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Milé akvaristky, milí akvaristé, 

přeji Vám v tomto nastávajícím období sucha hodně ryb 

ve Vašich sítích, krásných fotografií  a zážitků a co nejméně 

komárů – ehm, pardon, to jsem se nechala myšlenkami unést 

někam do tropů, zůstaňme doma. Udeřila naplno zima a s ní 

i  čas,  kdy  se  většina  z  nás  věnuje  akvaristice  intenzivněji. 

Znamená to třeba vykrmenější ryby, více výměn vody a více 

výtěrů nebo porodů, které si pak můžeme vychutnat na vlast-

ní  oči.  Přelom roku s sebou přináší  i  obnovu předplatného 

našich oblíbených časopisů (pokud budou nadále vycházet), 

bilancování našich úspěchů a neúspěchů, spřádání plánů do 

budoucna... a to všechno se neobejde bez emocí. 

Když se díváme do akvária, jsou to emoce většinou veskrze 

pozitivní – přeji nám všem, aby jich nejen tato zima, ale i celý 

rok  2010  přinesl  vrchovatě.  Spoustu  malých  rybiček,  moře 

artémie v lahvích a plné sítě „blech“!

Smiřování se s realitou konce roku bývá bolestnější a do-

jde i na výčitky, hádky a bití se do prsou. Přiznám se, že mě ta 

atmosféra dohnala až k tomu, že jsem byla připravená zve-

řejnit tady pod úvodníkem takovou menší parodii, ale nako-

nec mi tak do smíchu není. Snad Vám pohled na vybranou fo-

tografii níže přinese trochu klidu a pomůže Vám podívat se 

do svého nitra. Uprostřed 21. čísla pak najdete mé soukromé 

vyhlášení roku 2010  „rokem hlavačky“  –  klidně si ho můžete

vypůjčit, pokud budete potřebovat povzbuzení a kuráž. Vězte, 

že té mají hlavačky dost. A co se týká nejposlednější zprávy 

tohoto čísla – není na konci ani kvůli času, kdy se k nám do 

redakce dostala, ani proto, že jsou Živorodky poslední v abe-

cedě. Je to prostě zpráva, kterou zveřejňujeme vždycky neradi 

a já si přeji, aby takových bylo v novém roce co nejméně. Snad 

Vás ale Ivan Dibble inspiruje k tomu, abyste v sobě našli sílu 

dělat všechno naplno a nebát se ani těch „velkých“ věcí.

„Výplň“ mezi těmito poselstvími tvoří články, které Vám 
doufám  přinesou  inspiraci  a  poučení  a  seznámí  Vás  zase 
o něco více s akvaristy, kteří  pro Vás na stránkách  Akvária 
píší. Protože stejně jako život, je i tvorba časopisu o lidech. 
Redakce tu jednoho dne nebude nebo v ní budou jiní, ale na-
še vztahy, dobré či zlé, zůstávají. To neplatí jen pro Akvárium.

Když už jsem u těch lidí – máme nového člena redakce, 
po dlouhé „zkušební době“ se jím stal Tomáš Kubík. Hledáme 
stále další posily, akvaristky a akvaristy, kteří by s námi chtěli 
táhnout  za  jeden  konec  špagátu  a  pomoci  nám  rozšiřovat 
obzory v našem krásném koníčku!

Přeji Vám hodně štěstí na skvělé lidi okolo sebe a samo-

zřejmě... příjemné chvíle nad stránkami Akvária!

Markéta Rejlková

(Foto: Markéta Rejlková)
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TÉMA: AKVAZIMA 2009,
3. ROČNÍK SOUTĚŽE MINIAKVÁRIÍ 
Markéta Rejlková

O víkendu 21.-22.11.2009 se v  rámci  Akvaristické  zimy v Bratislavě,  pořádané KLUBem.AKVA.SK,  uskutečnil  již  třetí  

ročník soutěže miniakvárií. Jak tato akce dopadla můžete zjistit na následujících stránkách. Přinášíme Vám také kompletní  

přehled všech 34 nádrží, které se soutěžní výstavy zúčastnily.

 O CO SE SOUTĚŽILO?

Soutěž měla dvě části – hlasování návštěvníků během ce-

lého víkendu a hodnocení poroty. Ta svůj verdikt vyhlásila 

již na sobotním přednáškovém odpoledni.

Ceny a sponzoři byli následující:

1.-3. místo

Vivarium Mělník
kniha* + rostliny a mechy SonGrow + balíček krmiv pro krev-

ety a malé rybky
*(Jednalo  se o německé knihy o krevetkách:  Logemann,  C.,  Loge-

mann,  F. & Lukhaup,  C.:  Faszination Bienengarnelen;  Karge,  A. & 

Klotz,  W.:  Süßwassergarnelen  aus  aller Welt;  Logemann,  C. & Lo-

gemann, F.: Garnelen-Fibel)

Speciální cena pro nejlepší akvárium z kategorie Biotop:

Khanh Aquarium
CO2 Skleněný Difuzér Set Nano – Optiwhite

Andrej Žitný: Leto. Toto miniakvárium získalo hlavní cenu. 

(Foto: Markéta Rejlková)

V neděli po ukončení Akvazimy byly sečteny hlasovací líst-

ky od návštěvníků a vyhlášeny výsledky hlavní soutěže.

Ceny a sponzoři byli následující:

1. místo

Cichlid-Fuljer
Akvárium Juwel Rekord 600 (obsahuje filtr, ohřívač, osvětlení)

krmivo 1 x O.S.I. Red Tiny Bits Super Fine 190 g

pozadí Back to Nature 1 x Slim-Line 60 A 50x55 červená rula

1 x štěrk 15 kg

1 x kořen Driftwood

1 x SERA Aquatan 50 ml

1 x SERA Bio Nitrivec 50 ml

1 x Juwel digitální teploměr

1 x černá akvarijní síťka 7,5 x 25 cm

2.-5. místo

Akvashop.sk
praktické balíčky přípravků pro akvaristiku

Sponzorům děkujeme za štědré ceny!

Největší díky si však zaslouží  všichni soutěžící, 

bez nichž by pro návštěvníky Akvazimy nevznikla 

tak pestrá přehlídka miniakvárií.

Děkujeme a těšíme se, že se za rok opět sejdeme 

na dalším ročníku soutěžní výstavy!
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Každý návštěvník mohl odevzdat svůj hlas třem akváriím, které tak získali 3, 2, resp. 1 bod. Hlasovalo cca 280 návštěvníků.

Pořadí Autor Název akvária Počet  bodů

1. Andrej Žitný Leto 378

2. Khanh Ta Fire wood 335

3. Michal Toufar Adršpach 217

4. Ľubomír Holubčík Kde bolo, tam bolo... 189

5. Miloslav Pešek Yanomami 83

6. Miroslava Grožajová Pokoj v duši 63

7. Tomáš Kubík Ve skalách 51

8. Markéta Rejlková Australský podzim 39

9.-10. Jozef Kutálek, Pavol Sedlák Jednotka 35

9.-10. Katarína Moravčíková Valec 35

11. Alexandra Vernarecová Filip 31

12. Jozef Menke Dvojpodlažné akvárium 22

13.-14. Cecília Morócz Domček modrého Alfréda 21

13.-14. Patrik Bíro Zen garden 21

15.-16. Miloš Chmelko Čo akvaristika dala 18

15.-16. Jozef Kutálek, Pavol Sedlák Dvojka 18

17.-18. Markéta Rejlková Na dně řeky 17

17.-18. Rastislav Moravčík Skalnaté pobrežie 17

19. Markéta Rejlková Experiment 16

20. Miroslava Grožajová Sun Flowers 13

21.-22. Peter Mrva Cuba Libre 11

21.-22. Norman Durný Magické oko 11

23. Vladimíra Mrvová Kam sa podel Santa II. 10

24. Norman Durný Údolie kmeňa Wingei 7

25. Miloslav Pešek Bororo 6

26.-27. Miloš Chmelko Machová krajinka 4

26.-27. Jozef Menke Skúmavka 4

28.-30. Branislav Barčin Barkyho štandard 3

28.-30. Patrik Bíro Stones 3

28.-30. Patrik Bíro Forest 3

31. David Augustovič Šuter 1

32.-34. Jozef Menke Mramorový svet 0

32.-34. Peter Kaclík Jedno z mnohých 0

32.-34. Michal Toufar Bábovička 0
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VÝSLEDKY HODNOCENÍ POROTY 

Členů poroty bylo sedm, každý z nich přiděloval body v rozmezí 0-10 podle pěti různých kritérií. Maximální možný zisk tedy 

představoval 50 bodů od jednoho porotce a 350 bodů celkem. (Detaily viz následující strana.) 

