 

mlade ráčiky nachádzajú v detrite množstvo potravy. Osvet-

lenie volíme podľa rastlín, ktoré chceme pestovať; v mojich 

podmienkach majú ráčiky len nepriame osvetlenie, ktoré os-

vetľuje celú miestnosť. 

Čo sa spoluobyvateľov týka,  osobnú skúsenosť mám len 

s gupkami – a ta je bezproblémová. Vzhľadom na tento fakt si 

trúfam povedať, že spolužitie je možné so všetkými rybkami, 

ktoré sú veľkostne podobné a nie sú dravé. Pri otázke spo-

lužitia krevetiek a ráčikov žiaľ nemôžem prezentovať žiadne 

vlastné skúsenosti, ale podľa rôznych článkov na internete sa 

názory líšia – niektorí sú za, niektorí sú proti… treba si to asi 

vyskúšať na vlastnej koži. 

Chov:

Ráčiky osobne chovám v bežnej bratislavskej vodovodnej 

vode bez akýchkoľvek úprav; z rozprávaní iných chovateľov 

a z toho, čo sa dá dočítať na internete, sú ale CPO toleran- 

tné k širokej škále parametrov vody. Dobre skúsenosti sú tak 

s chovom v mäkkých ako aj v tvrdých vodách bez evidencie 

nejakých rozdielov. 

Kŕmenie nespôsobuje žiadny problém, sú všežravé, takže 
prijímajú naozaj všetko. Nepostrehol som žiadne krmivo, kto-
ré by neprijímali; aby som bol ale konkrétny, u mňa dostávajú 
z mrazených krmív cyklop a patentku (pri malých jedincoch 
je  to  sekaná  patentka),  z  umelých  krmív  sú  to  spirulinové 
vločky od OSI a riasové pelety od New Era. Mlaďatám okrem 
toho ponúkam ešte čerstvo vyliahnutú artémiu, lyofilizované-
ho morského vírnika, práškovú spirulinu a odškrupinkovanú 
artémiu. Čerstvú zeleninu skrmujem minimálne, dobré skú-
senosti mam ale so špenátom, šalátom a cuketou. Takisto do 
akvária s týmito ráčikmi dávam uhynuté ryby, ktoré tiež bez 
problémov zlikvidujú. 

Ako  som  už  spomenul,  ráčiky  nie  sú  agresívne  k  iným 
živočíchom a nelikvidujú ani rastlinstvo; úplní anjelici to ale 
tiež nie sú. V rámci svojho vlastného druhu si najmä samci 
vytvárajú určite miniteritória a v prípade väčšej hustoty rá-
čikov v akváriu dochádza k šarvátkam, ktoré ale nie sú nijak 
agresívne. Napriek tomu sa niekedy môže stať, že určitý je-
dinec príde o klepietko. To ale nie problém, po dvoch zvle-
koch klepeto bez problémov dorastie. 

Tu je dôležitý dostatočný počet úkrytov – vlastnou nepo-
zornosťou som v jednom akváriu neposkytol dostatok úkrytov 
a tak sa stalo, že niekoľko jedincov došlo po zvleku o abso-
lútne všetky končatiny. Rovnako je to aj s kanibalizmom; pri 
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malej hustote sa nevyskytuje vôbec, pri zvýšenej hustote po-
pulácie sa dá pozorovať. Je ale možné eliminovať ho dostat-
kom krmiva a  samozrejme aj  dostatkom úkrytov.  Pre  malé 
ráčiky  môžme použiť  na  tento  účel  napríklad  aj  keramické 
filtračné valčeky s otvorom.

Pri  transporte  zásadne  odporúčam  baliť  každého  raka 
zvlášť aj s materiálom, na ktorý sa môže prichytiť – osobne 
používam kúsok jávskeho machu, môže to byť ale akákoľvek 
rastlina, kúsok molitanu alebo filtračnej striže. Moje prvé dva 
ráčiky som dostal v jednom sáčku, čo bolo čerstvo zvlečenej 
samičke osudné; samček sa počas transportu na ňu prichytil a 
poodtrhal jej všetky končatiny, následkom čoho žiaľ samička 
po určitom čase uhynula. 

Samček. (Foto: Branislav Barčin)

Samička s embryami ráčikov a s neoplodnenými vajíčkami. 

(Foto: Branislav Barčin)

Odchov:
Pohlavne začínajú ráčiky dospievať približne v treťom až 

štvrtom  mesiaci  života.  Párenie  prebieha  celkom búrlivo  a 
následuje tesne po zvlečení samičky – teda aspoň v mojich 
podmienkach. Samičku samček celkom násilne otočí na chr-
bát a pomocou svojich pohlavných organov odovzdá balíček 
spermii  pri  pohlavný organ samičky.  Kedže pre samičku je 
poloha na chrbte neprirodzená, často sa inštinktívne bráni a 
snaží sa z objatia samčeka vymaniť, pričom sa niekedy môže 
stať, že príde o nejakú končatinu alebo klepietko. Z ľudského 
pohľadu celý tento akt vyzerá ako „znásilnenie použitím misi-
onárskej polohy“ a môže trvať až jednu hodinu, zvyčajne je to 
však kratšie.

Párenie. (Foto: Branislav Barčin)

Po niekoľkých dňoch môžme pozorovať, že samička nosí 
tmavo sfarbené vajíčka. Na internete som objavil informácie 
o tom, že samička môže začať nosiť vajíčka často až 30 dní po 
párení, čo som v mojich podmienkach ale zatiaľ nepozoroval. 
Rovnako ako som nepozoroval inú farbu vajíčok než tmavú až 
čiernu;  údaje  na  internete  hovoria  aj  o  zelenej,  žltej  alebo 
bielej farbe. 

Počet vajíčok je rôzny a závisí od veku a veľkosti samičky 
– môže sa pohybovať od 10 do 60 kusov. Samička nosí vajíčka 
až 30 dní, tento čas je ovplyvňovaný hlavne teplotou, pri kto-
rej ráčikov chováme. Pri teplote vyššej je doba kratšia a samo-
zrejme naopak. 

Počas celej doby nájdeme samičku najčastejšie v rôznych 
úkrytoch, ako pohybuje svojimi plávacími nožičkami, čím pri-
vádza kyslík k  vajíčkam. Ak sa niekedy objavia neoplodnené 
vajíčka, samička ich väčšinou odstráni. Počas tejto doby, keď 
samička nosí  vajíčka, môžme pozorovať zmenu ich sfarbenia 
v závislosti od stupňa vývoja mladých. Najprv sa dajú pozoro-
vať oči mladých, neskor aj takmer kompletne vyvinuté mladé 
ráčiky. 

Keď opustia  ochranu  matky,  sú  ráčiky  veľké  asi  3  mm 
a  živia  sa  buď  tým,  čo  nájdu  v  detrite,  alebo  ponúkaným 
krmivom, ktoré som už spomínal. Pri dobrom kŕmení a výme-
ne  vody  rastu  pomerne  rýchlo,  vo  veku  3  mesiacov  majú 
približne 1,5 až 2 cm a začínajú byt pohlavne aktívne. 

Dorastajú do veľkosti až 4,5-5 cm, čo sú ale naozaj už veľ-
ké kusy; dožívajú sa maximálne 2 rokov, čo je ale tiež závislé 
od teploty prostredia. Na internete nájdeme údaje o približne 
18 dožitých mesiacoch. 

Mladý ráčik vo veľkosti 2 cm. (Foto: Branislav Barčin)

Môj najstarší a najväčší rak. (Foto: Branislav Barčin)

Na zaver si dovolím poznamenať,  že tento malý ráčik si 
zaslúži miesto v našich akváriách a svojimi rozmermi a nád-
hernou farbou je určite skvelým doplnkom aj do miniakvárií. 
Svojou nenáročnosťou a jednoduchým rozmnožovaním pred-
stavuje alternatívu k často problematickým krevetkám.
téma

Použite zdroje:
[1] www.1a-wirbellose.de/krebse-zwergkrebse/cambarellus-patzcua- 
      rensis-sp-orange.html
[2] crusta.de/krebse/cambarellus-patzcuarensis-sp-orange_372
[3] www.wirbellose.de/cpo/index.html 
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TÉMA: AKVAVÝLETY (1.)
Tématem osmnáctého čísla Akvária jsou „akvavýlety“ – což není předmět, které bychom snad v minulých číslech opomíjeli,  

ale před prázdninami jsme se mu rozhodli dát více prostoru a také o něco strukturovanější podobu. V tomto čísle najdete  

přehled veřejných akvárií v České republice. Jako malou ochutnávku jsme připojili reportáže z vybraných veřejných akvárií.  

A aby to nebylo „jednotvárné“, tak mezi reportážemi najdete zastoupené expozice z Čech a Moravy – ale také z Evropy i světa.  

Již teď Vám totiž můžeme prozradit, že téma bude pokračovat i v dalším čísle. Chystáme do něj obdobný přehled veřejných  

akvárií na Slovensku a také některé zajímavosti z akvárií světových. Vyzýváme tímto všechny čtenáře, aby se zapojili  

a poslali nám svou reportáž nebo fotografie z návštěvy některého veřejného akvária. Pošlete nám své hodnocení 

jednotlivých expozicí a upozorněte nás na akvaristicky zajímavá místa, která jsme opomněli! Děkujeme!!! 

VEŘEJNÁ AKVÁRIA V ČESKÉ REPUBLICE

Vanda Běláková

Toulat se po česko-moravsko-slezské krajině, to je to pravé léto pro mnoho z nás. Já jsem tak vyrůstala a stejnou radost chci  

dopřát i mým dětem. Moře, pláže, horko a exotické koktejly, to sice zní náramně fajnově, ale pro mě to není. Při toulkách po 

krásách naší přírody, po hradech a malebných vesničkách se velmi ráda podívám i na zoologické zahrady a obzvlášť na různá 

veřejná akvária.  A koneckonců,  nemusí  to  být  jen náplň letních dovolených – mnohdy ani  nevíme, jaké zajímavosti  máme 

nedaleko svého bydliště... a víte, jak je v takovém veřejném akváriu krásně třeba za deštivých podzimních dní?

Abych Vám, milí čtenáři, přiblížila veřejná akvária v naší zemi, připravila jsem malou virtuální procházku: 
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Mořský svět Praha
Typ: akvarijní expozice

Akvária: Cca 50 mořských a sladkovodních akvárií s více než 

400 druhy ryb, paryb a bezobratlých. Největší je 100 000 l 

nádrž pro žraloky, 27 000 l sladkovodní akvárium.

Zajímavosti: Možnost stát se na jeden den ošetřovatelem, 

vyzkoušet si péči o akvária a podívat se do zázemí. Promítání 

přírodovědných filmů, krmení s výkladem, noční prohlídky.

Adresa: Výstaviště Praha 7 – Holešovice

Otevřeno: denně 10:00-19:00

WWW: www.morsky-svet.cz

Fotoreportáže: (1) maniakva.sweb.cz/svetmore1.htm

(2) www.akva.sk/phpBB2/morsky_svet.php

(3) www.akvamalawi.com/phpBB/viewtopic.php?t=335 
(4) www.akvamalawi.com/phpBB/viewtopic.php?t=1844 (Foto: www.morsky-svet.cz)

 

Rybí dům Chotěbuz
Typ: akvarijní expozice

Akvária:  5  obřích  akvárií  s  objemem  celkem  300  000  l, 

mimo jiných i pro studenovodní ryby, několik menších akvárií 

s tropickými rybami.

Zajímavosti: V objektu je možnost ubytování, lov pstruhů, 

rybí restaurace.

Adresa: Karvinská 381, Chotěbuz

Otevřeno: denně 10:00-18:00 kromě pondělí (zavřeno)

WWW: www.rybidum.cz

Fotoreportáže: (1)www.akvamalawi.com/phpBB/viewtopic.php?t=3338 

(Foto: www.rybidum.cz)

 

Akvárium Malawi Lednice
Typ: akvarijní expozice

Akvária: Celkový objem 40 000 l, tropické ryby z celého svě-

ta (tedy nejen Malawi), mořská akvária.

Zajímavosti: Expozice je přímo na lednickém zámku.

Adresa: Zámek 2, Lednice 

Otevřeno: denně 9:00-17:00 (duben – říjen), od listopadu 

do března jen so+ne 11:00-16:00

WWW: www.akvariummalawi.cz

Fotoreportáže: (1) www.akva.sk/phpBB2/lednice.php 

(Foto: Peter Szalay)

 

Veřejné akvárium Česká Lípa
Typ: akvarijní expozice

Akvária:  Zhruba dvacítka sladkovodních akvárií od větších 

až po miníčka, celkový objem 14 000 l.

Zajímavosti: Především jihoamerické cichlidy.

Adresa: U Vodního hradu 64, Česká Lípa

Otevřeno: po-pá 10:00-12:30, 13:30-17:00, so 9:00-12:00

WWW: www.verejneakvarium.cz

Fotoreportáže: (1) www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-194

(Foto: www.verejneakvarium.cz)
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Stálá akvarijní výstava Brno
Typ: akvarijní expozice

Akvária: Zhruba padesát menších až středně velkých nádrží, 

běžné akvarijní druhy ryb, doplněné o velké běžně nechované 

ryby. Dvě větší mořská akvária.

Zajímavosti: Přímo v centru města.

Adresa: Radnická 6, 602 00 Brno 

Otevřeno: denně 9:30-17:00

WWW: www.zoobrno.cz/o-nas/stala-akvarijni-vystava

Fotoreportáže: (1) www.catfish.cz/fotky/zoo_brno/brno.htm 

(Foto: Markéta Rejlková)

 

Obří akvárium Hradec Králové
Typ: akvarijní expozice

Akvária:  Nádrž o objemu 130 000 l, především velké cich-

lidy, krunýřovci, plodožravé piraně.

Zajímavosti: Průchozí skleněný „tunel“, expozice deštného 

pralesa s mnoha rostlinami, výstava rybích lebek, krmení po-

tápěčem.

Adresa: Baarova 1663/10, Hradec Králové

Otevřeno: denně 9:00-18:00 kromě pondělí (přes školní rok 

zavřeno, o prázdninách 11:00-16:00)

WWW: www.obriakvarium.cz

Fotoreportáže: (1)  www.klub.akva.sk/akvarium.php – Akvárium č. 2

(Foto: Vanda Běláková)

 

Fata Morgana Praha
Typ: botanická zahrada

Akvária: Tropické jezírko o objemu 200 000 l uvnitř obřího 

skleníku v botanické zahradě.

Zajímavosti: Průhledy do nádrže osázené rostlinami s výš-

kou vodního sloupce cca 4 metry. Unikátní skleník se zajíma-

vými expozicemi.

Adresa: Nádvorní 134, Praha 7 – Troja

Otevřeno: od května do září  denně 9:00-19:00 kromě pon-

dělí (zavřeno), mimo léto do 16:00 až 18:00 (viz WWW)

WWW: www.fatamorgana.cz

Fotoreportáže: (1) maniakva.sweb.cz/fatamorgana.htm

(Foto: Markéta Rejlková)

 

ZOO Hodonín
Typ: zoologická zahrada

Akvária:  Samostatný  akvarijní  pavilon  s  částí  věnovanou 

především africkým cichlidám, dále piraně, terčovci, korálové 

akvárium a nádrž pro žraloky.

Zajímavosti: Trojice žraloků.

Adresa: U Červených domků 3529, Hodonín 

Otevřeno: duben až říjen denně 9:00-19:00, jinak do 16:00

WWW: www.zoo-hodonin.cz

(Foto: www.zoo-hodonin.cz) 
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Botanická zahrada Liberec
Typ: botanická zahrada

Akvária: Menší akvarijní expozice uprostřed skleníku v kry-

té části; sladkovodní i mořská akvária, osázená rostlinami.

Zajímavosti: Průchozí tunel se sladkovodními rybami o ob-

jemu asi 10 000 l.

Adresa: Purkyňova 630/1, Liberec

Otevřeno: denně 8:00-18:00 za letního času, jinak do 16:00

WWW: www.botaniliberec.cz

(Foto: Šjů, Wikimedia Commons)

 

Akva-tera Plzeň
Typ: akvarijní / terarijní expozice

Akvária:  Dvě sladkovodní a tři mořská akvária (asijské tro-

pické ryby, Malawi, korálové ryby, perutýni).

Zajímavosti:  Kromě  akvárií  je  zde  mnoho  druhů  plazů, 

hmyzu, obojživelníků; mangrovy.

Adresa: Palackého 5, Plzeň

Otevřeno: denně 10:00-19:00

WWW: www.zooplzen.cz/informace/akva.php

(Foto: Jaroslav Vogeltanz, www.zooplzen.cz)

 

ZOO Plzeň
Typ: zoologická zahrada

Akvária: Venkovní expozice „Česká řeka“ s naší domácí říční 

faunou. Soustava velkých nádrží a jezer o celkovém objemu 

300 000 l. Největší rybník má objem 150 000 l. Kromě toho 

další mořská akvária...

Zajímavosti: Průchozí rybník a 4 pásma řek, různé druhy 

našich ryb, vydry, užovky, perlorodky, raci...

Adresa: Pod vinicemi 9, Plzeň

Otevřeno: duben  až  říjen  denně  8:00-18:00,  listopad  až 

březen denně 9:00-17:00

WWW: www.zooplzen.cz/udalosti/udalost.php?id=420

Fotoreportáže: (1) Akvárium č. 18 (právě čtete) – str. 20
(Foto: Jitka Zalabáková)

 

Galerie Butovice Praha
Typ: obchodní centrum

Akvária: Dvě obří nádrže s objemem 40 000 l, několik men-

ších – vše moře. Umístěno v prostorách obchodního centra.