Pořadí Autor Název akvária Počet  bodů

1. Khanh Ta Fire wood 295

2. Markéta Rejlková Australský podzim* 286

3. Michal Toufar Adršpach 281

4. Katarína Moravčíková Valec 279

5. Andrej Žitný Leto 276

6. Markéta Rejlková Na dně řeky* 264

7. Miroslava Grožajová Pokoj v duši 251

8. Ľubomír Holubčík Kde bolo, tam bolo... 247

9. Miloslav Pešek Yanomami 240

10. Markéta Rejlková Experiment 237

11. Rastislav Moravčík Skalnaté pobrežie 232

12. Peter Mrva Cuba Libre 229

13.-15. Tomáš Kubík Ve skalách 224

13.-15. Jozef Menke Dvojpodlažné akvárium 224

15.-15. Norman Durný Údolie kmeňa Wingei 224

16. Miloslav Pešek Bororo 216

17. Patrik Bíro Forest 215

18. Norman Durný Magické oko 213

19.-20. Branislav Barčin Barkyho štandard 212

19.-20. Michal Toufar Bábovička 212

21. Jozef Kutálek, Pavol Sedlák Jednotka 204

22. Patrik Bíro Stones 202

23. David Augustovič Šuter 198

24. Patrik Bíro Zen garden 194

25. Jozef Kutálek, Pavol Sedlák Dvojka 193

26. Peter Kaclík Jedno z mnohých 184

27. Miroslava Grožajová Sun Flowers 177

28. Cecília Morócz Domček modrého Alfréda 176

29. Vladimíra Mrvová Kam sa podel Santa II. 170

30.-31. Miloš Chmelko Machová krajinka 166

30.-31. Jozef Menke Skúmavka 166

32. Miloš Chmelko Čo akvaristika dala* 158

33. Jozef Menke Mramorový svet 157

34. Alexandra Vernarecová Filip 101
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Složení     poroty  :   
Norman Durný, Martin Haláč, Tomáš Kubík, Cecília  

Morócz, Peter Mrva, Markéta Rejlková, Khanh Ta

Kritéria hodnocení porotou:
Využití prostoru

Rostliny/Autentičnost*

Živočichové

Originalita

Celkový dojem

* (Rostliny se hodnotí pro kategorii „Okrasné akvárium“; 

pro „Biotop“ se místo toho boduje autentičnost biotopu. Tato 

akvária jsou ve výsledkové listině označená hvězdičkou.)

Tolik formální údaje k hlasování poroty. Dovolím si jěště 

několik poznámek a osobních postřehů:

Jistě Vám neuniklo, že členové poroty se sami účastnili 

soutěže. Je to neobvyklé, ale my jsme k tomu přikročili již po 

několikáté z toho důvodu, že nechceme návštěvníky připravit 

o hezké soutěžní nádržky a na druhou stranu vyloučit z poroty 

ty akvaristy, kteří svým pohledem na miniakvária mají co říci. 

Protože funkce poroty je především hodnotit akvária podrob-

něji, nespokojit se jen s celkovým dojmem. Bylo by smutné, 

kdyby takové hodnocení leželo na bedrech někoho, kdo sám 

nemá zkušenosti s vystavováním. V letošní porotě tak bylo až 

šest soutěžících, sedmým členem poroty byl předseda pořáda-

jícího KLUBu.AKVA.SK, který se však soutěže zúčastnil aspoň 

v předchozích dvou ročnících.

Biotopní akvária – bylo jich překvapivě málo. Já mám 

přitom za to, že když už někdo nechce na výstavu vozit své 

akvárium z domu, ale raději s sebou vezme jen dekoraci, příp. 

rostliny,  potom je  daleko snadnější  vytvořit  na místě akvá-

rium biotopní. „Pomačkané“ rostliny prostě kazí dojem.

Je  samozřejmě otázkou,  nakolik  může  být  12  l  nádržka 

vhodnou ukázkou biotopu... ale to koneckonců platí také pro 

„okrasná akvária“, protože tak malé akvárium má velmi ome-

zené možnosti, jak z návštěvníka vydolovat obdivné výkřiky. 

Koneckonců, pravidla dovolují objem až 30 l, kdy je možné 

předvést skutečně fungující a plnohodnotné akvárium, které 

nehraničí s týráním ryb.

Hodnocení poroty není tajné, takže pokud má někdo ze 

soutěžících zájem vidět detailní údaje, má tu možnost. 

Komentáře porotců k jednotlivým akváriím, které by 

poskytli účastníkům a také čtenářům Akvária více informací 

o tom, proč se to které akvárium líbilo/nelíbilo, najdete v pře-

hledu akvárií vzápětí. Zajímavé je, že je poskytli ze sedmi po-

rotců jen tři, všichni Češi. Ukazuje to snad, že soutěž je opráv-

něně československá :-)?

Na další straně ještě uvádíme přehlednou tabulku, která 

prozradí,  jak si  soutěžní  akvária  vedla v jednotlivých krité-

riích. A potom už si můžete prohlédnout soutěžní exponáty.

Khanh Ta: Fire wood. (Foto: Markéta Rejlková)

Markéta Rejlková: Australský podzim. (Foto: Markéta  Rejlková)

Andrej Žitný: Leto. (Foto: Markéta Rejlková)

Co napsal k hodnocení akvárií porotce Tomáš Kubík:

Na Akvazimě byly k vidění opravdu různorodé nádrže.  

Já jsem je hodnotil hlavně podle vzhledu; výběr živočichů a  

rostlin jsem posuzoval na základě toho, jestli by bylo vhodné  

chovat je či pěstovat v dané nádržce. Celkově mě trošku mr-

zelo, že spousta akvárií nebyla dotažena do konce. Často vy-

padalo akvárium nadějně, ale autor si nedal práci s doladě-

ním detailů. Druhým mnohokrát se opakujícím nešvarem je  

podle mě zakládání akvária na místě. Delší dobu založené  

akvárium je zkrátka o třídu hezčí. Některá se mi ale oprav-

du líbila a inspirovala mě.
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Autor Název akvária Živočichové Využití prostoru

             Celkový dojem Rostliny/Autentičnost*              Originalita

Tomáš Kubík Ve skalách 48 45 35 50 46

Vladimíra Mrvová Kam sa podel Santa II 33 34 35 34 35

Peter Mrva Cuba Libre 42 52 44 51 41

Jozef Menke Dvojpodlažné akvárium 40 32 37 52 64

Branislav Barčin Barkyho štandard 45 44 44 50 31

Miloš Chmelko Machová krajinka 41 8 39 44 33

Cecília Morócz Domček modrého Alfréda 32 37 32 38 37

Norman Durný Magické oko 37 17 34 58 66

Norman Durný Údolie kmeňa Wingei 42 48 38 51 46

Markéta Rejlková Na dně řeky 53 56 54 50 52

Markéta Rejlková Australský podzim 61 61 53 55 56

Markéta Rejlková Experiment 52 47 46 42 50

Miroslava Grožajová Pokoj v duši 52 50 53 52 44

Miroslava Grožajová Sun Flowers 42 30 33 43 35

Jozef Menke Skúmavka 34 8 23 43 58

Jozef Menke Mramorový svet 22 26 24 40 44

Peter Kaclík Jedno z mnohých 38 41 33 41 32

Miloslav Pešek Bororo 44 42 44 45 40

Miloslav Pešek Yanomami 53 33 51 52 50

Ľubomír Holubčík Kde bolo, tam bolo... 53 52 41 52 49

Michal Toufar Bábovička 45 42 35 50 40

Miloš Chmelko Čo akvaristika dala 25 16 38 30 52

Michal Toufar Adršpach 60 54 58 53 56

Rastislav Moravčík Skalnaté pobrežie 53 30 45 54 51

Jozef Kutálek, Pavol Sedlák Jednotka 45 28 38 50 45

Jozef Kutálek, Pavol Sedlák Dvojka 40 34 36 43 41

David Augustovič Šuter 39 32 42 45 40

Patrik Bíro Zen garden 41 46 27 40 42

Patrik Bíro Stones 43 44 35 44 38

Patrik Bíro Forest 45 48 43 43 39

Katarína Moravčíková Valec 56 56 51 59 59

Khanh Ta Fire wood 65 60 61 59 52

Alexandra Vernarecová Filip 20 26 14 19 25

Andrej Žitný Leto 63 41 59 61 54

(maximální zisk za každé hodnocené kritérium je 70 bodů)