Zajímavosti: Krmení potápěčem.

Adresa: Radlická 117, Praha

Otevřeno: denně 9:00-21:00

WWW: www.galerie-butovice.cz

Fotoreportáže: (1) www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-126

(2) www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-134  
(3) www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-146  

 (Foto: Roman Rak)
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Rajské ostrovy Děčín
Typ: samostatná expozice zoologické zahrady

Akvária:  Jedno 6000 l akvárium s korálovým útesem a pět 

menších, vše moře. Paludárium s mangrovy; krabi a lezci.

Zajímavosti: Akvária jsou součástí expozice různých ekosys-

témů, k vidění jsou zde také plazi, hmyz a další zvířata.

Adresa: Teplická 19, Děčín

Otevřeno: květen až srpen denně 9:00-19:00, jinak do 18:00

WWW: www.rajskeostrovy.cz 

 (Foto: Jiří Honzátko, Wikimedia Commons)

 

ZOO Praha
Typ: zoologická zahrada

Akvária: Tropická řeka v pavilonu Indonéská džungle, man-

grovníkové  akvaterárium  a  brakické  akvárium  v  nokturnu 

tamtéž; akvaterária v jiných pavilonech.

Zajímavosti: Simulace příboje u lezců; další expozice jako 

např. pavilon pro gaviály...

Adresa: U Trojského zámku 3/120, Praha

Otevřeno: červen až srpen denně 9:00-19:00, v jiných měsí-

cích jen do 16:00 až 18:00 (viz WWW)

WWW: www.zoopraha.cz

 (Foto: www.zoopraha.cz)

  

ZOO Ostrava
Typ: zoologická zahrada

Akvária:  Především mořská  akvária  v  pavilonu nosorožců 

a hrochů, trnuchy v pavilonu Malá Amazonie...

Zajímavosti: Třeba hroch hned naproti akváriu :-).

Adresa: Michálkovická 197, Ostrava

Otevřeno: duben až srpen denně 9:00-19:00, v jiných měsí-

cích jen do 16:00 až 18:00 (viz WWW)

WWW: www.zoo-ostrava.cz

 (Foto: www.zoo-ostrava.cz)

  

ZOO Olomouc
Typ: zoologická zahrada

Akvária: Zejména mořská akvária větších rozměrů (největší 

nádrž má objem 42 000 l) v pavilonu šelem, piraně... 

Zajímavosti: Dva druhy větších žraloků.

Adresa: Darwinova 29, Olomouc

Otevřeno: duben až srpen denně 9:00-18:00, v jiných měsí-

cích jen do 16:00 až 16:30 (viz WWW)

WWW: www.zoo-olomouc.cz

(Foto: www.zoo-olomouc.cz)
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ZOO Dvůr Králové
Typ: zoologická zahrada

Akvária: Pavilon Vodní světy s expozicí Tropická řeka, moř-

ská akvária.

Zajímavosti: Celá ZOO.

Adresa: Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem

Otevřeno:  v letní sezóně denně  9:00-18:00, v jiných měsí-

cích viz WWW

WWW: www.zoodvurkralove.cz
 

(Foto: www.zoodvurkralove.cz)

  

ZOO Ústí nad Labem
Typ: zoologická zahrada

Akvária: Pavilon Exotarium se sladkovodními akvárii.

Zajímavosti: V pavilonu je několik akvárií a terárií. 

Adresa: Drážďanská 23, Ústí nad Labem

Otevřeno:  duben  až  říjen denně  8:00-18:00,  listopad  až 

březen 9:00-16:00

WWW: www.zoousti.cz 

(Foto: www.zoousti.cz) 

  

Aqua terra Štramberk
Typ: akvarijní / terarijní expozice

Akvária: Sladkovodní nádrže o objemu několik tisíc litrů.

Zajímavosti: Kromě ryb i různí plazi, drápkaté opičky. Nad 

náměstím je vyhlídková Trúba; místní pivovar.

Adresa: Náměstí 3, Štramberk

Otevřeno: květen až září denně 10:00-17:00, říjen až duben 

jen sobota a neděle 10:00-17:00

WWW: www.aquaterra.wz.cz
 

(Foto: www.aquaterra.wz.cz)

  

Mořské akvárium Ostrava
Typ: akvarijní expozice

Akvária: Z převážné většiny mořská akvária, větší až obří.

Zajímavosti: Žraloci.  Kromě akvárií zde najdete i  expozici 

želv, krokodýlů a několik druhů malých opiček.

Adresa: Výstaviště Černá louka 3189 pavilon Z, Ostrava

Otevřeno: denně 9:00-17:00

WWW: www.akvarium-ostrava.cz

Fotoreportáže: (1) chovatelka.cz/svet-zvirat-clanek/morske-akvarium 

Prácheňské muzeum Písek
Typ: muzeum

Akvária:  Deset akvárií, z nichž většina má objem 2000 až 

2500 l. Ryby našich rybníků a řek.

Zajímavosti: Doprovodná expozice historie rybníkářství.

Adresa: Velké nám. 114, Písek

Otevřeno: březen až září  denně 9:00-18:00 kromě pondělí 

(zavřeno),  jinak do 17:00 (út-ne)

WWW: www.prachenskemuzeum.cz 

Chybí Vám tu nějaké veřejné akvárium, které znáte, ale my ne?

Vypravte se na výlet s fotoaparátem a přispějte svou troškou do Vašeho oblíbeného časopisu Akvárium :-)!
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ČESKÁ ŘEKA V PLZNI

Jitka Zalabáková

V září loňského roku byla v plzeňské Zoologické a bota-

nické zahradě otevřena pozoruhodná expozice  nazvaná jed-

noduše Česká řeka.  V horní  části  areálu ZOO, v sousedství 

statku Lüftnerka, se návštěvníkům představuje fauna a flóra 

západočeské Úhlavy. 

Tvůrci  podle  mě  velmi  zdařile  využili  svažitý  a  členitý 

úsek, aby navodili iluzi toku řeky od pramene k ústí. Jedenáct 

nádrží (kromě té největší jsou všechny propojené potůčkem) 

vytváří  spolu  se  stromy,  keři,  umělými  skalami  a  kameny 

harmonický celek. 

Pohled na Českou řeku shora. (Foto: Jitka Zalabáková)

Dolní část expozice. (Foto: Jitka Zalabáková)

Cesta ke statku Lüftnerka a zároveň k České řece.

 (Foto: Jitka Zalabáková)

Na  horním  konci  České  řeky  jsou  umístěny  turistické 

značky. Právě odtud z výšky, od pomyslného pramene Úhlavy 

na  severním  svahu  šumavského  Pancíře,  má  začínat  pro-

hlídka. První nádrže jsou menší a obývá je mimo jiné rak říční 

(Astacus  astacus), střevle  potoční  (Phoxinus  phoxinus) a 

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). Nechybí zde 

pstruzi (Salmo trutta a Salmo trutta morpha fario),  po kte-

rých Antonín Frič v 19. století pojmenoval jedno ze čtyř rybích 

pásem.  Cestou  po  svahu  dolů  jsou  ve  stále  objemnějších 

akváriích  postupně k vidění  vodní živočichové všech těchto 

pásem, namátkou vranka obecná (Cottus gobio),  jelec tloušť 

(Squalius cephalus), lipan podhorní (Thymallus thymallus), 

mník jednovousý (Lota lota). 

Náročná výstavba expozice trvala rok. (Foto: Jitka Zalabáková)

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) a jelec tloušť 

(Squalius cephalus). (Foto: Jitka Zalabáková)

Velkým lákadlem pro turisty je jistě párek vyder říčních 

(Lutra lutra). O víkendech a o svátcích se vždy v 14:00 koná 

„setkání s vydrami“. Pestrou skladbu živočichů v České řece 

doplňuje vzácná užovka podplamatá (Natrix tessellata). 
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Vydrám je možné nahlédnout přímo do pelíšku.

 (Foto: Jitka Zalabáková)

V  dolní  části  expozice  stojí  informační  tabule,  které  se 

věnují  rybím pásmům řek,  historii  rybolovu a vývoji  rybní-

kářství  v  Čechách.  Vedle  nich  jsou  umístěny  repliky  vrší  a 

čapu a dokonce čtyři sta let stará výpusť. 

Naučné panely pod rybářskými sítěmi. (Foto: Jitka Zalabáková)

V oblasti pomyslného soutoku Úhlavy s Radbuzou se po-

tom nalézá poslední akvárium, působivý „rybník“ o objemu 

150  m³  vody.  Toto  akvárium  je  průchozí  a  plavou  v  něm 

vzrostlí kapři, štiky a sumci. Největší sumec (Silurus glanc),  

pojmenovaný Drahouš, již dorostl do úctyhodné délky téměř 

dvou metrů.

Jedno z větších akvárií, které plynule přechází v kamenitý 

břeh hustě osázený rostlinami. (Foto: Jitka Zalabáková)

V  plzeňské  ZOO  jsou  mimo  popsanou  expozici  zřízena 
mnohá další, převážně tropická akvária. Nedaleko České řeky 
se v takzvaném Sibiřském srubu nachází nádrž, které domi-
nují jeseteři sibiřští (Acipenser baeri).  V tropickém pavilonu 
(v  přední  části  areálu)  najdeme  několik  nádherných  moř-
ských akvárií, v jednom z nich žije exemplář bizarního havýše 
rohatého  (Lactoria  cornuta).  A konečně tamtéž,  přímo na-
proti  teráriu  s  populárními  varany  komodskými,  se  vyjímá 
nádrž s hejnem piraň rostlinožravých (Colossoma macropo-
mum), s kančíky příčnopruhými (Amatitlania nigrofasciata), 
želvami terekami kolumbijskými (Podocnemis unifilis) a s ne-
bezpečně vyhlížejícími kajmany trpasličími (Paleosuchus tri-
gonatus).

Jedno z mořských akvárií. (Foto: Jitka Zalabáková)

Havýš rohatý (Lactoria cornuta). (Foto: Jitka Zalabáková)

Varan komodský (Varanus komodoensis), největší 

ještěr světa. (Foto: Jitka Zalabáková)

Otevírací doba a další informace o Zoologické a botanické 

zahradě města Plzně: 
[1] www.zooplzen.cz 
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AKVÁRIUM MALAWI LEDNICE VO FOTOGRAFII

Peter Szalay

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)

(Foto: Peter Szalay)
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AKVÁRIA SEVERU

Roman Slaboch

Předpokládám, že žádný z nás nevynechá příležitost  nav-

štívit  doma i  v  cizině  velká veřejná  akvária,  a  to  i  přes  to, 

že vstupné výrazně sníží  počet  zmrzlin,  které  naše ratolesti 

permanentně  loudí.  Já  mám  to  štěstí,  že  moje  žena  (také 

biolog) mne v mém koníčku podporuje a děti  potom, jaksi, 

nemají kam „uhnout“. 

Jedno  z  nejkrásnějších  veřejných  akvárií  jsem  navštívil 

kupodivu nikoliv v tropech, ale na severu Evropy. 

Dánské  město  Silkeborg  se  může  pochlubit  opravdu 

výjimečně  koncipovaným  odborně-výukově-popularizačně- 

moderním akváriem. Jeho výjimečnost spočívá v téměř do-

konalé  interaktivitě.  Nejde  totiž  jenom  o  klasickou  kolekci 

výstavních nádrží, ale o komplexně pojatou expozici v podsta-

tě všeho, co k životu pod vodou a u vody patří.

Moderní budova akvária v Silkeborgu.

 (Foto: Roman Slaboch)

Najdete zde modely největších (z plejtváka obrovského je 

tu z pochopitelných důvodů jenom prsní a ocasní ploutev), 

tak i nejmenších (pod silnými binokulárními lupami) vodních 

živočichů. 

Můžete obdivovat přístupné zázemí s tanky na recyklaci 

sladkovodní i  mořské vody – samozřejmě s detailním popi-

sem a vysvětlením principů. 

Jsou zde k dispozici desítky počítačů s výukovými a simu-

lačními programy na téma podvodního života. 

Na  řadě  3D  modelů  lze  vyzkoušet  sestavování  rybích 

koster  a  lebek,  porovnávat  hmotnost  jednotlivých  druhů, 

atd., atd.

Vyzkoušejte, kolik mohou vážit. (Foto: Roman Slaboch)

Některé modely byly obdivovány. (Foto: Roman Slaboch)

U jiných téměř nikdo nestál. (Foto: Roman Slaboch)

Někdy mám pocit, že ve mně je té vody víc...

 (Foto: Roman Slaboch)
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Informace, kam se podíváš... (Foto: Roman Slaboch)

Informační hlad batolat. (Foto: Roman Slaboch)

Některé informace se lépe chápou, jsou-li animovány na PC. 

(Foto: Roman Slaboch)

Mikroexponát. (Foto: Roman Slaboch)

U některých exponátů by se hromadili lidi, tak se 

promítají na plátno. (Foto: Roman Slaboch)

Lákají i hry s přírodovědnou tematikou – bohužel 

v dánštině. (Foto: Roman Slaboch)

Ale i akvária jsou doslova bombastická. Je zde například 

celá stěna s průhledem do „rybníka“,  který je součástí ven-

kovní expozice – není mi jasné, jak v něm udržují dokonale 

průhlednou vodu. V menších akváriích jsou potom naprosté 

skvosty.  Viděl  jsem  zde  například  poprvé  v  životě  desítky 

kusů bájného a v učebnicích hojně skloňovaného kopinatce 

plžovitého (Branchiostoma lanceolatum – modelový živočich 

s chordou dorsalis), různá vývojová stádia monte (larvy úhoře 

říčního –  Anguilla anguilla),  minohy (larvy mihulí), dospě-

lou mihuli mořskou (Petromyzon marinus), či u nás již velmi 

vzácného  blatňáka tmavého  (Umbra  krameri). Prostě  úctu 

budící záběr lahůdek.

Každé zákoutí je tematicky jiné a všechna jsou dokonalá. 

(Foto: Roman Slaboch)
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Takových kostek tu jsou desítky. (Foto: Roman Slaboch)

Okouzlena mihulí. (Foto: Roman Slaboch)

No, nechtěli byste ho mít doma? (Nehodící se škrtněte.) 

(Foto: Roman Slaboch)

Venkovní pohled. (Foto: Roman Slaboch)

Pohled zvenčí dovnitř. (Foto: Roman Slaboch)
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Sál s průhledy do rybníka. (Foto: Roman Slaboch)

Tak tohle chytne opravdu každou věkovou skupinu. 

(Foto: Roman Slaboch)

Okouzlení vodním prostorem. (Foto: Roman Slaboch)

Tady jsem vyseděl důlek. (Foto: Roman Slaboch)

Dokonalý vodní svět. (Foto: Roman Slaboch)

Pro  děti  jsou  zde  velkoplošná  mělká  plata  s  pískem, 

mořskou vodou a  živočichy příbojové zóny, které  si  mohou 

libovolně chytat, brát do ruky, nebo jenom hladit. Už vidím, 

jaký rozruch by to vyvolalo u našich zelených ochránců zvířat 

proti  týrání.  Tento  těsný  kontakt  s  živočichy  ale  evidentně 

vede děti  především k úctě k živým organizmům a k velmi 

opatrné manipulaci s nimi. U tohoto „hřiště“ stáli 2 zaměst-

nanci a s nekonečnou trpělivostí dětem stále dokola opako-

vali, co to je, co to žere, jak se to bere do ruky, na co mají dát 

pozor – prostě všechno to, co by se u nás odbylo malou cedul-

kou a velkým nápisem „NEDOTÝKAT SE!“.

Chcete si nakrmit rybičky? (Foto: Roman Slaboch)
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Dotýkati se povoleno! (Foto: Roman Slaboch)

Kdo si sáhne, nezlobí... (Foto: Roman Slaboch)

U  hlubší  nádrže  (asi  50  cm)  s  jesetery  si  potom  může 

kdokoliv, kdo má odvahu, zkusit jejich krmení přímo z ruky. 

Jeseteři přijímají potravu ze dna tak, že ji nejdřív „ochutnají“ 

jemnými vousky kolem úst a potom ji „vcucnou“ do štěrbi-

novitých úst, což pochopitelně při krmení z ruky dělají také. 

Přitom  často  vcucnou  i  prsty.  To  je  opravdu  nepopsatelný 

zážitek. Tedy – on by popsat šel, ale bylo by to obscénní.

Tím vším chci naznačit, že si zde najde svůj objekt zájmu 

odborník i laik, dítě i dospělý…

Člověk by ani neřekl, kolik radosti voda přináší.

 (Foto: Roman Slaboch)

Při jedné ze severních cest jsme se dostali také do bergen-

ské zoologické zahrady,  jejíž  součástí  (evidentně nejrozsáh-

lejší) je kolekce mořských a sladkovodních akvárií.

Vnější expozice bergenského akvária. (Foto: Roman Slaboch)

V té době tam zrovna probíhala jakási tematická vzpomín-

ková akce věnovaná Verneovi, takže všechna mořská akvária 

byla „ustrojena“ do rámů evokujících průhledová okna slav-

ného Nautila. No, není to zrovna můj šálek čaje, ale pokud 

jsem  si  tuto  kašírku  odmyslel,  byly  to  jedny  z  nejzabydle-

nějších nádrží, které jsem kdy viděl. V akváriích, která měla 

hrubým odhadem 40–50 tisíc  litrů,  bylo tolik života,  že  se 

u žádného z nich nemohl nikdo nudit. Před těmi největšími 

byly dokonce lavičky, aby uondaní návštěvníci mohli alespoň 

chvíli spočinout. Němečtí turisté toho hojně využívali, takže 

se tam už nikdo jiný posadit nemohl. Pro mne ale bylo stejně 

nejlepším odpočinkem opřít si nos o sklo a koukat a koukat. 