(Foto: Markéta Rejlková)
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Fire wood. (Foto: Markéta Rejlková)

Khanh Ta

Fire wood
Objem: 30 l

Flora:  Mayaca fluviatilis,  Hemianthus callitrichoides,  Ro-

tala wallichii, Blyxa japonica, Fissidens fontanus, Taxiphyl-

lum sp.

Fauna:  Caridina cf.  cantonensis,  Neocaridina heteropoda, 

Clithon sp., Axelrodia riesei

Toto akvárium má působit jako pohled na mimozemský 

poklidný les.

Tomáš Kubík: Khanh je prostě umělec. Mě osobně velmi pře-

kvapil tím, jaký zvolil tvar nádrže. Kořen je krásný, vhodně  

umístěný. Kameny mu dělají podporu, aby pozorovatel hned 

věděl, odkud vyrůstá. Tohle akvárium je opravdu hezké.

Markéta Rejlková: Tak takhle si představuju výstavní nádrž  

–  vyvážený  layout,  nápadný  kořen,  svěží  zelená  barva  a  

především pěkné čilé rybky, které vypadají velmi spokojeně  

a vůbec je neruší ruch kolo. Moc se mi taky líbí, jak kořen 

trčí nad hladinu. Ovšem údržbu některých rostlin bych maji-

teli nezáviděla...
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Leto. (Foto: Markéta Rejlková)

Andrej Žitný

Leto

Objem: 12 l

Flora:  Hemianthus micranthemoides, Hemianthus callitri-

choides,  Rotala  wallichii,  Riccia  fluitans,  Anubias  barteri  

var. nana, Limnophila aromatica, Staurogyne sp., Vesicula-

ria dubyana?, Bacopa monnieri,  Myriophyllum matogros-

sense, Myriophyllum sp.

Fauna:  Micropoecilia parae,  Neocaridina heteropoda  var.  

"Red  Cherry", Clithon  sp.,  Physa  sp.,  Planorbarius  sp.,  

Hydra sp.

Cieľom tohto miniakvária má byť vytvorenie dojmu, ako 

keď počas letnej vychádzky pozdĺž dunajských ramien človek 

natrafí na zabudnuté a nedotknuté miestečko, podíde bližšie 

k priezračnej vode a zbadá medzi spleťou koreňov pestrofa-

rebné rastliny obsypané kyslíkovými bublinami. Slnečné lúče 

sa odrážajú od hladiny a mierne oslepujú, ale pri bližšom po-

hľade je vidieť pod vodou pohyb rôznych malých živočíchov. 

Je  to  krehký  biotop,  ktorý  môže  byť  neopatrným  zásahom 

ľahko zničený. Táto malá nádržka bola založená cca. pred me-

siacom.  Plán je,  aby  slúžila  dlhodobo ako  okrasa  kancelár-

skeho stola.  To sa dá jedine za dodržania  pravidelnej údržby, 

odladeného hnojenia a použitia  techniky,  ktorá je schovaná 

za koreňmi. Použitím jemnolistých rastlín a viacero druhov 

premiešaných dohromady som sa snažil vzbudiť dojem trochu 

väčšej nádrže. Ako kontrast slúžia okrúhle listy malých anu-

biasov a tmavé korene.

Khanh  Ta:  Pěkná  kompozice,  promyšlené  detaily,  efektní  

osvětlení, krásný kousek mechu. To jsou vzpomínky na toto 

velmi pěkné akvárium. Co by se mi na tomhle akváriu líbilo 

ještě více by bylo zarostlé dno a tmavé pozadí.  

Tomáš  Kubík:  Akvárium  bylo  krásně  nasvíceno,  výborně 

připraveno a bylo vidět, že se životu v něm daří. Opravdu  

vypadalo jako sluncem zalitá tůňka.

Markéta Rejlková: Mám slabost pro otevřená akvária, z kte-

rých vyrůstají rostliny. Tohle bylo navíc fantasticky osvět-

lené. Moc mě neoslovil příliš divoký mix rostlin, ale byly zato  

ve 100%  kondici. Zklamání a body dolů za výběr ryb, do 12 l  

se Micropoecilia parae opravdu nehodí! 
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Adršpach. (Foto: Markéta Rejlková)

Michal Toufar

Adršpach

Objem: 12 l

Flora: Eleocharis parvulus

Fauna: Microrasbora erythromicron, Caridina sp., Planor-

bis sp., Ostracoda

Akvárium založeno pro loňskou soutěž. Jelikož akvárium 

před  Akvazimou  2008  napadla  sinice,  tak  jsem  na  soutěž 

musel přivézt jiné akvárium. I když akvárium vypadalo hodně 

špatně, dal jsem mu šanci, sinice časem ustoupila a výsledek 

jsem Vám přivezl  ukázat letos. Původně byly v akváriu dva 

druhy rostlin,  ve finále  jsem nechal  prostor  jen pro mono-

kulturu  Eleocharis parvulus. Akvárium funguje více než rok 

bez filtru, vytápění a hnojení. Standardně osvětleno 11 W zá-

řivkou z  kancelářské lampy.  Výměna vody jednou „za  čas“, 

mix vodovodní voda/demivoda cca 1:1.

Khanh Ta:  Krásný a zdravý trávníček. Už na první pohled  

velmi hezké akvárium. Kdyby byly použity jiné kameny a  

byl vytvořen větší svah, bylo by to dokonalé. Bez vytvoře-

ného svahu akvárium ztrácí na hloubce.

Tomáš  Kubík:  Mám  rád  kameny.  Miluju,  když  si  někdo 

s jejich rozmístěním vyhraje a já pak můžu napjatě sledovat 

scenerií.  V  tomhle  případě  se  zcela  potvrdilo  pravidlo,  že  

jakýkoliv kámen může být hezký ve skupině. Vyghum si vy-

bral  břidlici,  kterou  lze  najít  v  okolí  Brna.  Samostatně  je  

nezajímavá, ale parádně se s ní pracuje při skládání skupin  

a  skalních  útvarů.  Tyto  dvě  skupiny  mi  připomínají  zka-

menělé pravěké bojovníky. Pravá polovina jde proti čekající  

skupině vlevo. To dodává akváriu na dramatičnosti, pozo-

rovatele to přitahuje a nutí počkat na to, jak tato bitva na 

svěže zelené jarní louce dopadne. Ta louka je úžasná. Eleo-

charis parvulus bez jakýchkoli známek řas, jeden lístek jako 

druhý, to se musí vidět.