Vidět naživo ryby, které jsou jinak známy jen z knih, případně 

z rybích trhů, je, alespoň pro mne, velký zážitek. Třeba tako-

vý ďas mořský (Lophius piscatorius), vlkouš obecný (mořská 

kočka – Anarhichas lupus), ale i krásná treska pollak (Polla-

chius pollachius), o bezobratlých nemluvě!

Mořská akvária  zde byla  v jednoznačné přesile.  Aby ne, 

když  výměna  vody  mohla  probíhat  trubkami  vedenými  do 

moře vzdáleného jen několik stovek metrů. Ovšem ani slad-

kovodní nádrže nebyly nějakými Popelkami. Například obdi-

vovatelé  afrických  jezerních  cichlid  by  si  sem  zřejmě  rádi 

zakoupili  permanentku.  Přeci  jenom  akvárium,  jehož  čelní 

stěna má 2 x 3 metry, si domů nepořídíte. A většina si ani 

nedokáže  představit,  kolik  druhů  lze  v  takovém  prostoru 

chovat dohromady.

Menší,  tisícilitrová  akvária  v  dlouhých  řadách  vypadala 

vedle  těchto  obrů už  jenom jako „minička“.  S  hanbou při-

znávám, že jsem jim, jsa po několika hodinách již dokonale 

akvaristicky saturován, nevěnoval takovou pozornost, kterou 

by si určitě zasloužila. Takže jen obtížně lovím z paměti vzpo-

mínky na nádherné jedenáctiostné koljušky západní (Gaste-

rosteus gymnurus) nebo početná hejna rypounů Petersových 

(Gnathonemus petersi).
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Mnohasethlavá hejna v bergenských akváriích.

 (Foto: Roman Slaboch)

Desítky metrů „miniček“. (Foto: Roman Slaboch)

Simulace bažiny. (Foto: Roman Slaboch)

Simulace tropické řeky. (Foto: Roman Slaboch)

WOW! (Foto: Roman Slaboch)

Miniaturizovaná ukázka lososí odchovny.

 (Foto: Roman Slaboch)

Technické zázemí. (Foto: Roman Slaboch)

A jako vždy jsem trpce želel  toho,  že jsem se nenarodil 

jako  vodník.  Zcela  jistě  by  mi  chlad  severských  vod vůbec 

nevadil.
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ACUARIO NACIONAL DE LOS PECES MEXICANOS

Markéta Rejlková

Acuario  Nacional  de  los  Peces  Mexicanos  zní  poněkud 

nečesky  a  není  divu.  Je  to  veřejné  akvárium  v  Zoologické 

zahradě San Luis Potosí (SLP), kterou najdeme v městečku 

Mexquitic – kde jinde, než v Mexiku. Specializací tohoto za-

řízení jsou právě mexické ryby s důrazem na ryby státu SLP.

My jsme tohle akvárium navštívili  při  našich mexických 

toulkách na začátku roku 2008. Samozřejmě, nenašli jsme ho 

náhodou, protože na něj rozhodně žádné turistické ukazatele 

neupozorňují. O to víc se vyplácí ta trocha domácí přípravy 

před cestou. Můžete namítat, že tahle reportáž pro vás sotva 

může  být  zajímavá,  když  je  SLP daleko  a  mexická  chřipka 

stále aktuální... souhlasím, přesto si myslím, že takové malé 

nahlédnutí probudí zájem halančíkářů, živorodkářů a cichli-

dářů. Protože tyhle tři skupiny akvaristů by v Mexiku rozhod-

ně nestrádaly – a přímo tady v Mexquitic také ne!

Úvodem snad ještě informaci, že zoologická zahrada jako 

taková  je  malá  a  akvária  najdete  v  hlavní  části  –  je  jich 

několik, jsou velká a neplave v nich to, co jsme podle inter-

netových stránek akvária [1] čekali. Naše rozpaky ovšem za-

chránilo to skutečné „akvárium“ dále v hloubi zahrady, které 

vypadá jako kabinet nacpaný nádržemi. Nijak výstavně, zle se 

tam fotí a některé ryby nejsou vůbec vidět... ale i tak to stálo 

za to. Tak a teď už dám slovo fotografiím.

[1] mx.geocities.com/mexquitic_zoo/acuario.html

Akvária v hlavním sále ZOO. (Foto: Markéta Rejlková)

Jeden z obdivovaných kostlínů. (Foto: Markéta Rejlková)

Prostory samotného Acuario Nacional de los Peces 

Mexicanos. (Foto: Markéta Rejlková)

Některá akvária byla poloprázdná nebo úplně prázdná, jiná 

obývala spíše terarijní zvířata a u mnohých nádrží jsme 

mohli jen hádat, co se v nich skrývá. (Foto: Markéta Rejlková)

Popisky upozorňovaly zejména na ohrožení druhů a také 

obsahovaly základní informace o nich, často s fotografiemi 

staženými z Fishbase. Roman Slaboch se potěšil, protože 

mezi nimi našel i své výtvory :-). (Foto: Markéta Rejlková)
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Cyprinodon sp. whitefin z lokality La Angostura.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Cyprinodon albivelis z lokality Baňos del Rey.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Cyprinodon alvarezi – druh, který je v přírodě vyhynulý! 

(Foto: Markéta Rejlková)

Cyprinodon macrolepis, Hacienda de Dolores.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Skiffia multipunctata – SLP je domovinou spousty 

pěkných gudejí. (Foto: Markéta Rejlková)

Xenoophorus captivus z lokality Jesús Maria, SLP.

(Foto: Markéta Rejlková)

Zoogoneticus quitzeoensis. (Foto: Markéta Rejlková)

Zoogoneticus tequila se pozná podle oranžově lemované 

ocasní ploutve; zde jen chabě. (Foto: Markéta Rejlková)

           31           



Akvárium, číslo 18 KLUB.AKVA.SK téma

Herichthys labridens, Media Luna. (Foto: Markéta Rejlková)

Herichthys bartoni, Media Luna. (Foto: Markéta Rejlková)

Kostlín Atractosteus tropicus patří k opravdu starobylým 

obyvatelům řek Střední Ameriky. (Foto: Markéta Rejlková)

Poněkud překvapivý exemplář, Pelodiscus sinensis 

(kožnatka čínská). Na jihu USA zdomácnělá želva, v SLP 

ale zatím nežije.(Foto: Markéta Rejlková)

Raci samozřejmě k mexickým vodám neodmyslitelně patří. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Procambarus clarkii, původem z jihu USA.

 (Foto: Markéta Rejlková)

aquadesign

V Mexiku žijí jak krokodýli američtí (Crocodylus acutus), 

tak kajmani (Caimanus crocodilus) – zde na snímku.

 (Foto: Markéta Rejlková)
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UKÁZKA ZALOŽENÍ ROSTLINNÉHO AKVÁRIA

Markéta Rejlková

Tento kratičký  článek má za úkol  jedinou věc  – ukázat 

vám, že se brněnští kolegové neváhají pustit do něčeho nové-

ho a zpestřit tak své burzy něčím originálním. Jistěže, zaklá-

dání okrasných akvárií před publikem není nic světoborného, 

mohli jsme to vidět v různých fotoreportážích ze zahraničních 

akcí. Ale pokud vím, nikdo se do toho zatím nepustil v našich 

končinách– pokud ano, nedostalo se takovému počinu žádné 

publicity. Až na jednu výjimkou – první takovou předváděčku 

mohli totiž vidět návštěvníci brněnské akce už v únoru a my 

jsme o tom krátce informovali v 16. čísle Akvária.

Ono samozřejmě nejde o žádnou událost, která by snad 

měla přepsat dějiny akvaristiky :-). To, co se na takové akci 

dozvíte, většina pokročilejších aquascaperů velmi dobře zná 

– není ani možné do půlhodinového povídání, prokládaného 

nutnými technickými přestávkami okolo výměny vody, podrž 

tohle, podej tamto... Přesto zaujme podobná prezentace velmi 

mnoho lidí, což je důležitá informace pro pořadatele akvaris-

tických setkání (při srovnání s odbornou přednáškou je totiž 

vítěz jasný). A i zkušenější akvaristé zde mohou postřehnout 

nějakou „vychytávku“, která jim usnadní práci.

Víc toho psát nemusím, přijďte se podívat sami, až zase 

někdo podobnou akci uspořádá. Tato se uskutečnila na burze 

v  Brně 23.5.  a  založení  akvária  demonstrovali  dobře známí 

aquascapeři Khanh Ta a Tomáš Pařízek.

Jako první uložil Khanh kameny. (Foto: Markéta Rejlková)

Do popředí akvária byl zvolený kobereček z Hemianthus 

callitrichoides, jehož sázení (na sucho!) zabralo pár minut. 

Proto bylo nutné občasné rosení. (Foto: Markéta Rejlková)

Sázení rostlin pinzetou do pozadí akvária, teď už zpola 

napuštěného. (Foto: Markéta Rejlková)

Autorem „vychytávky“ na napouštění vody je Martin Šátek 

alias Technik. (Foto: Markéta Rejlková)

Hotové akvárium vyvolalo velký zájem přihlížejících, každý 

se chtěl podívat zblízka. (Foto: Markéta Rejlková)

A výsledné akvárium na závěr. (Foto: Markéta Rejlková)
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UMÍSTĚNÍ AKVÁRIA

Tomáš Kubík

Osmnácté číslo je zaměřeno na výstavní akvária v zoologických zahradách, mořských světech a na stálých výstavách. 

V podobných zařízeních se musí dbát na to, aby měl návštěvník chuť akvária pozorovat a neodešel zklamaný. Spousta z nás  

u takového akvária prohlásí: „U toho bych dokázal sedět hodiny.“ Doma však u akvária moc času netráví a vlastně ani neví  

proč. V tomhle článku bych chtěl nastínit několik úvah o tom, jak akvárium umístit tak, abychom u něho sedávali co nejčastěji. 

Každý akvarista  zná několik pouček o umístění  akvária. 

Ty  nejznámější  říkají,  že  je  dobré  nádrž  umístit  na  místo, 

které  není  ani  příliš  hlučné,  ale  ani  příliš  tiché.  V  prvním 

případě by se ryby příliš stresovaly hlukem. V druhém by je 

zase lekaly naše občasné návštěvy. Z vlastních zkušeností vím, 

že není dobré umístit akvárium vedle dveří, protože při jejich 

otevření se ryby vždycky dost plašily. 

Další poučka zní, že by akvárium nemělo stát v místech, 

kde několik hodin denně svítí slunce. Podle mnohých autorů 

má takové umístění nádrže za následek růst řas. S touto teorií 

se dá ve většině případů souhlasit. Jenže v knihách se často 

dočteme, že ve slunečním svitu nejlépe vynikne zbarvení ryb. 

Jak  se  o  zážitek  pozorování  zářivých  barev  našich  miláčků 

nepřipravit? 

V poměrné blízkosti akvária je umístěno křeslo, které umožňuje odpočinek u akvária. Příjemné chvíle u akvária opět 

nic neruší. Dokonce ani lampa, umístěná poměrně vysoko nad akváriem, neoslní váš pohled.

 (Foto: Tomáš Pařízek)
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Podle všeho máme dvě možnosti: můžeme akvárium umí-

stit tak, aby na něj svítilo slunce pár minut večer nebo ráno. 

Když  se však zamyslím nad osvětlením nádrže zapadajícím 

sluncem,  hned  mě  napadne,  že  sklo  se  přece  při  dopadu 

paprsků leskne a já stejně nic neuvidím. Z tohoto důvodu si 

myslím, že je vhodné umístit akvárium tak, aby na něj dopa-

dalo slunce dopoledne. Má to spoustu výhod. Když se večer 

vracíte z práce a hrnete se nakrmit své miláčky, dobře na ně 

vidíte. A každý víkend dopoledne, pokud není zataženo, sla-

víte svátek v podobě pozorování ranních slunečních rituálů 

vašich ryb. Tenhle pohled vám však nemůže zevšednit, pro-

tože musíte mít štěstí, abyste ho zahlédli.

Další možností, kam umístit akvárium, je dát ho tam, kde 

slunce nesvítí vůbec. Sice se tak připravíte o zážitky popsané 

v předchozím odstavci, ale místo toho vás neruší odlesky svět-

la a máte možnost v jakékoli denní době pozorovat nádheru 

vaší nádrže.

K tomu, abyste si pocity z vámi vytvořeného akvária vy-

chutnali  plnými  doušky  a  rádi  u  něho  sedávali  a  sledovali 

život v něm, je nutné uvědomit si, že důležitá není jen nádrž, 

ale i celý koutek či místnost, kde akvarijní komplet stojí. 

Jakých  pravidel  se tedy držet,  aby  akvárium nebylo jen 

tou louží vody někde v rohu? Nejprve je nutné uvědomit si, že 

jsou akvária různě velká. Od miniakvária nemůžeme očekávat 

stejný efekt jako od tisícilitrové nádrže. Navíc zde hraje velmi 

důležitou roli další faktor, a to velikost místnosti, ve které je 

akvárium umístěné. V malém dětském pokoji bude dvouset-

litrové akvárium vypadat jako bazén a v obrovské hale vám 

přijde i pětisetlitrová nádrž jako plivátko. S oběma faktory je 

důležité  počítat  při  výběru  vhodné  velikosti  nádrže.  Pokud 

chcete, aby bylo akvárium ústředním bodem interiéru, pořiď-

te jej  dostatečně velké a vyberte mu dominantní místo tak, 

aby hned po vstupu do místnosti bylo jasné, že hlavním prv-

kem je to krásné akvárium. 

Když skříňku s miniakváriem doplníte nějakým dalším předmětem, dosáhnete větší estetické hodnoty. Ideální je, 

aby tématicky souvisel s akváriem. Vhodná je například rostlina, či jiná přírodnina. V tomto případě je použit kokos.

 (Foto: Tomáš Pařízek)
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Spousta lidí zařizuje své obývací pokoje tak, že celé zaří-

zení přizpůsobí televizi. Prostě někdo nejdřív prohlásí: „Tady 

bude televize.“  A všechno se pak přizpůsobí.  Zkuste  si  říct: 

„Tady  bude  akvárium.“  A  potom  vše  přizpůsobte  tak,  aby 

každý na akvárium viděl. Po čase zjistíte, že klidně celý večer 

koukáte na to, co rybky zase provádějí. 

Další  možností  umístění  akvária  je  klidný kout,  kam se 

schováte před okolním světem. Sem je možné umístit i docela 

malé  akvárium,  které  vlastně  jen  doplní  a  rozjasní  intimní 

soukromou atmosféru onoho zátiší. K takovému zákoutí patří 

pohodlné  křeslo  umístěné  tak,  aby  bylo  možné  pozorovat 

detaily života v nádrži, přítmí a stoleček na odkládání kávy 

a knihy. Knihu začnete číst, pak se mrknete na akvárium a 

zaujme vás kráčející kreveta, od které už neodtrhnete oči.

Všechno je ale relativní. Většina lidí nemá místo na to, aby 

akváriu zařídila kout nebo dokonce místnost. Nejčastěji stojí 

v pracovně, hale či obývacím pokoji. Mnohdy si však neuvě-

domujeme,  že  pro  to,  aby  byla  radost  akvárium pozorovat, 

stačí málo. Nejdůležitější asi je pohodlně si k akváriu sednout, 

protože  jinak  se  nádrž  často  stává  jen  jakýmsi  zpestřením 

cesty z koupelny do kuchyně. Vzpomenete si na něj jen občas, 

kouknete, jak se rybám daří, a jdete dál. Když už můžete u ak-

vária posedět, musíte se snažit maximálně eliminovat jakékoli 

rušivé vlivy okolního prostředí. Nešťastné je, když kolem vás 

pořád někdo chodí, když vás oslňuje světlo, když vám vedle 

hlavy hraje televize nebo když umístíte nádrž do obývací stě-

ny či knihovny, obložíte ji knihami či suvenýry z cest a potom 

nevíte, na co se dívat dřív. 

Akvárium,  stejně  jako  jakákoli  okrasa  našeho  bytu,  po-

třebuje svoje místo a samozřejmě kulturu prezentace. Záleží 

na každém detailu. Nevzhledný kryt nebo stojan a čouhající 

kabely  elektrického  vedení  zážitek  z  pozorování  života  pod 

vodou také nezlepší.

Někteří z vás si možná říkají: „K čemu mi takové poučky 

jsou.  Vždyť  mně zatím stačí,  když v mém akváriu nerostou 

řasy a rybám se daří.“  Věřte,  že vhodné umístění nádrže je 

základem pokroku. Musíte si vytvořit ideální podmínky k po-

zorování. To vás přivede k tomu, že začnete u vašeho akvária 

sedávat, přemýšlet o něm a zvelebovat ho.

Ukázkové umístění velkého akvária. Nádrž má svůj kout. Dá se u ní posedět a nic neruší radost z pozorování. 

Naopak doplňky v podobě obrazů, větve a skupiny kamenů umocňují atmosféru. (Foto: Břetislav Kopecký)

           36           



Akvárium, číslo 18 KLUB.AKVA.SK aquadesign

Takhle může vypadat vhodně umístěné akvárium. Doplňuje ho rostlina (všimněte si podobného odstínu kamenů a kvě-

tináče) a v tomhle případě i odložená kniha, brýle a hrnek. Celý celek je uzavřen z jedné strany sklonem střechy a z druhé 

velkou monsterou. To všechno vybízí k posezení na křesle u akvária a umocňuje intimní atmosféru. (Foto: Tomáš Kubík)

živorodky

Malé akvárium může prosvětlit tmavý kout, který se rázem stane využitým. Tím rozšíříte prostor ve vašem bytě.