Markéta Rejlková:  Parádní přehlídka dvou prvků, které mě 

osobně  u  každého  akvária  spolehlivě  potěší:  jednoduchost  

a  jasná  zelená barva.  Působí  to  svěže a  uklidňujícím doj-

mem. Vypěstovat takový trávník chce velkou trpělivost, leh-

ce obrostlé kameny ho skvěle doplňují. Jen škoda, že akvá-

rium vypadá „placatě“ a ryby tu nemají žádnou houštinku.
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Kde bolo, tam bolo... (Foto: Markéta Rejlková)

Ľubomír Holubčík Markéta Rejlková

Kde bolo, tam bolo... Australský podzim

Objem: 12 l

Flora: Cryptocoryne parva, Anubias barteri, Myriophyllum 

aquaticum

Fauna: Boraras urophthalmoides, Neocaridina heteropoda, 

Physa acuta

Khanh Ta: Pěkné přírodně vypadající akvárium. Kousek ně-

jakého mechu na kořeni místo toho anubiasu by dodalo větší  

šmrnc.

Tomáš Kubík: Chtělo by to drobnější kytky a udělat v akvá-

riu víc prostoru, kameny a velký kořen jsou na tak malou  

nádržku moc.

Markéta Rejlková:  Velmi příjemné akvárium, spíše domácí-

ho typu a ne výstavní. Což mi vůbec nevadí. Pokud by ještě  

více zarostlo, byl by to pro borarasky učiněný ráj.

Objem: 26 l

Fauna: Chlamydogobius eremius

Biotopní akvárium pro australské hlavačky. Jde o velmi 

odolné ryby, které dokáží přežít teploty 5-40° C. Samci jsou 

barevní,  samice  nenápadné  a  většinou  vypasené.  Tyto  hla-

vačky jsou mírumilovné a hodí se i do spol. akvária, ale (tak 

jako většina jiných ryb) vyniknou lépe v samostatné nádrži.

Khanh Ta: Toto akvárium působilo dobrým dojmem. Mírně 

zakalená voda tomu dodala atmosféru. Zasloužilo by si  to  

ale hlubší nádrž.

Tomáš Kubík: Klasický, dobře zvládnutý biotop se žlutou vo-

dou. Moc se mi líbil kořen a ryby. Kdyby takhle vypadala  

většina na místě tvořených akvárií, byla by to paráda.

Australský podzim. (Foto: Markéta Rejlková)
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Katarína 

Moravčíková

Valec

Objem: 30 l

Flora: Anubias barteri  var. nana,  

Cryptocoryne aponogetifolia,  Cry-

ptocoryne  pontederiifolia,  Vesicu-

laria dubyana, Vesicularia monta-

gnei?, Microsorum pteropus "Win-

delow", M. pteropus "Narrow"

Fauna:  Poecilia  wingei,  Heteran-

dria formosa, Neocaridina hetero-

poda, Neritina natalensis

Jednoduché  okrasné  akvárium 

netradičného formátu, založené pri-

bližne rok.  Nenáročné  rastlinky, 

žiadne  hnojenie.  Takmer  bezúdrž-

bové, občas dolejem odparenú vodu 

a  odkalím  dno.  Akvárium  vystrie-

dalo niekoľko živočíchov. Dlho tu žil 

párik  Betta splendens,  dokonca tu 

prežilo zopár mladých bojovníc. Na 

dne  obyčajný  riečny  štrk,  tropické 

drevo a konár viniča, obrastený ma-

chom, vytvárajúcim zaujímavé húš-

tie pre drobné krevetky a živorodky.

Khanh Ta: Využití prostoru v tako- 

vém atypickém akváriu bylo dobře 

vyřešené.  Celkově  působilo  velmi 

zajímavě.

Tomáš Kubík: Kupodivu jsem tento 

válec hodnotil docela vysoko. I vá-

lec  místo  akvária  může být  krás-

ný. Na dlouhodobý provoz to však  

není.

Markéta Rejlková:  Rozhodně origi-

nální  kousek,  který  výstavu oživil  

a poměrně se líbil. Mně taky. Více 

by se mi ale líbilo, pokud by uvnitř  

byly jen krevetky; na druhou stra-

nu měl válec docela velký průměr  

a  nepřipomínal  tak  naše  začáteč-

nické pokusy s lahví od okurek :-). 

                            Valec. (Foto: Markéta Rejlková)
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           Pokoj v duši. (Foto: Markéta Rejlková)

Miroslava Grožajová Miloslav Pešek

Pokoj v duši Yanomami

Objem: 16 l

Flora: Blyxa japonica, Eustralis stellata, Cryptocoryne par-

va,  Cryptocoryne  sp.  Tropica,  Micranthemum  umbrosum,  

Hemianthhus callitrichoides, Heterandria zosterifolia

Fauna:  Poecilia  wingei,  Caridina  cf.  cantonensis  "Crystal 

Red"

Akvárium je založené skoro 2 týždne, preto som do neho 

umiestnila aj rýchlorastúce rastliny, ktoré pomáhajú rýchlej-

šie zabehnúť akvárium.

Khanh Ta: Zdravě vypadající akvárium. Celkový dojem tro-

chu kazí velký trs (HC) uprostřed.

Tomáš  Kubík:  Kdyby  autor  neumístil  kořen,  ústřední  bod 

celé kompozice, doprostřed, bylo by akvárium mnohem kou-

katelnější. Takhle je rozděleno na dvě poloviny a pozorovatel  

neví, kam se podívat dřív.

Markéta  Rejlková:  Akvárium s pěknými rostlinami,  ale na 

můj vkus příliš pestré a bez prvku, který by vynikl.

Objem: 12 l

Flora: Riccia  fluitans,  Lomariopsis  sp.,  Vesicularia  du-

byana

Fauna: Paracheirodon axelrodi

Khanh  Ta:  Pěkně  detailně  zpracované  akvárium.  Dávalo 

dojem, že jsem někde na vrcholku hory. Možná, kdyby bylo 

celé  pozadí  ve  stylu  levé  strany,  bylo  by  to  trochu  zají-

mavější. Nicméně výběr ryb a celkový dojem velmi dobrý.

Tomáš  Kubík:  Zajímavá,  ale  bohužel  trošku  nedodělaná 

nádržka.  Autor ji  měl  založit  o něco dříve.  Já bych určitě  

zvolil jiné pozadí a do prostoru bych zakomponoval nějaký 

zajímavý kroucený kořen.

Markéta Rejlková:  Zajímavý materiál – kořen a substrát – 

spolu  s  příjemnou  zelení  nestačily  na  to,  abych  přehlídla  

prázdný prostor, za kterým příliš vynikalo technické záze-

mí  (na  fotografii  to  vypadá o  moc  lépe).  Maličké  neonky 

byly milé, ale na běžný provoz akvária úplně nevhodné.

Yanomami. (Foto: Markéta Rejlková)
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Ve skalách. (Foto: Markéta Rejlková)

Tomáš Kubík Markéta Rejlková

Ve skalách Na dně řeky

Objem: 12 l

Flora: Aegagropila linnaei

Fauna: Neocaridina heteropoda var. "Red Cherry"

Akvárium je čistě výstavní,  má znázorňovat skály někde 

na horách. Základním stavebním prvkem kompozice jsou ka-

meny se zajímavou texturou, které doplňují chomáče řasy a 

jemný písek. Tyto doplňky jsou zvoleny záměrně, aby nekon-

kurovaly dominanci kamenů. Nádrž oživuje několik krevet.

Khanh Ta:  Akvárium mělo velmi pěknou kompozici. Kame-

ny byly uspořádány téměř dokonale. I vyplnění řasou bylo  

dobré. Písek vepředu vytváří dojem ostrova. Taková nádrž 

vypadá velmi dobře na povedených fotkách. Kvůli jeho ve-

likosti  a  absenci  ryb  je  naživo  bohužel  takové  bez  života 

a bez atmosféry. Kdyby bylo větší s jinou rostlinou jako vý-

plní a obývalo ho hejno malých rybek, nemělo by to chybu.

Markéta Rejlková:  Řasová akvária mám ráda. Tady mi ale 

vadilo světlé pozadí a absence rybek v prázdném prostoru.

Objem: 26 l

Flora: řasy

Fauna: Rhinogobius duospilus, Sewellia breviventralis

Biotop, představující dno asijské řeky. Pro tyto druhy ryb 

je  důležitá  proudící  a  chladná voda, takže jediným technic-

kým doplňkem je malý filtřík. Ve velmi podobné, jen o něco 

větší nádrži je v této sestavě a se stejnými kameny chovám 

i doma. Řasy mám v domácím akváriu v hustých porostech 

i na sklech – kromě předního :-). Takhle pěkně rostou díky 

kombinaci přímého slunečního svitu, fialového světla zářivky 

a  proudění  vody.  Ale  jsou v  akváriu  jen  jako ozdoba,  ryby 

je prakticky nežerou. 

Khanh Ta: Pěkná kompozice, řasa na kamenech i živočicho-

vé byli parádní. Pro někoho ale možná trochu monotónní.

Tomáš Kubík:  Moc pěkná, zajímavá nádrž s jedinou vadou 

–  chtělo by to jiné rozměry. Kameny porostlé řasou dodaly  

patinu.

   Na dně řeky. (Foto: Markéta Rejlková)
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Rastislav Moravčík

Skalnaté pobrežie

Objem: 12 l

Flora:  Lysimachia  nummularia,  Hemianthus  micranthe-

moides

Fauna: Physa sp.

Moje  prvé  skúšobné  Iwagumi,  založené  6.11.2009  [?]. 

Substrát je ílovitý dunajský piesok, lomový kameň – maka-

dam, ktorý  sa používa  pri  stavbe ciest  a násypov.  Pôvodný 

nápad  rátal  s  použitím  iba  kameňa,  absolútne  bez  rastlín. 

Dostatkom svetla a živín obsiahnutých v substráte som plá-

noval  nechať  akvárium  iba  „jemne“  zariasiť,  aby  pôsobilo 

prirodzenejšie, „prírodne zanedbane“. Rastlinky boli pridané 

neskôr,  kvôli vytvoreniu prirodzeného pozadia a dotvoreniu 

hĺbky priestoru. Keď sa rastlinky rozrastú a akvárium sa troš-

ku zabehne, pravdepodobne pridám nejaké živočíchy.

Khanh Ta:  Pěkné využití prostoru i umístění kamenů. Roz-

manitější výběr rostlin by akváriu velmi pomohl.

Tomáš Kubík: Další velmi dobře zvládnutá stavba z kamenů.  

Kameny jsou výborně vybrané,  na pohled velmi  zajímavé 

a ve skupině ještě  zajímavější.  Je  vidět,  že  nad jejich  roz-

místěním autor  přemýšlel  a  věděl,  kam  který  kámen dát.  

Až na malé drobnosti se mu to povedlo a není pochyb o tom, 

že kdyby založil akvárium dříve a v pozadí dopěstoval hustý 

porost rostlin, byl by nejen mým favoritem.

Markéta Rejlková: Na tomto akváriu se mi moc líbí substrát  

a kameny... jen kdyby to celé bylo ve větším měřítku a okolo 

se proháněly nějaké rybky!

Jozef Kutálek, Pavol Sedlák

Jednotka

Objem: 12 l

Flora: Microsorum pteropus, Rotala rotundifolia, Crypto-

coryne parva, Monosolenium tenerum

Fauna: Phaloceros  caudimaculatus  reticulatus,  Loricaria  

sp. red, Poecilia wingei "Scarlet", Clithon corona

Prvý náš pokus.

Khanh Ta: Výběr tmavého dna nebo přidání kamenů do po-

zadí by smazalo příliš velký kontrast mezi světlým dnem a  

černou stěnou.

Tomáš Kubík:  Škoda,  že  si  autor  tohoto akvária  nedal  tu  

práci a nezaložil ho pár týdnů před výstavou.  Nádrž je totiž  

kompozičně velmi zajímavá.

Markéta Rejlková:  Docela příjemná nádržka, až na tu směs 

ryb. Hezká kompozice, ale chtělo by to doladit detaily, objem 

zdvojnásobit a nechat tam jen „retikulátky“.

Skalnaté pobrežie. (Foto: Markéta Rejlková)

Jednotka. (Foto: Markéta Rejlková)

Cuba Libre. (Foto: Markéta Rejlková)

Údolie kmeňa Wingei. (Foto: Markéta Rejlková)
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Peter Mrva

Cuba Libre

Objem: 12 l

Flora: Lilaeopsis brasiliensis,  Hydrocolyle vulgaris,  Pogo-

stemon helferi

Fauna: Heterandria formosa

Kubánske stolové hory sú úžasne výtvory prírody a aj nap-

riek tomu, že „podvodné krajinky“ nemám rád, inšpirovali ma 

pri tvorbe môjho tohtoročného súťažného akvária. Kto videl 

Kubu, ľahko rozpozná plantáž cukrovej trstiny s palmami na 

úpätiach stolových hôr. Na počiatku zimy Vás tento pohľad 

bez debaty prehreje tropickým teplom. Teším sa na to, že po 

výstave bude „kraľovať“ na stole v mojej kancelárii. 

Khanh Ta: Dobré využití prostoru a kombinace Hydrocotyle 

a těchto kamenů je velmi zajímavá a povedená.

Tomáš Kubík: Podobně poskládané valouny ve mně nevyvo-

lávají moc přirozený pocit. Chtělo by to, aby akvárium po-

řádně zarostlo.  Jen malé  kousky  valounů čouhající  z hou-

štiny by vypadaly líp.

Markéta Rejlková: Potěšili mě tady tři prvky: formosky, Hy-

drocotyle a Pogostemon – i když ten by mnohem lépe vynikl  

ve větší skupině, ne pozastrkaný za kameny. Přiznám se, že 

úplně stejné kameny jsem si v přírodě taky nasbírala a když  

je  dávám  do  akvárií,  tak  je  buď  úplně  schovám,  nebo  je  

aspoň nechám důkladně obrůst řasou... nepůsobí na mě totiž  

moc přirozeně. Prostor je dobře využitý,  jenže formoskám 

bych spíš dopřála pořádně zarostlé akvárium.

Norman Durný

Údolie kmeňa Wingei

Objem: 12 l

Flora:  Bacopa  monnieri,  Sagittaria  subulata,  Vesicularia 

dubyana, Anubias barteri

Fauna: Poecilia wingei 

V tomto akváriu žijú bojovníci kmeňa Wingei.

Khanh Ta: Dobrý nápad udělat hlavní pohled z boční strany. 

Škoda, že akvárium nebylo možné někam zasunout, aby člo-

věk neměl tendenci na to akvárium koukat z té delší strany.  

Pozadí z mechu bylo pěkné. 

Tomáš Kubík: Zajímavé, originálně otočené akvárium, které 

zkrátka chtělo ještě doladit. Určitě by bylo vhodné vyměnit  

bacopu za nějaký drobnější druh a pohrát si s dalšími detai-

ly jako je listí a olšové šišky.

Markéta Rejlková:  Taková klasika, kterou si doma zakládá-

me, když chceme v klidu chovat malé rybky. Tedy žádná „vý-

kladní skříň“, ale to není na škodu (hlavně pro ty rybičky).

Patrik Bíro

Zen garden

Objem: 12 l

Flora: Riccia fluitans

Fauna:  Neocaridina  heteropoda  var.  "Red Cherry", Bora-

ras sp.

Kamenné záhrady sú vo východnej filozofii spájané s uče-

ním Zen a slúžia na meditácie. Tu je taká malá kamenná zá-

hradka pod vodou.

Khanh Ta:  Hezká myšlenka, ale akvárium působí poměrně 

prázdně.

Tomáš Kubík: Mám rád japonskou kulturu, použité kameny 

jsou parádní, ale jejich rozmístění není úplně ideální. Tvůrci  

zahrad totiž dodržují  počty.  Myslím tím sudý-lichý. Nedo-

volili by si dát na tak malý prostor dvě trojčlenné skupiny  

kamenů, protože velmi dobře vědí, že by se navzájem rušily.  