 (Foto: Tomáš Kubík)
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PHALLICHTHYS FAIRWEATHERI

Ivor Hilton

So želaním vyskúšať si chov nového druhu som si zašiel 

do Derby  na aukciu, organizovanú Britskou živorodkárskou 

spoločnosťou (BLA). Dúfal som, že si kúpim nejaký nový druh 

rodu Phallichthys; a aj napriek tomu, že som vymeškal polo-

vicu  aukcie  z  dôvodu problémov na diaľnici,  mal  som ešte 

šťastie a kúpil som si párik  Phallichthys fairweatheri v ne-

skoršej dražbe.

Získal som takto veľmi peknú, veľkú samičku (cca 3 cm), 

kým samček mal približne 2,5 cm. Dal som ich do dobre za-

rastenej 60 cm dlhej nádrže a ponúkol som im na uvítanie 

malé pohostenie – dafnie z môjho jazierka. V priebehu týždňa 

som  ich  kŕmil  spirulinovými  vločkami,  mrazenými  patent-

kami a čiernymi komárími larvami.

Phallichthys fairweatheri – samček.

 (Foto: lotsoffish, Aquabid.com)

Už keď som ich kupoval, bola samička pekne zaokrúhlená, 

a o 12 dní neskôr porodila mladé rybky. Tie mali celkom tma-

vé  telo,  boli  dlhé  približne  0,5  cm a  štíhle.  Napočítal  som 

minimálne 10 rybiek plávajúcich pomedzi rastliny. Kŕmil som 

ich  prevažne  háďatkami,  ktoré  ochotne  žrali.  Tiež  som im 

dával na prášok rozdrvené spirulinové vločky. Ich rodičia sa 

k  nim  približovali,  no  nikdy  po  nich  nechňapli;  ale  mladé 

v každom prípade urobili neuveriteľne rýchly únikový pohyb.

Dokonca už vo veku 12 dní sa na mladých rybkách zreteľ-

ne objavil pekný, ostrý čierny okraj análnej a chrbtovej plut-

vy. Rozhodne nežrali nadšene práškovú spirulinu počas toho, 

ako klesala, ale namiesto toho preferovali zbieranie potravy 

zo dna nádrže.

V čase, keď mali mladé rybky 2 mesiace, boli asi 1,25 cm 

dlhé a kŕmil som ich vločkami, mrazenými pakomárími a ko-

márími larvami. Nespozoroval som žiadne straty a napočítal 

som 10 rybiek.

Ako rástli, začali sa ukazovať aj niektoré ďalšie farby. Bol 

tam malý tyrkysovo-zelený pásik, vedúci pozdĺž oblasti bočnej 

čiary, chrbtová a análna plutva mali žltý nádych. Taktiež sa 

objavili 3 tmavé zvislé čiary v oblasti medzi chrbtovou a anál-

nou plutvou. Tak ako prv, aj vo veku 5 mesiacov nebolo ro-

zoznať žiaden znak samčieho gonopódia, i keď pri samičkách 

sa zasa očakáva, že budú mať nejaké škvrny v oblasti pohlav-

ných orgánov. V tomto veku majú rybky približne 3 cm.

Phallichthys fairweatheri – samička.

 (Foto: lotsoffish, Aquabid.com)

Vo veku sedem mesiacov  bolo  vidieť,  že  sa  jedna  z  rýb 

začala celkom rýchlo vyvíjať a jej gonopódium už bolo zreteľ-

ne  viditeľné.  V  relatívne  krátkom  čase  dosiahlo  k  chvosto-

vému násadcu. Zlá správa teraz bola to, že ostatné ryby boli 

evidentne samičky, čo znamenalo, že som mal biedny pomer 

9 samičiek na iba jedného samčeka.

Teraz bol samček síce jediným samcom, ale rozhodne nie 

dominantným (ako  som očakával),  keďže  samičky  neváhali 

odháňať ho! Jeho skoré dvorenie bolo o niečo väčšími samič-

kami neustále odmietané. Samičky boli dosť agresívne aj voči 

sebe navzájom, skutočne ďobali a dobiedzali jedna do druhej, 

čo viedlo k tomu, že sa zafarbili ešte viac. Žltý odtieň análnej 

a chrbtovej plutvy sa stal intenzívnejším.

Napriek zdanlivo prehratým pokusom samčeka o dvore-

nie, zvyšujúce tri samičky vyzerali trochu zaokrúhlené. To už 

bol omnoho lepší pomer pohlaví, odkedy som šťastnou náho-

dou predal 6 samičiek chovateľovi, ktorý mal kontakty, odkiaľ 

si môže kúpiť  samčekov. Teraz mali ryby 10 mesiacov a ich 

„výmeny  názorov“  sa  stávali  čoraz  dôraznejšími,  pričom 

samček to odnášal najhoršie! Pri týchto útokoch sa samček 

(prekvapivo) trocha naklonil na bok a „triasol sa“ v submisív-

nej pozícii; obe ryby pritom stmavli. V samčekovom prípade 

boli tie tmavé zvislé čiary medzi análnou a chrbtovou plutvou 

nahradené jednoliatou škvrnou.
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Shrnutie...

Vždy  býva  problém,  keď  sa  pomer pohlaví u  mláďat 

vyvinie zle. Zvyčajne to znamená zháňať vzdialených priateľov 

– chovateľov, navštevovať aukcie a vymieňať. (Čo som musel 

robiť s  Characodon lateralis, kde som mal 70 % samčekov.) 

Evidentne, čím je druh zriedkavejší, tým je táto úloha ťažšia. 

S rozumným pomerom (najlepšie viac samičiek) možno naj-

ľahšie predať alebo vymeniť triá. No nikdy som nezistil, či mi 

zostávajúce tri  samičky nedajú rovnaký nevhodný, nevyrov-

naný pomer pohlaví, pretože jeden priateľ, zanietený chovateľ 

živorodiek,  si  chcel  vziať  moju  štvoricu  rybiek  ako  chovnú 

skupinu. (Áno, prijal som túto jednoduchú možnosť!)

V druhom dieli Baenschovho atlasu je zaujímavá poznám-

ka medzi informáciami o  Phallichthys amates pittieri, že na 

každých desať samičiek sa narodí iba jeden samček. Ak je táto 

štatistika približným štandardným pomerom (?), tak môj vrh 

Phallichthys fairweatheri zodpovedá  „norme“  a  snáď  som 

bol predajom mojich posledných 4 rýb ušetrený od ťažkostí 

s omnoho väčšou potrebou naháňať chovateľov kvôli výmene 

rýb. Viem, že bolo napísané veľa článkov o tom, ako pH a te-

plota ovplyvňujú pomer pohlaví u rôznych druhov. V mojom 

prípade – nerobím s tým vedu a nemeriam! – som zistil, že 

s pravidelnými výmenami vody je moje pH minimálne neut-

rálne alebo vyššie a moje ryby vyzerajú spokojné!

Tento nevyrovnaný pomer pohlaví rodu  Phallichthys bol 

ďalej potvrdený v článku odborníka na živorodky a nadšenca 

Dava Macallistra („Livebearer News“ číslo 13). Počas posled-

ných  10  rokov  Dave  množil  a  vybudoval  slušnú  populáciu 

Phallichthys tico. Ale bolo to až vtedy, keď triedil  približne 

60 rýb na aukciu, keď si uvedomil, že má len 5 samičiek.

Tá istá téma, ale iné druhy…

Dave sa tiež potrápil s najhorším variantom zo všetkých: 

extrémne  100  %  nevyrovnaný  pomer  pohlaví  Priapichthys 

annectens, kde dva po sebe idúce vrhy boli všetko samčeky. 

Tak vtedy skutočne potrebujete vaše kontakty na iných cho-

vateľov!

Davov tip: Obzvlášť u malých druhov sa nedomnievajte, 

že  sa  vám  dobre  darí,  ak  máte  nádrž  veľmi  úspešne  sa 

zaplňujúcu rybami. Z času na čas pretrhajte rastliny a chyťte 

čo najväčšie množstvo rýb, ako môžete, a zistite ich pohlavie! 

Iná  živorodka,  ktorá  neustále  spôsobuje  podobný  prob-

lém,  je  Xiphophorus mayae (PMH)*;  každý,  kto  rozmnožil 

tieto  atraktívne  mečovky,  mal  v  potomstve  len  samčekov. 

Pokiaľ teda niekto v nedávnej dobe neprišiel na riešenie toh-

to problému, snáď cez parametre vody, udržanie tohto druhu 

naisto zostane takmer nemožná úloha!

Otázka: 

Je to charakteristický znak všetkých druhov rodu  Phall-

ichthys, že majú extrémne nevyrovnaný pomer pohlaví?

Vrátim sa k môjmu druhu Phallichthys fairweatheri z tej 

pozitívnej stránky: tieto rybky sú už od štádia plôdika veľmi 

atraktívny druh na chov – a na akvárium s dospelými rybami 

s ich jemnými farbami je potešujúci pohľad.

cichlidy

Preložené so súhlasom autora z:
[1] www.northtrop.co.uk

Preklad: Marek Šimurka

                                                                                                                                                                                                                                           
*  Pozn.red.: Jako „PMH“ byly označované mečovky z jižní skupiny Xiphophorus helleri, které takto vyčlenil Rosen (1979) na základě odlišností 

stavby gonopodia. PMH označuje jejich domovinu v Guatemale a Hundurasu (Río Polochic, Río Motagua, Río Honduras). V roce 2002 pak 

Meyer a Schartl popsali z guatemalského jezera Izabal nový druh mečovek,  Xiphophorus mayae, a vyslovili předpoklad, že se jedná o stejné 

ryby,  které byly doposud označovány jako PMH. To je však velmi sporné,  proto často uváděnou rovnici  „X. mayae = PMH“ musíme brát 

s rezervou. Podrobnosti viz např.: 

[1] Kallman K. D. & Kazianis S. (2006): The Genus Xiphophorus in Mexico and Central America. Zebrafish 3(3): 271-285.

                                                                                                                                                                                                                                            

A jaké máte zkušenosti s poměrem pohlaví u Vašich 

odchovanců Vy?

Pokud máte k tomuto tématu také co říci, nebo Vás 

napadly jiné, zajímavé myšlenky...

...je tu pro Vás rubrika

ŽIVORODKY

Uvítáme Vaše i krátké příspěvky, fotografie, tipy na 

zajímavou literaturu...
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FOTO: TŘENÍ ASTRONOTUS OCELLATUS

Milan Horák

(Foto: Milan Horák)

biotopy

(Foto: Milan Horák)
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TOBOGAN DE LA SELVA A OKOLÍ

Markéta Rejlková

V minulém čísle Akvária jsem psala o jednom jediném dni u vody s tím, že šlo o první krůček na naší 40-denní cestě po 

Venezuele a Brazílii. V „osmnáctce“ vám přináším druhý dílek skládačky – a opět je to příběh jednoho dne.

Jestliže nad prvním dílem jste mohli ohrnovat nos, že v tom blátě není o co stát – a navíc tam nebyly žádné cichlidy, což je  

přece základ :-) – tak Tobogan de la Selva poskytne docela jiný obrázek. Za prvé, přesunuli jsme se od vody bílé k vodě čisté.  

Nejen podle zaužívané klasifikace, ale i zcela objektivně. Konečně jsme mohli šnorchlovat, máchat se ve vodě, fotit a točit video  

a také se dlouho dívat a vychutnávat ten pohled, kdy se cichlidy plíží podél strmého břehu a valí na nás velké, zvědavé oči.  

Ano, to je druhý, velmi viditelný rozdíl – změnila se skladba rybí osádky, a to dost podstatně. Co do počtu druhů (a ryb vůbec)  

už to zdaleka nebyly takové žně, ale nestěžovali jsme si, nebylo proč. Však to uvidíte sami. Za třetí, oproti placatým rovinám  

llanos tu bylo příjemně; hodně stromů a stínu a také kopečky, zajímavé skalní útvary... bylo znát, že jsme na okraji samotného 

amazonského pralesa. A čtvrtý podstatný faktor, který Vy sice neuvidíte, ale my jsme ho velmi silně vnímali po celý tento den,  

byl nezvratný fakt, že se do toho pralesa už co nevidět vydáme. Proto jsme měli výbornou náladu a nikam jsme nespěchali.

Tobogan de la Selva je přírodní koupaliště nedaleko města Puerto Ayacucho. Název místa znamená doslova „Pralesní  

tobogán“. Leží na jedné z mnoha říček, které touto krajinou protékají a vlévají se do Orinoka. Tobogánem je nazývaný úsek,  

kde voda stéká po poměrně strmě zaoblené skále obřích rozměrů. Jakousi představu získáte z fotografií, ve skutečnosti je to  

místo daleko působivější. My jsme na tobogánu byli v době sucha, takže vody tu teklo jen málo a hlavní atrakci, tedy sjíždění  

řeky po skále, nebylo dost dobře možné vyzkoušet tak, abychom se nepotloukli. Za vyššího stavu vody, zejména o víkendech  

a svátcích, tu bývá hlava na hlavě, protože Venezuelci jsou, dá se říci, „piknikový národ“. Blízké Puerto Ayacucho (hlavní  

město státu Amazonas) je poměrně lidnaté, navíc sem malá část Venezuelců přijíždí trávit dovolenou, protože je to prakticky  

jediný výchozí bod k výpravám do pralesa z venezuelské strany a je tu, jak už jsme naznačila, prostě hezky. Většina tohoto  

národa – a přiznejme si, že se to netýká jen Venezuelců – tráví ale dovolenou u moře a Amazonas nikdy nenavštíví, takže si  

Puerto Ayacucho není třeba představovat jako nějaké turistické letovisko.

Ale o městě, resp. o výpravách do pralesa z něj, se ještě zmíním v jiném čísle Akvária... teď konečně hurá k vodě!

Je čtvrtek 22.1.2009. Předchozí den jsme strávili částečně 

v autobuse na cestě ze San Fernando de Apure do Puerto Aya-

cucho, což znamenalo okukování jihovýchodní části  llanos  a 

pak konečně trajekt přes Orinoko... národní řeku Venezuely, 

kterou prý ale 80 procent obyvatel této země nikdy nespatří! 

Za Orinokem jsme se ocitli ve státě Amazonas a krajina se tu 

proměnila jako mávnutím kouzelné hůlky. Zatím není vidět 

prales,  jen  křovinaté  a  řídce  zalesněné  plochy,  nad  nimiž 

místy vyčnívají ohromné žulové útvary. Ty jsou uhlazené, jako 

by přes ně proudily orinocké vody teprve nedávno.

Tento snímek je ještě z llanos – všimněte si palem v levé 

části fotografie. Je to Mauritia flexuosa, tady nazývaná 

moriche. Na mnoha místech najdeme podobné močály – 

morichales. Voda v nich je černočerná. Je to typický biotop 

cichlidek Mikrogeophagus ramirezi. (Foto: Markéta Rejlková)

Přes Orinoko, dlouhé 2140 km, existoval donedávna jen 

jediný most asi 400 km od ústí do moře. V roce 2006 byl 

otevřen most druhý, ležící o 100 km níže po proudu. 

Výstavba třetího mostu asi 900 km od ústí je v plném 

proudu; pokud dojde jednou i na čtvrtý most, bude právě 

zde – u Puerto Paez, na trase ze státu Apure do státu 

Amazonas. (Foto: Markéta Rejlková)

Po příjezdu do Puerto Ayacucho jsem se ubytovali,  roz-

koukali a... vlastně ani ne, ještě jsme ani nestačili shodit ze 

sebe propocené oblečení a už jsme si se dvěma sympatickými 

chlapíky plácli na to, že nás vezmou na Casiquiare přesně tak, 

jak jsme si to vysnili. Ale o tom až jindy... je tedy čtvrtek ráno 

a před hotelem v půl deváté brzdí taxík, kterého nám domlu-

vili právě naši budoucí říční průvodci.
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Původně jsme se chtěli  nechat  odvézt na Tobogan de la 

Selva,  tam nějaký čas pobýt,  pokoukat  a  polovit a  vydat  se 

pěšky po silnici zpátky k městu. To proto, že podél této cesty 

je velké množství potůčků, kanálů a močálů – a hlavně lokalit, 

odkud různí akvaristé hlásili velmi zajímavé nálezy. Počítali 

jsme s tím, že si cestou zpět něco stopneme nebo zastavíme 

autobus, ale místní nás vyvedli z omylu. Prý je ta silnice velmi 

málo frekventovaná. Což mě překvapilo, míří totiž ke slavné-

mu Puerto Samariapo,  odkud jedině mohou vyplouvat  lodě 

směrem na horní Orinoko... ale fakt je, že to tady byla větší 

pustina, než jsem si z knížek představovala!

Takže jsme se dohodli s taxikářem, že budeme jeho služby 

využívat celý den. Hned na úvod jsme na něj vybalili  infor-

maci, že chceme „rybařit“ – a že nás zajímají malinké rybičky 

a chceme zastavovat u všech říček a kanálů. Pokýval hlavou 

s  kamenným  výrazem...  však  mu  taky  chvíli  trvalo,  než  se 

s námi sžil a pochopil, co jsme zač. Potom se z něj vyklubal 

schopný a sympatický spiklenec.