Skupina vpravo je parádní. Není jí co vytýkat. Skupině vlevo 

by podle mě prospělo, kdyby autor jeden kámen ubral a ze  

zbylých  dvou  vytvořil  ladící  dvojici.  Možná  by  bylo  také  

dobré  použít  více  riccie  nebo  kolem  kamenů  vytvořit  ko-

bereček třeba z Hemianthus callitrichodes. Když mám tohle  

akvárium  srovnat  s  japonskými  zahradami,  musím  ještě 

upozornit, že mnohem lépe by celek vyzněl, kdyby byly ka-

meny  porostlé  řasou,  protože  v  japonských  zahradách  se 

nejvíc cení právě stáří a patina.

Markéta Rejlková:  Tenhle styl se mi prostě nelíbí – kameny 

vypadají uměle, celé akvárium taky tak a být rybou, nechtě-

la bych tu rozhodně žít. Ale borarasky nevypadaly obzvlášť  

smutně. Já mám ráda zelenou a tohle akvárium je růžové a 

září novotou, navíc budí dojem, že to tak má i zůstat...?

Alexandra Vernarecová

Filip

Objem: 9 l

Flora: umelá rastlina

Fauna: Betta splendens

V  mojom  akváriu  sa  nachádza  jeden  samec  bojovnice, 

umelá rastlina, okrasné kamienky, mušla a úkryt.

Khanh Ta: Dětem se líbilo.

Tomáš Kubík:  Mám rád kameny a živé rostliny.  Podobná  

akvária se mi prostě nelíbí.

Markéta Rejlková: Nádržka, která se mi dost těžko hodnoti-

la, protože chov bojovnic považuju za zvláštní odvětví akva-

ristiky... nepobuřuje mě to, chybí mi tam živé zelené rostliny,  

ale potom by se mi tam zase nelíbila ta bojovnice. Takhle to  

myslím dobře plní účel, dělat radost malé majitelce.
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Zen garden. (Foto: Markéta Rejlková)

Filip. (Foto: Markéta Rejlková)

Kam sa podel Santa II. (Foto: Markéta Rejlková)

Čo akvaristika dala. (Foto: Markéta Rejlková)

Vladimíra Mrvová

Kam sa podel Santa II

Objem: 12 l

Flora: Fissidens fontanus, Vesicularia reticulata

Fauna: Xiphophorus helleri

Pozitívne ohlasy detí  na moje minuloročné akvárium so 

„Santom“ ma motivovali k ďalšiemu pokusu. Čo vy na to?

Khanh Ta: Toto akvárium je taková recese, takže k tomu ne-

mám moc říct.  Ale  na  druhou stranu mě překvapil  výběr 

ryb, který se tam velmi hodil.

Tomáš Kubík: No, abych řekl pravdu, tohle akvárium se mi 

nelíbilo. Mnohem lépe by vypadalo, kdyby ho autor založil  

měsíc až dva před výstavou, aby pomyslné stromky pořádně  

obrostly mechem.

Markéta Rejlková:  Akvárium má atmosféru a na Akvazimu 

patří. Ještě by to chtělo vylepšit pozadí. A ty ryby – mečovky 

ve 12 l, byť malinké... to vidím rudě :-(.

Miloš Chmelko

Čo akvaristika dala

Objem: 12 l

Flora: Araucaria aquatica "Minima"

Fauna: Plasticus multifasciatus, Plasticus discus, Plasticus 

acuminatus, Plasticus trichiodus, Plasticus azurus

Jedná sa o takmer bezúdržbové akvárium. Použité  ryby 

patria do rodu Plasticus, ktorý je najmenej náročným rodom 

rýb chovaných v našich akváriách. Ryby sú odolné voči zne-

čisteniu, nenáročné na kŕmenie a dokonca dobre znášajú aj 

vyschnutie akvária. Toto obdobie prečkajú na dne, pokiaľ ak-

várium znova nenapustíme. Citlivé sú len na teplotu, keď pri 

teplotách nad 80 °C môže dochádzať k ich deformácii. Ryby 

kŕmime,  kedy  si  zrovna  spomenieme,  kryštálovým  cukrom 

alebo soľou v množstve, ktoré sa do 5 minút bezpečne roztopí. 

Ak náhodou ryby prekŕmime,  ani to nie je problém, a túto 

katastrofu  pre  bežné  akvárium  zvládnu  bez  nášho  zásahu. 

Takisto  použité  rastliny  sú  absolútne  nenáročné  na  svetlo, 

živiny  a  starostlivosť.  Rovnako ako  ryby  dobre  znášajú  vy-

schnutie akvária.

Varovanie  MK SR: Gýč môže trvalo poškodiť  Vaše este-

tické cítenie.

Khanh Ta: Dětem se líbilo, tak co :-).

Tomáš Kubík: Preferuji přírodu a tohle se mi zkrátka nelíbí.

Markéta Rejlková: Perfektní recese, proč ne! Kdo se začetl do 

popisku akvária, dobře se pobavil a pochopil, proč se tohle  

akvárium na výstavě ocitlo. A při hodnocení podle kritérií  

poroty jsem téměř neměla kde strhávat body :-). 
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Patrik Bíro

Stones

Objem: 12 l

Flora: Anubias  barteri,  Heteranthera  zosterifolia,  Rotala 

rotundifolia,  Hemianthus  micranthemoides,  Microsorum 

pteropus "Windelow", Pogostemon helferi

Fauna:  Neocaridina  heteropoda  var.  "Red  Cherry", Bora-

ras sp.

3 kamene, 3 myšlienky

Khanh Ta: Více kamenů by akváriu jen prospělo.

Tomáš  Kubík:  Chtělo  to  nevytvořit  toto  akvárium  až  na 

místě, použít lépe tvarované kořeny a přidat na dno nějaké  

různě velké valounky. Kdyby bylo starší, mohlo by se srov-

návat s akvárii vítězů.

Markéta Rejlková: Myslím, že přes čisté sklo bez bublinek by  

kompozice mnohem lépe vynikla. Hezké rostliny, i když se mi  

nelíbí  takhle  v  chumlu  a  vzhled  akvária  je  udržitelný  jen  

krátkou dobu. A ještě dodám – ráda si čtu k nádržím popisy 

jejich autorů a tady jsem ztracená...  kam asi ty myšlenky  

směřovaly? 

Peter Kaclík

Jedno z mnohých

Objem: 16 l

Flora:  Anubias  barteri,  Microsorum  pteropus,  Bolbitis  

heudelotii, Cryptocoryne wendtii "Rubra", Cryptocoryne sp.  

"Eva"

Fauna: Poecilia wingei, Melanoides tuberculata

Akvárium má zhruba 16 litrov,  nevyžaduje veľa osvetle-

nia. Je pomerne husto zarastené, som zástancom hustého po-

krytia rastlinami.  Anubias,  ktorý v ňom rastie,  môže vyrásť 

nad hladinu.  Anubias, rovnako aj  Microsorum sú prirastené 

o koreň. Kryptokoryny sú doplnok dopredu.

Khanh Ta: Velmi příjemné a přírodně vypadající akvárium.

Tomáš Kubík: Hezká nádržka. Příště by to chtělo použít rost-

liny s menšími listy. Líbí se mi, jak je všechno příjemně ba-

revně sladěno.  

Markéta Rejlková: Další „obyčejné“ akvárium, jaké míváme 

sami doma pro ryby. Tady mi vadila jednotná výška rostlin  

– nic netrčí v pozadí do výšky a dno je holé (zato substrát je  

moc hezký). Volila bych méně rostlinných druhů, jiné rybky,  

které by džungli lépe využily a zároveň by byly vidět, a na  

dně bych nechala nějaké listí,  úlomky dřeva nebo alespoň 

detrit. Také mě ruší velkolisté rostliny hned u předního skla. 

Stones. (Foto: Markéta Rejlková)

Jedno z mnohých. (Foto: Markéta Rejlková)

Dvojpodlažné akvárium. (Foto: Markéta Rejlková)

Experiment. (Foto: Markéta Rejlková)
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Jozef Menke

Dvojpodlažné akvárium

Objem: 25 l

Flora: Bacopa  caroliniana,  Vallisneria  spiralis,  Anubias  

barteri var. nana

Fauna: Gymnocorymbus ternetzi, Danio rerio

Khanh  Ta:  Originální  nápad a zpracování.  Všiml  jsem si,  

že ryby se tam nahoře rády zdržovaly.

Tomáš  Kubík:  Zajímavý  nápad,  ale  já  si  akvárium  před-

stavuju jako místo vhodné k životu ryb, což podobný experi-

ment není. Bylo mi strašně líto dania, které zmateně kroužilo  

v oné váze.

Markéta Rejlková:  Originální dílko, škoda, že použitý mate-

riál ve spodní části působil „ošuntěle“. Rybkám se tam podle  

mě líbilo, přitahovalo je efektní osvětlení.

Markéta Rejlková

Experiment

Objem: 12 l

Flora: Potamogeton gayi

Fauna:  Heterandria formosa

Pokus o „okrasné“ akvárium trochu jinak :-).

Khanh Ta:  Originální  řešení  osvětlení.  Dávalo dojem pod-

mořské hlubiny.

Tomáš Kubík: Zajímavá náladovka. Dlouhodobě nepoužitel-

ná, ale na výstavě na sebe přitáhne pozornost.

Cecília Morócz

Domček modrého Alfréda

Objem: 12 l

Flora: Najas  guadalupensis,  Bacopa monnieri,  Sagittaria  

subulata, Aegagropila linnaei, Vesicularia dubyana, Lemna 

minor

Fauna: Betta splendens

Rybička vo vode.

Khanh Ta: Dobrý domov pro bojovnici. Bylo by lepší nahra-

dit těch několik emerzních rostlin za submerzní.

Tomáš  Kubík:  Domeček  pro  drobné  tvorečky,  který  splní 

svoji službu, ale nijak nezaujme.

Markéta Rejlková:  Klidné a nenápadné akvárium, vzbudilo 

mnohem méně zájmu než „Filip“. Vadily mi prázdné ulity.

Domček modrého Alfréda. (Foto: Markéta Rejlková)

Dvojka. (Foto: Markéta Rejlková)

Šuter. (Foto: Markéta Rejlková)

Bábovička. (Foto: Markéta Rejlková)
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Jozef Kutálek, Pavol Sedlák

Dvojka

Objem: 12 l

Flora: Anubias barteri  var. nana, Sagittaria  sp., Ludwigia 

arcuata x repens

Fauna: Poecilia wingei, Loricaria lanceolata

Druhý náš pokus.

Khanh Ta: Barevně je to celkem sladěné, ale první kámen je  

příliš velký a moc namačkaný u přední stěny. 

Tomáš Kubík:  Takové světlé kameny jsou velmi krásné, ale 

v tomto případě je jejich krása potlačena. Stačilo jen sehnat  

ještě  nějaké  menší,  popřemýšlet  nad  jejich  rozmístěním a 

vybrat vhodnější rostliny.

Markéta Rejlková: Škoda lorikarií a toho kamene vzadu.

David Augustovič

Šuter

Objem: 12 l

Flora:  Utricularia  sp.,  Didiplis  diandra,  Vesicularia  reti-

culata

Fauna:  Boehlkea fredcochui

Khanh Ta:  Příjemné a uklidňující akvárium. Dobře využitý 

prostor.

Tomáš Kubík:  Použití mechů v aquascapingu je velmi mód-

ní. Chce to však nechat je v akváriu přirozeně rozrůst. Tako-

vé chuchvalce se hodí maximálně do vytírací nádrže.

Markéta Rejlková: Takové zelené a „měkké“ krajinky můžu!

Michal Toufar

Bábovička

Objem: 12 l

Flora: Acorus pusillus, Rotala wallichii, Hygrophila corym-

bosa var. minima, Riccia fluitans 

Fauna: Poecilia wingei

Uplácáno na místě.

Khanh Ta:  Pěkný kořen a kámen. Ale použil bych spíše jen  

jedno z toho. Takhle tam jsou 2 dominanty v malém akváriu  

a nedává to dobrý celkový dojem.

Tomáš Kubík: Být Vyghumem, tak tohle akvárium nevysta-

vuju. Je pod jeho úroveň.

Markéta Rejlková: Přesně takhle to vypadalo loni na výstavě 

ve Vídni – dobrý materiál (ale je ho příliš), emerzní rostliny,  

bez zvláštní atmosféry. Ty emerzní rostliny mi vadí hodně.

Miloš Chmelko

Machová krajinka

Objem: 12 l

Flora: Vesicularia dubyana

Akvárium je založené na mieste a má predstavovať pokus 

o  miniakvárium  nenáročné  na  údržbu,  schopné  dlhodobej 

prevádzky.

Khanh Ta: Barevně je to sladěné, škoda nevyužitého prosto-

ru v pozadí. 

Tomáš  Kubík:  Další  ze  série  akvárií  bez  nápadu  a  snahy 

popřemýšlet. Položit do akvária kořen umí každý.

Markéta Rejlková: Nelíbí se mi ta prázdnota za kořenem.

Branislav Barčin

Barkyho štandard

Objem: 12 l

Flora: Microsorum pteropus

Fauna: Poecilia wingei

Ukážka extrémne rýchlo založeného akvárka; stačí vložiť 

štrk, rastlinky prirastené na koreňoch, a s použitím už odstá-

tej vody zachviľu vypustiť rybky a akvárko je na svete...

Khanh Ta:  Pěkný kousek Microsorum. Nic jiného k tomuto 

akváriu nelze napsat.

Tomáš Kubík: Akvárium, které neurazí ani nijak nenadchne, 

ale malým rybkám či krevetám se tam jistě žije dobře. To je  

důležité.

Markéta Rejlková: Docela příjemné uspořádání, lepší než ná-

sledující akvárium. Jen by rostlina mohla být bez fleků.

Miloslav Pešek

Bororo

Objem: 12 l

Flora: Microsorum pteropus "Windelow"

Fauna: Poecilia wingei, Tylomelania sp.

Khanh Ta: Jako přecházející akvárium. Pěkné Microsorum.  

Jen zde je lepší využití prostoru.

Tomáš Kubík: Akvárium příjemné k životu drobných ryb, ale 

bez  žádného  nápadu.  Kdyby  je  autor  doladil  vhodně  zvo-

lenými detaily v podobě jemných větviček a kamínku, byla  

by to paráda.

Markéta Rejlková: Krásné Microsorum. Jenže tohle není vý-

stava rostlin, akvárium jako takové mě neoslovuje ani jako 

chovné. Vadí mi prázdno nade dnem a kabely za akváriem.
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Machová krajinka. (Foto: Markéta Rejlková)

Barkyho štandard. (Foto: Markéta Rejlková)

Bororo. (Foto: Markéta Rejlková)

Forest. (Foto: Markéta Rejlková)

Patrik Bíro

Forest

Objem: 12 l

Flora:  Riccia  fluitans,  Microsorum  pteropus  "Windelow", 

Pogostemon helferi, Vesicularia dubyana, mech

Fauna:  Neocaridina  heteropoda  var.  "Red Cherry", Bora-

ras sp.

Lesná tôňka má určite nejaké to čaro.

Khanh  Ta:  Barevně  sladěné.  Škoda  nevyužitého  prostoru.  

Tři stejné a různě rozmístěné kameny by udělaly akvárium 

zajímavější.

Tomáš Kubík:  Podobně jako mnozí další měl autor akvária  

víc popřemýšlet nad zvolenou dekorací a jejím rozmístěním.

Markéta Rejlková: Škoda prázdného prostoru, zaujme totiž  

právě ten. Riccie na dně mě děsí z důvodu trvalé údržby.

Miroslava Grožajová

Sun Flowers

Objem: 12 l

Flora: Alternanthera rosaefolia,  Ludwigia peruensis,  Am-

mania senegalensis, Aegagropila linnaei

Fauna: Melanoides tuberculata

Akvárium som založila deň pred výstavou, z tohto dôvodu 

mi bolo  ľúto dať  do neho viac živočíchov (nestojí  to  za  tie 

body :-)).

Khanh  Ta:  Kvůli  použitým  rostlinám  vypadalo  akvárium 

příliš čerstvě založené.