Nedaleko za jižním okrajem města jsem přejeli most přes 

docela hezkou malou řeku. Než jsme stihli zareagovat a do-

hodnout se, že zastavujeme, už nás řidič informoval, že zatáčí 

na zajímavější místo, odkud bude řeka lépe vidět. Ve skuteč-

nosti nás však dovezl k Orinoku... ale to, co jsme viděli, byl 

další zážitek z kategorie snů. Koho Jižní Amerika nezajímá, 

s tím některá slova ani nepohnou... kdo ale (tak jako já) hltá 

příběhy  autorů  jako  je  Alexander  von  Humboldt,  Enrique 

Stanko Vráz a další,  kteří  tato místa objevovali  dávno před 

námi, toho spatření peřejí Atures nemůže nechat v klidu.

Raudales de Atures jsou jedny z peřejí, které znemož-

nily  plavbu už Humboldtovi  v  roce 1800.  Tak jako se  lodě 

musely přenášet nebo vláčet přes peřeje na lanech v dobách 

objevitelských, tak se to děje i dnes. I když, ne tak docela – 

Puerto Samariapo, ležící asi 35 km jižně od Puerto Ayacucho, 

je dnes snadno a rychle dostupné po silnici. Takže je zdolá-

vání tohoto nesplavného úseku po vodě zbytečné.

My jsme se u peřejí ocitli v době vrcholícího sucha a byl to 

úchvatný pohled – obnažené skalnaté bloky, ohromné žulové 

valouny „poházené“ v korytě řeky a všude okolo. Kochali jsme 

se a nějakou dobu nám trvalo, než jsme vybalili „nádobíčko“ 

a zahájili první dnešní lov.

Orinoko pod peřejemi Atures. (Foto: Markéta Rejlková)

Spodní část peřejí Atures. Je až k neuvěření, že tohle je 

jedna z největších řek Jižní Ameriky! (Foto: Markéta Rejlková)

Kamenné bloky na obnaženém břehu – bylo zcela zřejmé, 

že tento svah bývá po část roku pod vodou. Abyste si udělali 

představu o velikosti balvanů, všimněte si našeho taxíku, 

stojícího v levém horním rohu... (Foto: Markéta Rejlková)

Hemiodus unimaculatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Hemiodus unimaculatus
Tato ryba  je  typická pro rychle  proudící  úseky řek,  kde 

se zdržuje v hejnech. Pomocí spodní tlamky propátrává dno 

a spásá nárosty na kamenech. Dorůstá něco přes 20 cm. Rod 

má 19 druhů, z nichž H. gracilis se občas chová v akváriích.

Tady, přímo v hlavním toku Orinoka, se nám vůbec ne-

dařilo. Ještě jsme rychle změřili teplotu vody (33,3 °C!) a na 

naléhání našeho šoféra jsme se z břehu stáhli – prý je nebez-

pečné se tam déle zdržovat, protože to přiláká místní pobudy. 

Fakt je, že odněkud přiběhla parta odrostlých děcek...
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Nešli jsme ale daleko, jen jsme se vrátili po žulovém břehu 

k autu a k „radosti“ milého taxikáře jsme odtud popošli k la-

guně, která je zřejmě za nejvyššího stavu vody spojená s hlav-

ním tokem, ale teď jen beznadějně vysychala.  Teplota vody 

byla šílených 33,5 °C – vzduch měl 33,1 °C (měřeno v 9:30). 

Naměřili  jsme pH 6,73 a vodivost 30  μS. Jen pro srovnání, 

voda v tomto úseku Orinoka měla vodivost běžně 20 μS, takže 

odpar se už projevil. (Můžete namítnout, že 10 μS ještě není 

žádný rozdíl – ovšem je to třetina.)

Tento snímek by se mohl nazývat „Vysychající Orinoko“.

V pozadí můžete vidět balvany, které byly na předchozích 

fotografiích – Orinoko teče za nimi. (Foto: Markéta Rejlková)

Vzadu za vyprahlou planinou je laguna, kde jsme lovili. 

Nemůžeme vyloučit, že jde o rameno, spojené s Orinokem 

i v horní části alespoň v období dešťů...

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Dali jsme se do lovu a šlo to o poznání lépe, než u řeky. 

Bylo ale šílené vedro, což se podepsalo i na rychlosti, s jakou 

bylo  nutné  rybky  vyfotit  a  zase  vypustit  zpátky.  Šofér  nás 

pozoroval  – a  tak  jako vám teď,  i  jemu začínalo docházet, 

že se k tomu ohlašovanému Tobogánu jen tak nedostaneme. 

Přiložil  ruku k dílu,  pomáhal  nám prohledávat  sítě,  vybírat 

rybky a informoval nás o jejich místních názvech. Což nebylo 

zas tak složité, vesměs jsme chytili palomety a potom tetřičky, 

které ovšem místním za pozornost nestojí.

Laguna byla hodně velká a zřejmě i hluboká, takže jí nehro-

zilo, že by snad přes období sucha úplně vyschla.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Otec a syn Šmerdové v akci: Mirek se činí s vrhací sítí a my 

opět nestíháme jeho úlovky fotit. Jarek drží fotonádržku 

vlastní výroby a snaží se ji pod nemilosrdným sluncem 

vhodně nasměrovat. Kromě bahna a dvou velikých 

žulových bloků u břehu tu není vůbec nic, oč by bylo možné 

se opřít, za co nebo pod co se schovat, kam si sednout...

 (Foto: Markéta Rejlková)

Ještě nabíráme vzorky pro testování vody a měříme teplotu 

vody a vzduchu. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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Dejme ale  slovo rybám – vlastně jsme tu chytili  jen tři 

druhy, což svědčí o tom, že bahnitá laguna se stojatou a velmi 

teplou vodou, kde není mnoho stínu, není zrovna hostinným 

místem a z těch ryb, které tu při opadání vody uvíznou, se jich 

dalšího období dešťů dočká zřejmě jen zlomek.

Parapristella sp. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Parapristella   sp.  
Nesměla samozřejmě chybět „bezejmenná“ malá tetřička. 

Tyto rybky s velikostí zhruba 3 cm se proháněly na pustých 

bahnitých mělčinách v malých skupinkách. 

Brachychalcinus orbicularis. (Foto: Markéta Rejlková)

Brachychalcinus orbicularis
Tahle rybka, nazývaná v angličtině „discus tetra“, je nej-

známějším zástupcem rodu – občas se dováží pro akvaristiku, 

ale její vybarvení není dost nápadné. Starší samci mají výraz-

nější černý „osten“ na řitní ploutvi. Dorůstá do velikosti 9 cm, 

jedinec na snímku měřil asi 5-6 cm.

Metynnis longipinnis. (Foto: Markéta Rejlková)

Metynnis longipinnis
Tento druh „palomety“ popsali Zarske a Géry ve své revizi 

rodu teprve v roce 2008. Podobá se velmi M. hypsauchen, ale 

nemá  na  těle  žádné  skvrny  a  hřbetní  a  řitní  ploutev  má 

protažené. Hezká, asi 5 cm velká rybka (dorůstá o 2 cm více).

Konečně k radosti taxikáře balíme fidlátka. Hned se do-

hodneme, že se chceme vrátit k té menší řece, co jsme ji před-

tím míjeli. A tak se také stane... a tady je to už „jiné kafe“. 

Ryb je hodně nejrůznějších druhů a velikostí a co je hlavní, 

můžeme se na ně dívat i pod hladinou. Jak názorně ukazují 

následující fotografie, voda byla poměrně čistá, jenže v hlav-

ním korytě byl velmi silný proud; takže jsme se uchýlili  do 

bočního ramene, které bylo zelenkavě zakalené. Ale protože 

to bylo naše první letošní šnorchlování, byli jsme nadšeni.

V řece byl silný proud, místy peřeje a také vodní rostliny! 

(Foto: Markéta Rejlková)
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Río Cataniapo – pohled z mostu. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Boční rameno, kde bylo plno droboučkých tetřiček, 

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

Río Cataniapo, jak se tahle řeka jmenuje, je největším 

z  pravých  přítoků Orinoka,  které  jsme viděli  v  úseku mezi 

Puerto Ayacucho a Puerto Samariapo. (Což je mimochodem, 

jak jsem zmiňovala už v úvodu, trasa akvaristicky poměrně 

probádaná a nejeden akvarista či ichtyolog slovutného jména 

si tady chytil  svoji  rybku – uváděny odsud jsou druhy jako 

např.  Monocirrhus polyacanthus,  Geophagus taeniopareius, 

Poecilocharax weitzmani...  není tedy divu, že jsme ještě ne-

chvátali do pralesa, ale chtěli si vychutnat i zdejší říčky.)

Kromě lovu – který zde nebyl nijak úspěšný, ale věnovali 

jsme se hlavně šnorchlování a fotografování přímo pod vodou 

–  jsme  samozřejmě  také  změřili  parametry  vody:  vodivost 

20 μS, pH 7,30(!) a teplotu 30,4 °C (vzduch měl 35,2 °C). 

Jistě by se tu dalo vydržet déle a zahlídnout nebo i vyfotit 

mnoho jiných tvorů; v silném proudu uprostřed řeky rychle 

plavaly  hejna  mnohem  větších  ryb,  které  se  vynořovaly  ze 

zakalené vody a hned zase mizely. Nedalo se to moc dobře 

zachytit, abychom mohli aspoň část té podívané sdílet s ostat-

ními třeba právě na stránkách Akvária; některé věci je prostě 

nutné zažít  na vlastní  kůži.  Než ukážu několik málo rybek, 

které jsme chytili, nechám přesto promluvit zlomek podvod-

ních záběrů z této lokality:

První – a teď mě zrovna napadlo, že zároveň snad také 

i poslední – skutečně vodní rostlina, kterou jsme 

ve Venezuele viděli. Mayaca sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Rostliny ale byly v osamělých trsech, všude okolo se roz-

prostírala hnědá pustina. Trčící „tyčky“ připomínají naše 

přesličky a skutečně šlo o živé rostliny, čekající zřejmě na 

vhodnější podmínky. Dvě rybky nalevo jsou Copella metae 

– ještě budete mít příležitost vidět je víc zblízka.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Zákoutí u břehu. Nevím, jak vy, ale já mám neodbytný 

pocit, že vidím „pokojovou rostlinu“. (Foto: Markéta Rejlková)
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Pár nenápadných apistogramek. (Foto: Markéta Rejlková)

Další snímek teter nad substrátem. (Foto: Markéta Rejlková)

Hejno tetřiček. (Foto: Markéta Rejlková)

A nakonec jeden záběr z hlubší vody, kde bylo čisté písčité 

dno – vpředu napravo Moenkhausia lepidura, velké ryby 

(cca 20 cm) patří nejspíš do druhu Brycon bicolor. I takhle 

vypadá šnorchlování s rybami. (Foto: Markéta Rejlková)

Tak, to bychom měli  – mnoho jste  toho na fotografiích 

vidět nemohli. Bohužel jsme takhle narychlo ulovili a zvěčnili 

ve  fotonádržce,  kde  je  přece  jen  možné si  ty  tvorečky  lépe 

prohlédnout, jen dva druhy rybek.

Hemigrammus sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Hemigrammus   sp.  
Naprostá „klasika“, drobounká tetra s černou skvrnou na 

ocasním násadci a s načervenalými ploutvemi nechyběla ani 

tady.  Přitom bylo často na první pohled jasné, že i  když se 

šablona opakuje, máme co do činění s jiným druhem. Na této 

lokalitě žilo podobných malých tetřiček určitě více – některé 

se při změně úhlu vůči světlu zableskly jako modravé neonky.

Bryconops vibex. (Foto: Markéta Rejlková)

Bryconops   v  ibex  
Zástupci rodu  Bryconops – Fishbase jich zná téměř dvě 

desítky – patří  mezi  středně veliké tetry.  Tento náš úlovek 

měřil zhruba 7 cm. Jedná se vesměs o (vše)žravé tetry, které 

nepohrdnou zpestřením jídelníčku ve formě živých menších 

rybek.  Při  bližším  pohledu  je  dobře  vidět,  jak  jsou  horní 

i dolní čelist osázené nikterak drobnými zoubky. Jsou to ty-

pičtí obyvatelé rychle proudících řek.

Kromě  těchto  druhů  jsme  ještě  na  jiných  fotografiích 

(jejichž  kvalita  znemožňuje  publikaci)  zachytili  další  ryby, 

např.  Moenkhausia oligolepis,  Triportheus sp.,  Creagrutus 

sp. a další blíže neidentifikovatelné tetřičky. Kromě toho mu-

selo být v řece mnohem více života, ale podrobnější průzkum 

by si vyžádal celý den, možná i dva. Nás ovšem konečně čekal 

ten slibovaný tobogán...
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Tobogan de la Selva při pohledu shora.

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Tobogan de la Selva zel v době naší návštěvy prázdno-

tou, koupala se tu necelá desítka lidí. Náš taxikář nám řekl, 

že nahoře nad tobogánem jsou ryby,  a  posadil  se s  tlustou 

knihou („Hovory s Fidelem“) do stínu jednoho z přístřešků, 

které tu stály. My jsme se rozprchli, jen v plavkách a bez sítěk 

i  šnorchlů, ochladit se v říčce. Po dvaceti minutách jsme se 

sešli  a  jednohlasně  odsouhlasili  přesun  nahoru,  za  rybami. 

Řidiče jsme ujistili, že může zůstat dál sedět, a sami jsme se 

s veškerým vybavením vydali do kopce.

Říčka nad tobogánem. (Foto: Markéta Rejlková)

Tam nás čekala oáza klidu, snad až za hodinu se za námi 

vyšplhali další zvědavci. Říčka tu byla hluboká místy až přes 

dva metry, s krásně čistou, zelenavou vodou. V korytě říčky 

byly „poházené“ velké žulové balvany... jak okolo nich prou-

dila  voda,  člověk (rozuměj  poučený akvarista)  by tak nějak 

očekával, že na nich najde přilepené přísavníky.  Tedy spíše 

přisáté, že ano. Byli tam!

(Foto: Markéta Rejlková)

Po prvním setkání, pokusném natažení ruky – samozřej-

mě ryba vzala okamžitě do zaječích, resp. „zacouvala“ pěkně 

hbitě  po  kameni  tam, kde už  jsem ji  nemohla  vidět,  natož 

obtěžovat  –  nastala  všeobecná  výměna  dojmů  s  ostatními 

členy  naší  šnorchlovací  rozvědky.  To  jsme  byli  zpravidla 

všichni  kromě Jarka,  který  zatím na břehu měřil  teplotu  a 

další  parametry  a  dělal  si  podrobné  poznámky.  A také  byl 

připravený  kdykoliv  podat  nám  plavčíkům  něco,  co  jsme 

strašně  nutně  potřebovali,  ale  byli  jsme  líní  z  vody  vylézt 

a  dojít  si  pro  to.  Shodli  jsme  se  na  tom,  že  ryby  tu  jsou, 

a odvyprávěli si, kdo jsme co viděli.

Ono to máte těžké – pokaždé, když plavete mezi rybami, 

ať už je to při šnorchlování nebo při potápění, máte dvě volby. 

Buď se dívat na to, co náhodou objevíte v nějakém zákoutí – 

a zkuste se odtrhnout od sledování cichlid, vodících mladé, 

nebo fantasticky vybarvených a dovádějících drobných rybek, 

od  živorodek  okusujících  nárosty  řas...  no  dobrá,  už  jsem 

naznačila, že tenhle způsob sledování ryb na přírodní lokalitě 

vyznávám já.  Druhá  možnost  je  porozhlédnout  se,  prohlíd-

nout  si  podvodní  „krajinu“,  zmapovat  přítomné druhy  ryb, 

a až potom se jim věnovat blíže. Jenomže tohle já nedokážu, 

odtrhnout se od rybek, které mě fascinují... V důsledku toho 

samozřejmě „prošvihnu“ ryby, které jsou takříkajíc za rohem. 

Proto je fajn, mít s sebou další pozorovatele, kteří  vás upo-

zorní na to,  co vám uniklo,  případně to vyfotí,  natočí nebo 

aspoň vidí a můžete si o tom po večerech vyprávět...

Dost ale teorie – praktickým důsledkem právě popsaného 

byl konkrétně na této lokalitě fakt, že jsem neviděla „drobné 

proužkované přísavkovité ryby“, na které mě několikrát upo-

zorňoval Mirek. A to navzdory tomu, že jsem ve vodě strávila, 

           47           



Akvárium, číslo 18 KLUB.AKVA.SK biotopy

aspoň si myslím, opravdu hodně času. Takže jsem tyto moc 

zajímavé tvory spatřila až na fotografiích, o které se s vámi 

samozřejmě podělíme:

Vůbec to nevypadá na sumce, co říkáte?

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Melanocharacidium sp. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Melanocharacidium   sp.  
Z tohoto objevu mám radost – navzdory tomu, že jsem ty 

ryby neviděla na vlastní oči – mám aspoň důvod věřit, že jsou 

opravdové :-). Drobné rybky z rodu Melanocharacidium, ale 

i  Characidium,  Microcharacidium...  můžeme znát ze zahra-

ničních akvaristických časopisů, kde se objevují mezi obrázky 

nových importů. Běžní chovanci akvárií to rozhodně nejsou, 

i když jsou hodně zajímaví. Patří do čeledi Crenuchidae, jejíž 

zástupci jsou v tomto koutu Jižní Ameriky (myšleno trojvodí 

Orinoko-Casiquiare-Río Negro) dosti hojní. Jsou to rybky do-

růstající celkové délky 2-10 cm, s protáhlým tělem – jak svým 

vzhledem, tak pohybem připomínají spíše sekavce. 

Ale pojďme dál... slibovala jsem vám cichlidy – a kde nic, 

tu nic. Tady byly, konečně. Nepodařilo se nám je ulovit, takže 

první chycenou cichlidu jsme oslavit ještě nemohli – ale zato 

jsme se na ně mohli dívat, jak si pokojně plavou těsně u dna 

a stále si nás po očku hlídají. 

Aequidens diadema. (Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

Jediný opravdu vzrostlý samec, kterého jsme na této 

lokalitě viděli. (Foto: Markéta Rejlková)

Aequidens diadema
Aequidens diadema  je  jedna ze  vzájemně si  podobných 

akar skupiny metae. Plně vzrostlé ryby mají moc hezké bron-

zové zbarvení  s  menšími  skvrnkami na hlavě a  těle.  Menší 

rybky,  které byly na této lokalitě  (6-8 cm), zdobí jen černý 

pruh a typická skvrna v zadní části těla. Je to druh chovaný 

občas i v akváriích – je teritoriální, takže se sotva někdy stane 

miláčkem širokého okruhu akvaristů. Dorůstá velikosti max. 

12-15  cm.  Tady  nad tobogánem jsme  viděli  hejna  mladých 

rybek, držících se spolu – a stranou od nich velký vodící pár, 

který si udržel široko daleko „ryboprázdno“.
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Velký dospělý samec Aequidens diadema, velmi neklidný proto, že strážil svou samičku s odrůstajícími mláďaty.

 Všimněte si menších rybek v pozadí za ním. (Foto: Markéta Rejlková)

Bystřejším z  vás neuniklo,  že na prvním snímku cichlid 

byly také jiné rybky. Tetry, patřící do druhu  Copella metae. 

Ty se nám, na rozdíl od cichlid, podařilo i ulovit, takže jsme si 

je mohli vyfotografovat a prohlédnout důkladněji.

Hejno Copella metae, schovávající se před dotírajícím foto-

grafem pod převislým břehem. V čisté vodě jsou rybky 

poměrně obezřetné. (Foto: Markéta Rejlková)

Copella metae. (Foto: Markéta Rejlková)

Copella metae
Středně velké (4-5  cm)  tetrovité  rybky z  čeledi  Lebiasi-

nidae, které na první pohled nezapřou své známější příbuzné, 

tetry  stříkavé.  Jak  prozrazuje  jejich  jméno,  popsané  byly 

z řeky Meta, která se do Orinoka vlévá „nedaleko“ (s přihléd-

nutím k místním měřítkům); obývají ale celé povodí Orinoka. 

Konkrétně o  C. metae toho není mnoho známo; pokud také 

kladou jikry nad hladinu, mají tady pro to ideální podmínky.
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Ale vrátím se samozřejmě k těm přísavníkům, kteří  nás 

tady  zaměstnávali  ze  všech  ryb  nejvíce.  Chytili  jsme  jich 

několik, všichni patřili do stejného druhu, ale byli různě velcí 

a  různě  intenzivně  vybarvení.  Samci  byli  pěkně  „fousatí“. 

Takový přísavník by byl určitě ozdobou akvárií. Podobá se na 

Ancistrus sp. (L125), který z těchto končin pochází, ale identi-

fikovat tuto rybu na jisto se mi nepodařilo. 

Hledej mě! (Foto: Markéta Rejlková)

Nápadný světlý lem ocasní ploutve a droboučké, zářivé 

tečky na celém těle. (Foto: Markéta Rejlková)

Velikostí tito přísavníci odpovídali běžným ancistrusům. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Detail hlavy. (Foto: Markéta Rejlková)

Oranžové zbarvení v nádržce. (Foto: Markéta Rejlková)

A tady jsou doma – typická „čistá voda“.

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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Ještě  musím zmínit  jednu rybku,  kterou jsme tu ulovili 

a  horko-těžko  ji  vyfotografovali.  Jednalo  se  totiž  o  malého 

rybího trpaslíka; nenápadně zbarveného, malinkatého a velmi 

rychle se pohybujícího. Omluvte horší kvalitu fotografie, jsme 

ale rádi i za ni.

(Foto: Markéta Rejlková)

Tahle malá neznámá je pro mě stále záhadou. Má zvláštní 

ploutve, jako by to byly zbytky ploutevního lemu; téměř žádný 

pigment... prostě vypadá tak nedospěle, ale při  velikosti  asi 

1,5  cm už by to musel být  potěr  hodně velké ryby.  Nejspíš 

tetry, soudě podle tvaru těla i ocasní ploutve. Nicméně potěr 

se zdržuje obvykle na úplně jiných místech...

Tím rybí výčet končí, ale ještě si vaši pozornost zaslouží 

další tvorové, které jsme nad tobogánem viděli:

Macrobrachium sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Macrobrachium sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Stromová ještěrka Plica plica. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Miloš na lovu přísavníků. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Sestup podél tobogánu. (Foto: Markéta Rejlková)

Po dost dlouhé době jsme se s tobogánem rozloučili. Sešli 

jsme po oblé skále dolů, kde už nás řidič netrpělivě vyhlížel. 

Byli jsme domluvení, že se do Puerto Ayacucho vrátíme v šest. 

Sice ještě zbývalo dost času, ale cestou od Río Cataniapo sem 

na Tobogan jsme si vyhlídli několik jiných říček...
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Pravda je, že jsme z toho horka byli utahaní. Takže jsme 

zastavili jen na jediné další lokalitě – ono bychom sice ještě 

měli  čas  i  energii  na  další  zastávku,  ale  to  bych  si  po  pár 

minutách váhání nesměla vymyslet, že chci ještě do vody :-). 

Ostatní pro to měli pochopení a vůbec jim nevadilo, že se tady 

zdržíme. Zatímco já jsem dřepěla na bobku na ponořené klá-

dě, držela se, aby mě studený proud neodnesl, a přitom jsem 

čekala, až se zase vrátí apistogramy, které jsem svým vpádem 

do potůčku vylekala, mí tři společníci zatím lovili ryby a dařilo 

se jim! Šofér si povídal s místními lidmi a také se podivoval 

nad našimi úlovky.

Naše poslední lokalita dnešního dne. Potok byl široký asi 

tři metry. Zastavili jsme na místě, kde ho překračovala 

silnice vedoucí od Tobogan de la Selva, ještě před 

napojením na hlavní silnici mezi Puerto Ayacucho 

a Puerto Samariapo. (Foto: Markéta Rejlková)

Moenkhausia lepidura. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Záběr na hlubší místo mezi trsy rostlin – najděte si na 

vedlejší fotografii kůl, trčící z vody –  tento snímek byl poří-

zený těsně od něj napravo. Na dně byl zvláštní hlinito-

písčitý substrát a místy také sinice. Občas se tu prohnala 

osamocená tetra nebo menší skupinka – v levé části je 

zrovna jedna Moenkhausia. (Foto: Markéta Rejlková)

Moenkhausia collettii. (Foto: Markéta Rejlková)

Moenkhausia collettii
První představení rybky, se kterou se ještě určitě setkáte 

v dalších číslech  Akvária. Hojně rozšířená v povodí Orinoka 

a Amazonky. Postrach šnorchlařů – ale vysvětlení až jindy :-).

A opět neznámá tetřička. (Foto: Markéta Rejlková)

Tuhle tetřičku bych s čistým svědomím označila za druh 

Axelrodia stigmatias – nebýt ovšem toho, že ta žije daleko 

v povodí Madeiry v Amazonii. Z axelrodií ve Venezuele má žít 

jen mnohem známější  A. riesei.  Ta to ovšem evidentně není. 

Tak tedy nevím... je to stejná rybku, jako jsme chytili v Río 

Cataniapo, nebo není?
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Apistogramma sp., samice. (Foto: Markéta Rejlková)

Apistogramma sp., samec. (Foto: Markéta Rejlková)

Apistogramma   sp.  
Tahle  skupina  rybek  je  pro  mě  španělskou  vesnicí,  ale 

Mike Wise mi sdělil, že jde o ryby z komplexu hongsloi, sku-

piny  macmasteri. Jestli  někdo z vás cichlidkářů pozná více 

a ozve se, budu ráda.

Cichlidky jsem fotila ze břehu – byly nad kmenem stromu 

uprostřed snímku úplně dole. (Foto: Markéta Rejlková)

A zase ten hezký přísavník, stejný jako nad tobogánem! 

(Foto: Markéta Rejlková)

reportáže

Pobyli jsme tu asi půl hodiny, přičemž jsme na velmi krát-

kém úseku potoku stačili zaznamenat mnoho zajímavých ryb. 

Kromě ancistrusů, apistogram a teter, které jsme měli mož-

nost vidět na fotografiích, jsme pozorovali několik poměrně 

velkých cichlid z rodu Crenicichla.  Mezi větší ryby lze určitě 

počítat  i  neskutečně  krásné  Leporinus maculatus  –  nikdy 

jsem  nic  podobného  neviděla  ani  na  fotografii,  takže  jsem 

v prvním okamžiku měla dojem, že mám z toho horka už ha-

lucinace. Vyfotili jsme je, ale snímek sem nedávám, není dost 

dobrý – můžu vám ale slíbit, že tyhle zajímavé ryby uvidíte 

v příštím čísle Akvária.

Ještě dodám několik údajů o vodě: potok zde byl široký 

3-4 m a hluboký okolo metru, hustě zarostlý a většinou stí-

něný lesem. My jsme ovšem lovili  na  místě,  kde byla kvůli 

procházející silnici malá mýtinka. Teplota vody byla 30,5 °C, 

vzduchu 31,7 °C. Vodivost jsme naměřili pouhých 10 µS, což 

ani vzhledem k charakteru substrátu, lesnatého okolí a rybí 

osádky  nebylo  velkým  překvapením;  pH-metr  ukázal  6,20. 

(Na Toboganu jsme trestuhodně opomenuli nabrání vzorků, 

takže  hodnoty  pH  a  vodivosti  neznáme  –  pravděpodobně 

budou ale  velmi podobné,  i  když se nejednalo o jeden tok. 

Teplota vody nad tobogánem, kde jsme lovili přísavníky, byla 

o chlup nižší než zde: 29,3 °C.) 

...až teď jsem si uvědomila, že jsem zdejší proud nazvala 

studeným  – a  moc  dobře  si  pamatuji,  že  mi  byla  opravdu 

zima... Teplota vody 30,5 °C svědčí o tom, že vše je na tomto 

světě relativní!

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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VIVARIUM BETTA SHOW 2009

Markéta Rejlková

Vivarium Mělník [1] se za uplynulé dva roky stalo opravdu 
vyhlášenou českou akvaristikou. Známou především tím, že 
se její majitel Tomáš Kučera nebojí nabízet zvláštnosti, neo-
koukané a leckdy ne zrovna levné druhy ryb, které si na krám 
hned tak každý nevezme. A také nadšením a odborností, které 
k této akvaristické prodejně patří. Tohle všechno vím, protože 
o Vivariu se člověk leccos dočte nebo doslechne. Nikdy jsem 
tam nebyla, i když jsem už delší dobu plánovala, že si udělám 
výlet.  Soutěžní  výstava  bojovnic,  ohlášená  na  9.-10.5.2009, 
pro mne proto byla vítanou záminkou se konečně do Mělníka 
vypravit.  Nic  na  tom nemohl  změnit  ani  fakt,  že  šlechtěné 
bojovnice nejsou zrovna můj šálek kávy. 

Výstava, nazvaná Vivarium Betta Show 2009, byla pojatá 
dost netradičně. Není nijak běžné, aby akvaristické prodejny 
organizovaly soutěžní výstavy. Hodnocení ryb mělo navíc být 
zcela v režii návštěvníků, tedy laiků. Nebyla vyhlášena žádná 
soutěžní kritéria, vybírala se zkrátka ta „nejhezčí bojovnice“.

Další zvláštností, o které se bylo možné doslechnout mezi 
„bettaholiky“, tedy skalními fanoušky bojovnic, byl zcela uni-
kátní sběr soutěžních rybek. Lenka Vránová, která je známá 
i ze stránek našeho časopisu a patří mezi nejnadšenější a nej-
úspěšnější chovatele, totiž objela před výstavou několik měst 
a osobně od některých vystavovatelů rybky převzala a dopra-
vila do Mělníka. Tohle „bettataxi“ se dostalo dokonce až na 
Slovensko! Tomu říkám nadšení pro věc.

Výsledkem bylo 96 soutěžních ryb v pěkně uspořádaných 
nádržkách  uprostřed  prodejny.  Já  jsem  těkala  mezi  bojov-
nicemi a prodejními akvárii, ale nakonec jsem se rozhodla, že 
Vivarium jako takové si zaslouží určitě samostatnou návštěvu 
a reportáž někdy jindy, takže jsem se (až na nezbytné nákupy, 
odolat jsem nemohla ;-)) věnovala prohlížení výstavy. Navíc 
kromě soutěžních kolekcí tu také byly importované bojovnice 
na  prodej  a  menší,  přesto  úctyhodná  přehlídka  „divokých“ 
bojovnic, čítající 12 druhů.

Ve Vivariu se za tu chvíli, co jsem tam pobyla já, objevilo 
několik skalních akvaristů, chovatelů bojovnic i úplných laiků. 
Bylo zajímavé sledovat jejich slovní hodnocení  vystavených 
ryb. Moje mamka, kterou jsem vzala do Mělníka s sebou, pro-
hlásila, že ty ryby jsou podobné ptákům a nelíbí se jí  – ale 
obdivovala samice (16 ks) a krátkoploutvé samce. Mezi samci 
dominovala  forma  Halfmoon,  v  prodejní  části  zase  byly 
k vidění hlavně velmi barevné bojovnice formy Crowntail.

Ale víc vám o výstavě prozradí fotografie – po úvodních 
záběrech výstavy dostanou prostor „divoké“ bojovnice a po-
tom už konečně soutěžní rybky, jejichž fotografie i s popisky 
mi  laskavě poskytl  sám pan Kučera.  Jeho téměř  kompletní 
dokumentace vystavených ryb [2] je rozhodně dobrým nápa-
dem a výzvou pro pořadatele podobných akcí!

[1] www.vivarium.cz 

[2] www.splendenspower.cz/viewtopic.php?t=1585

Vivarium Betta Show. (Foto: Tomáš Kučera)

Poháry pro vítěze. (Foto: Tomáš Kučera)

Z průběhu dražby. (Foto: Tomáš Kučera)

Nesoutěžní část výstavy. (Foto: Tomáš Kučera)
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Betta simorum – Josef Šalom. (Foto: Markéta Rejlková)

Betta coccina – METOP. (Foto: Markéta Rejlková)

Betta sp. Von Satun – Martin Boudný.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Betta enisae – METOP. (Foto: Markéta Rejlková)

Betta dimidiata – Josef Šalom. (Foto: Markéta Rejlková)

Betta rubra – Slavomil Boudný. (Foto: Markéta Rejlková)

Betta rutilans – METOP. (Foto: Markéta Rejlková)

Z dalších druhů bojovnic můžu zmínit ještě Betta pugnax,  

foerschi, picta, imbellis, unimaculata... moc hezká sbírka!

Než konečně přejdeme k výstavním bojovnicím, ještě je tu 

jedna ochutnávka za prodávané importy:

(Foto: Markéta Rejlková)
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1. místo, 268 b. – Lenka Vránová. (Foto: Tomáš Kučera)

2. místo, 247 b. – Lenka Vránová. (Foto: Tomáš Kučera)

3. místo, 131 b. – Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)

4. místo, 123 b. – František Brabec. (Foto: Tomáš Kučera)

5. místo, 89 b. – Josef Šalom. (Foto: Tomáš Kučera)

6. místo, 89 b. – Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)

František Brabec. (Foto: Tomáš Kučera)

Jiří Mráz. (Foto: Tomáš Kučera)
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Slavomil Boudný. (Foto: Tomáš Kučera)

Kamil Michna. (Foto: Tomáš Kučera)

Jaroslava Bošinová. (Foto: Tomáš Kučera)

Eva Vránová. (Foto: Tomáš Kučera)

Josef Šalom. (Foto: Tomáš Kučera)

František Brabec. (Foto: Tomáš Kučera)

Branislav Barčin. (Foto: Tomáš Kučera)

Petr Praus. (Foto: Tomáš Kučera)
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František Brabec. (Foto: Tomáš Kučera)

Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)

Ivan Vyslúžil. (Foto: Tomáš Kučera)

Martin Boudný. (Foto: Tomáš Kučera)

Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)

Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)

Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)

Jiří Bošina. (Foto: Tomáš Kučera)
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BRNĚNSKÁ MÁJOVÁ BURZA

Markéta Rejlková

Naši brněnští  kolegové se pěkně rozběhli a  od loňského 

podzimu pořádají pravidelné burzy, spojené s malou výstavou 

a s přednáškami přímo v sále. V 16. čísle  Akvária jste měli 

možnost  si  přečíst  reportáž  z  první  letošní  brněnské  akce; 

já jsem se ale rozhodla udělat si malý výlet a prohlédnout si 

květnovou burzu na vlastní oči. Následující stránky vám při-

nášejí  malou  ukázku  toho,  jak  to  v  Brně  vypadalo.  Nutno 

podotknout, že jsem na burzu dorazila asi půl hodinu po otev-

ření  a  zdržela  se  až  do  úplného  konce.  Potkala  jsem  tam 

hodně kamarádů, známých i úplně nových, zajímavých lidí; 

takže až na dobu přednášek,  které  jsem pozorně sledovala, 

jsme si jen povídali a povídali... „a vo tom to je“ :-)!

Ke koupi se nabízelo všelico, sál byl poměrně zaplněný – 

dostat se k některým prodejcům nebylo vůbec snadné. Tedy 

ze  začátku,  ke  konci  už  bylo  zákazníků  poméně.  Někteří 

prodávající patří pomalu už ke stálému inventáři akvaristic-

kých burz; ostatně možná na fotografiích poznáte jejich tváře 

nebo zboží.

Tento snímek byl pořízený v deset hodin, tj. hodinu po 

zahájení prodeje. V sále byl ten správný „šrumec“.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Ve stánku pořádajícího klubu byly k mání rostliny od firmy 

AQUA-DAHO za příznivé ceny. (Foto: Markéta Rejlková)

Milan Líbal alias Clarkii tak, jak ho známe – vysvětluje 

a vypráví a nezastaví se... (Foto: Markéta Rejlková)

Ivan nechává lovení na zákaznici. (Foto: Markéta Rejlková)

Jestli váháte, kdo je prodává... (Foto: Markéta Rejlková)

...přece Ludvík Šabršula! (Foto: Markéta Rejlková)
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Berlínské mečovky Jiřího Hřivňáka. (Foto: Markéta Rejlková)

Stánek s rostlinami – teď těsně před ukončením burzy byla 

akvária víceméně prázdná. (Foto: Markéta Rejlková)

Část nabídky Ivana Vyslúžila. (Foto: Markéta Rejlková)

Co mě osobně potěšilo byla i nabídka divokých živorodek; 

zde na snímku Limia nigrofasciata. (Foto: Markéta Rejlková)

Limia tridens. (Foto: Markéta Rejlková)

Girardinus metallicus. (Foto: Markéta Rejlková)

Snad více  než burza mě zaujala výstavka na vyvýšeném 

pódiu, kde byli halančíci, miníčko a také minisbírka řas.

Řasy. (Foto: Markéta Rejlková)

Vystavené miníčko. (Foto: Markéta Rejlková)
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Aphyosemion ogoense. (Foto: Markéta Rejlková)

Chromaphyosemion bitaeniatum. (Foto: Markéta Rejlková)

Chromaphyosemion rigenbachi  "NKWO 97/1".

 (Foto: Markéta Rejlková)

Chromaphyosemion poliaki "Bolifamba".

 (Foto: Markéta Rejlková)

Epiplatys lamottei. (Foto: Markéta Rejlková)

Aphyosemion celiae celiae "Teke CXC 21".

 (Foto: Markéta Rejlková)

Chromaphyosemion rigenbachi  "Ndokoma".

 (Foto: Markéta Rejlková)

Halančíků se týkala také první z přednášek – poslechnout 

jsme si mohli Jiřího Vítka, který podal celkem zajímavě zá-

kladní informace o biologii halančíků a o jejich chovu. Musím 

říct,  že  přednáška se  mi  líbila  a  dozvěděla jsem se  několik 

zajímavostí, které jen tak nezapomenu. Například fotografie 

opalujících se rivulů byly pro mnohé překvapením.

Druhé přednášce, resp. prezentaci založení okrasného ak-

vária, je věnovaný samostatný článek v rubrice aquadesign.

Na závěr zbývá jen dodat, že výlet do Brna hodnotím pozi-

tivně, jen ten čas rychle utekl...
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...FAJN AKVARISTICKÁ SOBOTA

Branislav Barčin

Často počujem, že to v Čechách a na Slovensku s akvaris-

tikou veru ružovo nevyzerá, že nevyrastá žiadna mladá gene-

rácia  akvaristov,  že sa neorganizujú už takmer žiadne nové 

akcie a podobne. Osobne mám ale napriek tomu iný pocit; 

po našich akvaristických akciách v Bratislave a rozbiehajúcej 

sa tradícii akcií v Brne to vyzerá tak, že vzniklo zas niečo nové, 

čo až na výnimky majú na svedomí mladí akvaristickí nadšen-

ci... Áno, hovorím o nových akvaristických burzách v Ostrave.

Ostrava je pre mňa jedným z akvaristických centier v ČR. 

Poznám veľké množstvo akvaristov, ktorí bývajú či už v Os-

trave alebo v blízkom okolí a musím dodať, že sú to zároveň 

všetko priateľskí a milí ľudia. Aj kvôli tomuto som príliš dlho 

neváhal, keď som sa dozvedel, že Raviolka sa chystá do Os-

travy na akvaristickú burzu, a priam som sa jej nanútil ako 

spolucestovateľ :-). Prvýkrát som cestoval do Ostravy vlakom 

a musím povedať, že nabudúce použijem určite ten istý do-

pravný prostriedok, vlak je skrátka pohodlný a rýchly.

Po príchode do Ostravy sme s použitím električky dorazili 

do areálu VŠB, kde sme si po krátkom zorientovaní sa všimli 

smerovaciu tabuľu „Akvaburza“ a po chvíľke chôdze dorazili 

do miestnosti menzy, kde sa konala samotná akcia. 

Keďže bolo už niečo po desiatej, ako to už na akva-akciách 

býva zvykom, ľudí už bolo pomenej a aj predajné nádrže už 

boli prázdnejšie. To nám ale nevadilo, osobne som išiel skôr 

zo zvedavosti a kvôli stretnutiu s akva-priateľmi, ako za náku-

pom.  Napriek,  tomu  som  pri  stoloch  niektorých  predajcov 

takmer neodolal. 

Najmä ponuka sladkovodných krevetiek bola skutočne ši-

roká – osobne som napočítal snáď šesť či sedem druhov, resp. 

foriem. Nemenej zaujímavá a aspoň pre mňa zriedkavá bola 

ponuka  halančíkov;  aj  keď  halančíky  nie  sú  práve  mojimi 

favoritmy, niektoré druhy som si vedel bez problémov pred-

staviť vo svojich akváriách. Široká na formy bola aj ponuka 

skalárov,  živorodiek,  terčovcov či  jazierkových  rýb  a  samo-

zrejme  nemohli  chýbať  aj  akváriové  rastlinky,  kde  ale  asi 

najviac už bolo poznať pokročilú hodinu. Teda pardon – naj-

viac to  bolo markantné pri  stánku predajcu,  ktorý ponúkal 

rôzne  tetričky,  čo  sa  dalo  ale  poznať  len podľa  nápisov  na 

akváriách, v ktorých už neplávala ani šupinka. Ponuka akva-

rijnej techniky a krmív bola slabšia, napriek tomu, aj tu bolo 

z čoho vyberať.

Partia ľudí okolo Gagala, ktorý je známy aj diskutujúcim 

na stránkach Akva.sk, odviedla skutočne dobrú prácu. Verím, 

že to tak bude aj naďalej, a budem im držať palce a priať, aby 

na ich akcie chodilo  čoraz  viac návštevníkov,  ktorí  si  budú 

môcť  vyberať  z  ponuky  väčšieho  množstva  predajcov,  ktorí 

budú ponúkať čoraz väčší sortiment :-). A váhavcom, ktorí už 

o tejto akcii počuli, ale stále váhajú, či sa do Ostravy vydať, 

môžem odporučiť len jedno – neváhajte a choďte.

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)
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(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)
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(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

(Foto: Petr Kopeček)

pre začiatočníkov

(Foto: Petr Kopeček)
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VYBÍRÁME NÁDRŽ: MALÝ KROK PRO LIDSTVO, 
VELIKÝ KROK PRO AKVARISTU

Nikol Mládková

Pokud jste se po přečtení  úvodního dílu začátečnického 

seriálu „Já, akvarista“ a po zvážení všech uváděných aspektů 

rozhodli  akvaristou skutečně stát,  kromě gratulace přijměte 

také  srdečné  pozvání  k  četbě  druhého  dílu,  tentokráte  již 

(téměř) ryze praktického duchu.

Uvážlivost a odpovědnost je jedna z nejdůležitějších vlast-

ností  dobrého a  úspěšného akvaristy,  i  toho nejneuvážlivěji 

zamilovaného do rybiček. Proto je třeba o každém kroku při 

pořizování nádrže a jejím zakládání bedlivě přemýšlet,  pro-

tože právě tyto kroky významným způsobem podmiňují ko-

nečné výsledky akvaristické práce. Jinými slovy, jak rybkám 

ustelete, tak si zaplavou (nebo leknou).

Akvaristika je koníček limitovaný především svou podsta-

tou, a to je existenční omezení na skleněnou nádrž. A právě 

nádrž neboli akvárium je určující rám pro Vaše nové hobby 

a je potřeba postupovat při jejím pořizování co nejuvážlivěji a 

rozhodnout se z hlediska více aspektů.

Nejprve  se  pokusím vyvrátit  zdánlivě  logickou,  a  přesto 

zcela mylnou představu o „malé nádrži na vyzkoušení“. Pokud 

nechcete  být  jedním  z  akvaristů,  který  na  otázku  ohledně 

osádky nádrže  odpoví  „takové ty  oranžové rybičky“  a  jinak 

nemá o této problematice hlubší pojem, je dobré uvědomit si, 

že  nádrž  je  těžiště  veškeré  akvaristické  aktivity  a  zároveň 

dynamická  struktura  s  individuálním  ekologickým  charak-

terem, a tudíž  pro její  finální volbu je  potřeba vzít  v potaz 

několik faktorů; ty jsou známé předem a napoví, jaká velikost 

nádrže je pro chovatele vhodná. 

Malá nádrž vyžaduje naprosto stejnou investici z hlediska 

práce a trpělivosti ohledně budování ekosystému jako veliká, 

a i když vstupní finance mohou být zdánlivě nižší, udržet kva-

litní  ekosystém v malé nádrži  stojí  mnohem více  energie  a 

úsilí. A jak řekl zesnulý papež Jan Pavel II.: „Člověk nemůže 

žít  jen  tak  na  zkoušku.  Na  zkoušku  se  nelze  darovat,  ani 

umřít,  ani milovat,“ tak ani provozovat akvaristiku. Zkrátka 

pokud se rozhodnete pro pořízení nádrže, považujte zvolenou 

nádrž za konečnou pro nejbližší dva roky a tomu přizpůsobte 

svoji volbu.

Jaké hlavni faktory hrají při volbě nádrže roli?

1)  Dostupný prostor

Pokud máte maličký byt, záleží pochopitelně jen na Vás, 

zda si do něj nastěhujete 200-litrové akvárium. Ale je důležité 

zvážit  následující:  Akvárium by  vždy  mělo  stát  na  klidném 

místě, nikoli  na chodbě, kde putuje mnoho lidí; rybičky by 

měly mít nárok na svůj klid, tedy měly by mít svou ubikaci 

v místnosti, která je klidná, kde nebude kolem proudit mnoho 

lidí  (některé  druhy  ryb  jsou  velmi  lekavé),  kde  je  i  v  létě 

teplota max. 28 °C (pozor na místnosti s velkou prosklenou 

plochou) a kde je zároveň dostatek slunečního světla (okno 

naproti). Podle možností svého bytu (a také nosnosti podlahy) 

se primárně rozhodněte o velikosti akvária.

2)  Zamýšlené druhy

Může se zdát jaksi neobvyklé začínat v druhém dílu akva-

ristického seriálu rozjímání nad nádrží rovnou úvahami o bu-

doucí osádce,  když jsme o rybičkách zatím vůbec nemluvili. 

Pokud Vás limituje skříň nebo velikost pokoje např. šedesáti 

centimetry  délky,  je  zkrátka  rozhodnuto  a  rybičky  se  při-

způsobí nádrži a ne naopak. Ale protože pro část budoucích 

chovatelů je velikost nádrže flexibilní parametr, nabízím jed-

noduchou, ale praxí ověřenou radu: Pořiďte si co největší 

nádrž můžete. 

Ať  se  totiž  rozhodnete  chovat  nakonec  živorodky  nebo 

skaláry, ve velké nádrži Vám zůstane pořád největší flexibilita 

a možnost volby, zatímco u malé nádrže zjistíte velmi rychle, 

že  prohlížíte  atlasy  ryb  s  očima  zapíchnutýma  do  kolonky 

„maximální velikost v dospělosti“. Tudíž vřele doporučuji být 

neskromný a  podle možností  čistě  prostorových bez váhání 

pořídit  co největší  nádrž můžete  – a  nešpekulovat  o deseti 

centimetrech dna navíc a jejich implikaci pro cenu filtru nebo 

hmotnosti, na to se prostě vykašlete, protože Vám určitě těch 

deset  centimetrů  bude  jednou  při  expanzi  osádky  chybět. 

Tudíž pokud již víte, jaké druhy budete chovat,  přizpůsobte 

tomu svou volbu, ale pokud rozhodnuti nejste, pořiďte si co 

největší nádrž, protože ta bude také vždy méně náročná na 

údržbu, než malá.

3)  Tvar nádrže

Nádrže se nabízí v mnoha (pa)tvarech, zmíním ty neběž-

nější: Nádrž tvaru kvádru s horizontálním rozměrem delším 

než vertikálním prezentuje „zlatý standard“ akvaristiky a pod-

le mého mínění také to nejestetičtější a nejpraktičtější uspo-

řádání pro budoucí chov jakéhokoli druhu. 
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Osobně se domnívám, že nádrže jakéhokoli jiného druhu 

jsou vždy jen výstřelkovým nesmyslem, který se časem neos-

vědčí, ale nebudu je diskriminovat a zmíním se o nich: 

Tzv. sloupcové nádrže představují velice okrajovou formu, 

kterou osobně znám spíše z knih, a i když  je možné představit 

si  zajímavé  estetické  uspořádání  sloupcového  akvária,  pro 

chov ryb je taková nádrž (není-li extrémně veliká), nevhodná, 

protože  rybičky  potřebují  jako  jeden  ze  základních  faktorů 

svého života pohyb, a ten je v takové nádrži velmi omezený.

Akvária  rohová představují  kromě momentálního šlágru 

jistě zajímavé řešení pro mnoho interiérů, ale je dobré uvědo-

mit si zásadní nevýhody: Jednak vypouklá přední skla (dovo-

zový standard) zkreslují povinně obsah a osobně to považu- 

ji  za akvaristickou zhůvěřilost.  Navíc  v  nich vzniká pnutí  a 

u velkých akvárií mám pochybnosti o pevnosti oblého čelního 

skla.  Dále  jsou  rohová  akvária  charakterem  téměř  „sloup-

cová“ – jinými slovy, hodně vody na malém prostoru, rybičky 

jsou opět  omezené v  pohybu,  ač  vody budou mít  dostatek; 

jste také velmi omezení řešeními interiéru,  sázením rostlin, 

zkrátka – pokud k tomu nejste nuceni charakterem místnosti, 

rohové akvárium si nepořizujte – a rozhodně ne s vypouklým 

předním sklem.

Nádrže o stejné délce a výšce (čtvercového tvaru při před-

ním pohledu):  Tyto nádrže nejsou velmi obvyklé, ale mohou 

mít díky „televiznímu“ obrazu své kouzlo a výhodu především 

při  chovu např. skalár,  které potřebují  vysoký sloupec vody 

a  zároveň  již  méně  prostoru  do  délky  pro  plavání  (např. 

akvárium 65 x 65 cm). Vyžadují  poněkud specifičtější  rost-

linné osázení pro svou výšku, ale pro chov vysokých a méně 

aktivních  „plavců“  může  tento  atypický  tvar  docela  dobře 

posloužit, především pokud Vás omezuje délka nádrže a chce-

te přesto chovat zajímavý druh ryb, třeba právě skalárky.

Tento  výčet  představuje  základní  tvary  nádrží;  v  násle-

dujícím textu se budu držet předpokladu, že si zvolíte nádrž 

tvaru kvádrového.

Dnes jsou spíše raritou litá akvária (odlitá jako jeden kus), 

přesto Vám je ale třeba bývalý fanoušek masožravých rostlin 

může věnovat. Nezahazujte menší lité akvárium, bude se jed-

nou možná hodit pro odchov potěru nebo pěstování rostlin, 

ale rozhodně v něm nechovejte dlouhodobě rybičky.

V současné době jsou standardem nádrže lepené tzv. sili-

konovými kaučuky. Skládají se ze čtyř stěn a dna, drtivá vět-

šina nádrží  má všechny části  skleněné (některé  mohou mít 

např. dno z jiného materiálu). Vzhledem k evoluci akvaristiky 

v posledních dekádách lze tato akvária považovat z hlediska 

bezpečnosti a efektivnosti chovu za zasloužilý vrchol vymože-

nosti. Zkrátka fungují dobře, fungují dlouho a fungují spole-

hlivě. Mnoho lidí se obává např. prasknutí nebo nepevnosti 

silikonového lepu, ale většině případů jsou tyto obavy zbyteč-

né. Lepený spoj vydrží bez problému mechanickou námahu 

i u relativně velkých nádrží (nad 500 l). 

Silikon  se  obvykle  používá  černý,  protože  ač  je  méně 

vzhledný, netvoří se pod ním řasy (a snažte se i vybírat akvá-

ria lepená právě tímto silikonem). Jedná se o tekutý materiál, 

který postupně vulkanizuje (tvrdne). Stěny se lepí ke dnu zbo-

ku,  nikoli  ze shora ke dnu,  protože silikon má jako většina 

materiálů větší výdrž v tahu, než ve smyku (a podle mého to 

i  lépe vypadá).  Existují  nadšenci a kutilové, kteří  si  akvári- 

um slepí sami. Rámec problematiky lepení vlastního akvária 

(ač se jedná o finančně velmi lákavý krok) přesahuje rozsah 

tohoto článku a odkazuji na odbornou literaturu. 

Protože Vaše akvárium bude s nejvyšší pravděpodobností 

lepené silikonem, upozorňuji, že i přes velkou životnost a při-

bližně pětinovou zátěž vzhledem k velikosti akvária, na kterou 

se dimenzuje,  lze životnosti  silikonu i ubrat:  Třeba dlouho-

dobé používání dezinfekčních prostředků (malachitová zeleň, 

methylenová modř,  trypaflavin…) a  prorůstání  řas  slepova-

nými plochami může životnost silikonu  ohrozit, ale moderní 

lepící prostředky obvykle bez potíží dlouho odolají i těmto či-

nidlům. Tedy pokud tu a tam nakapete do akvária malachi-

tovou zeleň nebo objevíte řasy, nemusíte se bát, že se akvá-

rium rozpadne.
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Tloušťka skla  je  další  důležitý  faktor  při  koupi  akvária: 

Např.  v  nadnárodních  řetězcových  obchodech  s  potřebami 

pro  zvířata,  s  akvárii  z  různých  (často  nedetekovatelných) 

končin,  si  můžete  povšimnout,  že  nádrže  stejného  objemu 

mají různě tlustá skla, a ta tenčí jsou pochopitelně levnější. 

Je jasné, že čím tlustší sklo, tím menší riziko prasknutí ak-

vária pro daný objem. 

Uvádím tabulku z neověřeného zdroje (internet) ohledně 

doporučené tloušťky skla v mm, kdy horní řádek udává délku 

a první sloupec výšku akvária. Slouží nikoli jako doporučení 

pro lepení vlastního akvária, ale pro přibližnou orientaci při 

nákupu nádrže:

20  30  40  50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

30 2,5 2,8 3,3 4,1 4,2 4,4 4,6 4,9

40 3,4 4,3 5,1 5,6 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 7,0 7,1

50 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2

60 6,0 6,5 7,5 8,5 9,3 9,7 10,2 10,7 11,1 11,4 11,6 11,7

70 6,6 7,3 8,2 9,0     10,0   10,9 11,6 12,2 12,7 13,1 13,4     13,6

80 7,4 8,2 8,8 9,3 11,0 12,2 13,1 13,7 14,3 14,9 15,6 16,1

 

Pokud jste si  tedy vzhledem k velikosti  obýváku,  očeká-

vané nosnosti mahagonové komody od babičky, naducanosti 

prasátka  a  své  dávné  touze  po  chovu  astronotů  rozmysleli 

rozměry  nádrže,  kterou  si  pořídíte,  zbývá  poslední,  ale  zá-

sadní otázka: 

Kam pro nádrž?

Intermezzo: podstavec pod nádrž

Otázka,  na co nádrž  postavit,  někdy  vyplývá z  podstaty 

nábytkové  výbavy  místnosti  (nosná  komoda,  nepoužívaný 

podstavec pro televizi atp.). Mnohdy je ovšem nutné přemýš-

let, na co akvárium postavit. Pro akvária nad 150 l důrazně 

doporučuji podstavce, ať kovové svařené nebo dřevěné.  Dře-

věné podstavce jsou obvykle estetičtější a mívají při kvalitní 

úpravě dostatečnou nosnost  i  pro větší  nádrže.  Každý pod-

stavec  musí  být  stabilní,  pevný,  konstruovaný na konečnou 

nosnost (hmotnost skla + objem vody + 5 kg na dekorace + 

podle velikosti nádrže písek, 10-50 kg). Do 100 litrů objemu 

je  možné  umístit  nádrž  bez  obav  na  součást  nábytku  bez 

zvláštních úprav. Akvária  nad 100 a do 350 litrů je možné 

umístit  na dřevěné podstavce – důrazně doporučuji  pořídit 

podstavec v obchodě, nebo sehnat strýčka, který ho postaví 

s nosnou střední výztuhou z pevného dřeva, lépe kovu a opat-

ří konstrukci dvířky. Vyhněte se používání starých stolů atp., 

budou na něm stát dva metráky vody! Nad 350 l je vhodné 

využít kovovou konstrukci s nosnou výztuhou, krytou svrchu 

dřevem a pro estetično opatřenou dvířky.

Vzhledem k cenám komerčních podstavců pro akvária se 

mnoho akvaristů snaží ušetřit a improvizují. Já osobně bych 

neriskovala potíže s vylitím 250 litrů vody, která prokape na 

sousedův originál od Schikanedera,  jestliže podstavec selže. 

Investovat do podstavce se rozhodně vyplatí – buď pořízením 

staršího, ale spolehlivého např. přes inzerát, případně doho-

dou s některým odpovědným kutilem. Ale určitě toto hledisko 

nepodceňte a samovýrobu uvažujte, jen pokud máte možnost 

dostatečně kvalitního materiálu a pokud máte dostatek zku-

šeností; získávat první  kutilské zkušenosti  na podstavci pro 

akvárium o hmotnosti čtvrt tuny nepovažuji za ideální nápad. 

Pokud tedy máte vyřešenou otázku, na čem bude akvárium 

stát, hurá pro něj. Tedy, hurá rozmýšlet, kam pro něj. 

a)  Komerční řetězové obchody

Pro mnoho z nás je tato varianta ta nejdostupnější a nej-

pohodlnější,  ale  podle  mého  mínění  také  nejnevhodnější. 

Jednak jsou nádrže v těchto obchodech předražené; nevíte, 

jak dlouho tam jsou a práší se na ně, kdo do nich drcnul a 

mohl způsobit zatím neviditelné poškození; nevíte, odkud po-

chází a kdo je lepil; zkrátka, vřele nedoporučuji pořídit během 

nedělního nákupu na doplnění spíže i akvárium. Navíc nevíte, 

jak bylo akvárium dopravováno a zda nemohlo být opět bě-

hem převozu poškozeno.

b)  Neřetězcové obchody – akvaristiky

Pokud prohledáte např. internetové diskuse a zjistíte, kdo 

u Vás v okolí prodává nejlépe na místě lepená akvária, jedná 

se o ideální obchod. Obvykle dodržují povinnou tloušťku skla, 

nádrž se nikam předtím nevezla (není riziko poškození tran-

sportem) a bude pravděpodobně dobře skladována (zabalená 

do kartonu na místě, kde do ní nikdo nekope).

c)  Online obchody

On-line objednávky jsou mnohdy cenově atraktivní, otáz-

ka je doprava: Nepřehánějte to s důvěrou ve speditéry. Pokud 

si můžete nádrž objednat, nabízená tloušťka skla pro daný ob-

jem odpovídá očekávání, firma má dobré reference a můžete 

si pro nádrž i dojet a na místě ji zkontrolovat (kvalita lepu, 

skla), jedná se také o ideální volbu. 

d)  Skláři

Nápad pořídit  si  akvárium od skláře není vůbec špatný, 

pokud se jedná o zkušeného, zručného skláře, který umí akvá-

rium i  slepit  a  garantovat  jeho životnost.  Obvykle se jedná 

o  případy  analogické  s  online  obchody,  případně  využijte 

doporučení.

Obchod,  kde pořídíte nádrž, nemusí  mít  nic společného 

s obchodem, kde pořídíte další potřebné vybavení nebo osád-

ku nádrže. Akvárium je natolik specifická a individuální věc, 

že jejímu pořízení věnujte dostatek pozornosti a péče; na pří-

padnou firmu zjišťujte reference a žádejte na zakoupený pro-

dukt  minimálně zákonnou záruku,  lépe  pětiletou (standard 

u některých obchodů).

urob si sám

Přeji  Vám dostatek rozvahy,  zároveň však odvahy s po-

řizováním nádrže – a v příštím díle budeme hovořit o dalším 

potřebném akvaristickém vybavení. 
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NÁVOD NA VÝROBU 
VZDUCHOM POHÁŇANÉHO FILTRA

Peter Kizek, Vladimír Bureš

Kvalitná  filtrácia  patrí  medzi  neoddeliteľné  súčasti  fun-

gujúceho akvária. Dnes je dostupná pestrá paleta filtračných 

systémov pracujúcich  na  rozličnom princípe.  Internet  i  ča-

sopisy  sú  plné  návodov  na  stavbu  gigantických  biofiltrov, 

využívajúcich na pohon elektrické čerpadlá.  Tie  sú schopné 

zabezpečiť  pri  relatívne nízkom príkone  a  hlučnosti  vysoký 

prietok  vody a  filtračný  výkon.  Pre  akvaristov  spred  dvoch 

desaťročí bola ale táto, dnes už bežná technológia, len veľmi 

ťažko dostupná. Bežným štandardom filtrácie bol vzduchom 

poháňaný filter. Ten má svoje využitie v akvaristike dodnes, 

najmä tam, kde nechceme filtráciou zapríčiniť veľké prúdenie 

v nádrži.  

Princípom je prúd vzduchu, ktorý so sebou strháva vodu, 

predtým prefiltrovanú cez príslušné médium. Vnútri takého 

filtra  je  vzduchovací  kameň alebo iné zariadenie,  ktoré  po-

skytuje  prúd vzduchových bublín požadovanej  kvality.  A tu 

sa  dostávame k problému.  Vzduchovacie  kamene  sa  časom 

zanášajú. Prúd vzduchových bublín je čoraz menší a zanesený 

kameň kladie  veľký  odpor,  čím  preťažuje  membránu  kom-

presora.

Vyskúšal  som už množstvo „osvedčených“ receptov,  ako 

spriechodniť  zanesený kameň. Všetky účinkujú iba  dočasne 

a po istom čase je kameň nutné vymeniť. Toto nepredstavuje 

problém,  pokiaľ  máte  jeden-dva  filtre.  Ak  by  ste  ale  mali 

pravidelne  vymieňať  niekoľko  desiatok  kameňov  mesačne, 

váš  chov  by  sa  značne  predražil.  Mnoho  komerčných  cho-

vateľov  rieši  tento  problém  odstránením  vzduchovacieho 

kameňa  z  filtra.  Odstráni  sa  tým  vyššie  uvedený  problém 

a poklesne odpor celého rozvodu vzduchu. Výsledkom sú ale 

veľké  bubliny,  značná hlučnosť  sústavy  a  veľmi  málo efek-

tívny prúd vody.

Akvaristi  v  Čechách  a  na  Slovensku sú  ale  veľmi  vyna-

liezaví. Podarilo sa im vymyslieť jednoduchý a efektívny zdroj 

vzduchových bublín podobných tým, ktoré produkuje vzdu-

chovací kameň. Tento systém sa zanáša iba minimálne a dá 

sa  jednoducho  čistiť  a  obnovovať.  Pri  návštevách  priateľov 

chovateľov som videl rozličné modifikácie takýchto zariadení, 

jednu z  nich prezentujem.  Chcem zdôrazniť,  že  sa  nejedná 

o môj vynález, ani nepoznám človeka, ktorý je jeho autorom 

(každopádne má môj obdiv).

Systém,  ktorý  chcem  popísať,  sa  skladá  z  plastových 

rúrok, používaných na rozvod pitnej vody. Najvhodnejšie sú 

PVC rúrky NIBCO 1/2“ na studenú vodu. Tieto rúrky sa spá-

jajú lepením (nie zváraním). V našom prípade sa ale obídeme 

bez lepenia,  pretože rúrky držia aj  pri  obyčajnom zasunutí. 

Srdcom zariadenia je asi 1 mm hlboká a 3-5 mm široká drážka 

na jednom konci rúrky. Drážku je najvhodnejšie vysústružiť. 

Schéma filtra. (Autor: Vladimír Bureš)

Kto ale nemá dostupnú technológiu, môže si drážku vyhotoviť 

okrúhlym pilníkom. Je to síce zdĺhavejšie, ale výsledný efekt 

je rovnaký. V drážke sú vyvŕtané dierky, cez ktoré sa prechád-

zajúci  vzduch  triešti  na  menšie  bubliny.  Hustota  a  veľkosť 

bublín závisia od počtu a veľkosti dierok. Ja používam dierky 

0,5-1 mm. Po obvode rúrky je ich 7-10.

Detail drážky s otvormi. (Foto: Peter Kizek)
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Zostavený filter. (Foto: Peter Kizek)

Celá drážka je potom prekrytá záslepkou alebo T-kusom 

(jednoduchý alebo dvojitý filter), cez ktorý je hadičkou prive-

dený vzduch. Samozrejme rúrka musí byť bohato perforova-

ná, aby do nej prúdila voda pretečená cez filtračné médium. 

Filter je po nasadení filtračnej hmoty fixovaný v akváriu 

prísavkami.  Po  uvedení  do činnosti  produkuje  prúd bublín 

podobný  vzduchovaciemu  kameňu  pri  minimálnom  odpore 

a relatívne nízkej hlučnosti (v porovnaní z prúdom vzduchu 

priamo z hadičky). Pri zanesení, ktoré zďaleka nie je také čas-

té, ako pri vzduchovacích kameňoch, stačí jednoducho filter 

rozobrať, vyčistiť kefkou a funguje opäť ako nový. Takto kon-

štruovaný  filter  je  efektívny,  z  dlhodobého  hľadiska  lacný 

a prakticky nezničiteľný. Dúfam, že jeho stavba a prevádzka 

prinesie akvaristom-kutilom veľa radosti.  

Dvojramenná modifikácia. (Foto: Peter Kizek)
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          Medzinárodné 

   majstrovstvá bojovníc

               Betta splendens

KLUB.AKVA.SK

PROPOZÍCIE

Termín: 3. október a 4. október 2009 od 9:00 do 15:00 hod. 

Miesto: DK Ružinov, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava
mapa: http://klub.akva.sk/src/mapa_ruzinov.jpg

Nahlasovanie rýb: do 15. septembra 2009 na adrese klubu:
KLUB.AKVA.SK
Jeséniova 19 
831 01 Bratislava

GSM: 00421 904 142 501
e-mail: klub@akva.sk

Doručenie rýb: štvrtok 1. októbra 2009

Posudzovanie rýb: piatok 2. októbra 2009 10:00-20:00

Adresa pre zasielanie rýb: Branislav Barčin
Slatinská 8
821 07 Bratislava
V prípade záujmu o zaslanie rýb letecky, prosím kontaktuje 
klub@akva.sk pre bližšie informácie.

Dražba: Ryby budú dražené formou trvalej dražby. Dražobná listina bude umiestnená na 
viditeľnom mieste v priestoroch výstavy.  Zápisy do tejto listiny budú možné do 
4. októbra 2009 - 12:00, kedy sa začínať aj finálne draženie. Po ukončení dražby 
bude prebiehať vydávanie vydražených rýb. 

Pravidlá:  
• Výstava bude organizovaná ako po minulé roky podľa „štandardu ČLA“, ktorý je podobný štandartu IBC.

• Kolekciu tvorí jeden samček alebo samička druhu Betta splendens; ktorý bude zaradený do príslušných tvarových 
a farebných variantov podľa „štandardu ČLA“ pre posudzovanie bojovníc Betta splendens.

• Súťažiť môžu organizovaní aj neorganizovaní chovatelia.
• Jeden chovateľ môže vystaviť maximálne tri kolekcie rovnakej výstavnej triedy a farby, celkový počet kolekcíí nie 

je obmedzený.
• Ryby budú vystavené v celosklenených lepených akváriách s objemom 2 l.
• Osvetlenie bude halogénové – spektrum denného svetla.

• Celkový víťaz získava pohár „Best of Show“– najlepšia ryba výstavy, víťaz každej súťažnej triedy získa víťazný 
pohár. Diplom obdržia chovatelia, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v jednotlivých súťažných triedach. 
Výsledková listina bude zverejnená na stránkach http://klub.akva.sk najneskôr do 10. októbra 2009. 

• Doručením rýb vyjadruje každý účastník súhlas s týmito pravidlami. Každá ryba bude zaradená do dražby, v prí-
pade, že chovateľ so zaradením nesúhlasí, musí o tom informovať organizátora pri nahlasovaní rýb.  

http://klub.akva.sk/
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Výstavné triedy:

Samci: 

Plakat (PK)
- PK1-A: Show Plakat, jednofarebné
- PK1-B: Show Plakat, viacfarebné
- PK2-A: Symetrický Plakat, jednofarebné 
- PK2-B: Symetrický Plakat, viacfarebné

Halfmoon (HM)
- HM-A: jednofarebné 
- HM-B: viacfarebné

Crowntail (CT) 
- CT-A: jednofarebné 
- CT-B: viacfarebné 

Roundtail (RT) 
- RT-A: jednofarebné 
- RT-B: viacfarebné 

Veiltail (VT) 
- VT-A: jednofarebné 
- VT-B: viacfarebné 

Doubletail (DT) 
- DT-A: jednofarebné 
- DT-B: viacfarebné 

Kombinované variety (CV)* 
- CV-A: jednofarebné 
- CV-B: viacfarebné 

Samice: 
Singletail (SF) 
- SF-A: jednofarebné 
- SF-B: viacfarebné 

Doubletail (DF) 
- DF-A: jednofarebné 
- DF-B: viacfarebné 

* Do tejto triedy sú zaradené všetky ostatné variety, ktoré sa nedajú zaradiť do definovaného 
štandardu. Patria medzi ne tieto variety:: 
DeT – Deltatail
eVT – Extended Veiltail
CTPK – Crowntail Plakat 
DTPK – Doubletail Plakat 
CTDT – Crowntail Doubletail 
TT – Tripletail (trojitá caudale)
a dalšie variácie ako napríklad extrémne formy Rosetailov

Upozornenie – v prípade nedostatku nádrží nemusia byť nenahlásené, alebo 
neskoro doručené ryby zaradené do súťaže!

V Bratislave  1. júla 2009

                                                                                                          Martin Haláč
                                                                                                                                                                                           Predseda klubu

                Branislav Barčin

                                                        Vedúci výstavy
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