Tomáš  Kubík:  Připadlo  mi,  že  autor  narychlo  naházel  do 

akvária to, co mu přišlo pod ruku. Navíc si ani nedal práci  

se setřením bublinek.

Markéta Rejlková: Ty bublinky srážejí dojem aspoň o 50 %.  

Jinak by akvárium bylo pohledné. Řasu bych dala na dřevo!

Jozef Menke

Mramorový svet

Objem: ?

Flora: Cryptocoryne affinis

Fauna: Paracheirodon innesi

Khanh Ta: Toto hraničilo s trápením ubohé neonky.

Tomáš Kubík: Chudák neonka.

Markéta Rejlková: Dokážu si představit milion lepších deko-

rací  do bytu,  o akváriích nemluvě. Že je tam opravdu za-

vřená rybka se ukázalo až druhý den.
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Jozef Menke

Skúmavka

Objem: ?

Flora: Vesicularia dubyana, Cryptocoryne affinis

Fauna: Paracheirodon innesi

Khanh Ta: Výběr živočichů i rostlin absolutně nevhodný. 

Tomáš Kubík: Viz komentář k předchozímu akváriu.

Markéta Rejlková: No, budiž, jako bytová ozdoba... každému 

se líbí něco jiného. S vhodně zvolenými rostlinkami a hezky 

nasvícené by to mohlo zaujmout. Jenže rozhodně ne s živo-

čichy – takhle opravdu ne!

Norman Durný

Magické oko

Objem: 0,5 l

Flora: Sagittaria subulata

Aby chlapi večer doma boli.

Khanh Ta: Blackwater nebo beerwater?

Tomáš Kubík: Podle mě špatný vtip, který nemá na výstavě 

akvárií co dělat.

Markéta Rejlková: Tohle se mi líbilo, i když je to samozřejmě 

ptákovina :-). Bylo vidět, že se autor zamýšlel a nachystal se 

dopředu.
aquadesign

...a to je všechno!

Líbila se Vám soutěžní miniakvária?

Dokážete něco podobného?

?

Určitě ano, takže se na Vás budeme těšit na 

Akvazimě 2010
již ve 4. ročníku

SOUTĚŽE MINIAKVÁRIÍ!

!

Sun Flowers. (Foto: Markéta Rejlková)

Skúmavka, Mramorový svet. (Foto: Markéta Rejlková)

Magické oko. (Foto: Markéta Rejlková)
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ROZHOVORY S ÚČASTNÍKY AKVAZIMY 

Tomáš Kubík

Jakkoli obsáhlý popisek nádrže nezodpoví všechny otázky, které spoustu lidí napadly při pohledu na soutěžní miniakvária.  

Položil jsem proto nejúspěšnějším účastníkům Akvazimy několik dotazů, které zajímaly mě.

KHANH TA: FIRE WOOD

Gratuluji k prvnímu místu u porotců a ke krásnému 

akváriu. Jak staré akvárium je?

Děkuji za gratulaci, akvárium na výstavě bylo přibližně 

měsíc staré. Když má člověk přístup k zaběhnuté vodě z jiné-

ho akvária, vše je mnohem snadnější. Nevím, zda by to tak-

hle dopadlo, kdybych měl k dispozici pouze vodovodní vodu.  

Chce  to  taky  mít  dobrý  základ  v  rostlinách.  Nejlépe  sub-

merzní od akvaristů.

Měl jsi při jeho zakládání přesnou představu, jak má 

vypadat, nebo jsi něco výrazněji měnil? (Děláš si ná-

črty svých nápadů, nebo nosíš všechno v hlavě?)

Já si  už nikdy náčrty nedělám, protože neumím vůbec  

kreslit :-). A když už jsem to párkrát zkoušel, tak to stejně 

vždy vypadalo úplně jinak, než na papíře. Mojí největší in-

spirací je příroda a akvária jiných lidí. Ne, že bych něco ko-

píroval, ale zaujme mě nějaká určitá věc, a pak to jde samo.  

Ten první  impuls je nejdůležitější.  Zachovat si v hlavě ten  

pocit z toho akvária a pak začít hned tvořit. Neodkládat na  

později. Samozřejmě, že člověk musí mít také nastudované  

alespoň základy kompozice. Ale jak říkám, klidně jenom zá-

klady. Ostatní je o citu.

Co se týče tohohle konkrétního akvária,  tak ten nápad 

vznikl, když jsem si prohlížel jeden moc krásný kořen. Hned  

jsem věděl, že by se velmi hodil do nějaké kostky. S výsled-

kem jsem byl celkem spokojený. Mechy mohly být víc zarost-

lé a HC také. Ale nic zásadního bych už asi neměnil.

Fire wood. (Foto: Markéta Rejlková)

Khanh: Účastník a vítěz již druhého ročníku Akvazimy. 

Vždy přijde s něčím, co se zkrátka líbí. Má ohromný cit 

a zkušenosti. (Foto: Miloslav Pešek)

Vždycky jsi prosazoval spíše akvária nižší. Dokonce 

si  vybavuji,  že  jsi  při  představení  nádrže  o  rozmě-

rech 90 x 45 x 40 cm na otázky ohledně nízké výšky 

akvária  prohlásil:  „Vždyť já bych vůbec nevěděl,  co 

s  prostorem  nahoře  dělat.“  A  najednou  vystavuješ 

kostku.  Přiznávám,  že  to  pro  mě  bylo  překvapení. 

Znamená to,  že měníš svoje přesvědčení,  a nebo si 

prostě chceš zkusit něco jiného?

Na  tuhle  otázku  jsem  částečně  odpověděl  v  předchozí 

otázce. Většinou dělám klasické delší a širší akvária, ale ten  

kořen mě přesvědčil. Navíc po tomhle mám v plánu do bu-

doucna udělat ještě nějaká taková akvária ve tvaru kostky.  

Já jako akvarista se stále vyvíjím a mám pocit, že se budu 

vyvíjet celý život.  Tohle je pro mě prostě další výzva a to dě-

lá ten koníček krásným. Stále je co zlepšovat a zdokonalovat. 

V  Česku  a  Slovensku  většina  tvůrců  akvárií  hledá 

kameny  i  jiné  dekorace  v  přírodě.  Ty  však  téměř 

výhradně  používáš  kameny  a  dekorace  kupované, 

stejné  jako  aquascapeři  jinde  ve  světě.  Myslíš,  že 

jsou tyto kameny lepší, nebo jsi jen líný hledat?

Kameny i kořeny v přírodě jsem už hledal. Co se týče ka-

menů, asi jsem měl smůlu, protože jsem nikdy nenašel to, co 
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jsem  chtěl.  Kořeny  pouze  do  biotopu  a  spíše  menší  kusy.  

S  většími  kořeny z  přírody,  které nebyly ve vodě, nemám  

dobrou zkušenost. Dlouhou dobu zapáchaly. 

Nyní mám možnost si vybrat  přesně takové kameny a 

kořeny,  které  chci.  Někdo  investuje  do dekorace  spíše  čas  

a někdo zase finance. Vyjde to skoro nastejno.

Máš spoustu zkušenosti z různými substráty. Každý 

má určitě své pro a proti. Ty začínáš prodávat výrob-

ky firmy ADA. V čem jsou nejlepší, je na nich ještě co 

vylepšovat?

Já rozděluji dno na dvě kategorie. Inertní štěrk s vhod-

nou zrnitostí a substrát. Substrát je pro mě ADA Amazonia 

a  jí  podobné.  Prostě  nějaká  zemina  s  živinami.  Štěrk  je 

všechno ostatní, co je vhodné do akvária. Takže takové de-

baty jestli písek od Hagenu, Dennerle atd. mi přijdou úplně 

zbytečné. Pokud mají vhodnou zrnitost, poroste to v každém 

skoro stejně. Tam už jde jen o to, zda se použije hnojivo a 

jestli ano, tak jaké. A pokud se někdo ptá, zda do Nature ak-

vária štěrk nebo substrát, tak jednoznačně substrát! Výběr  

dna je podle mě nejdůležitější část v akváriu a to hodně lidí  

opomíjí.  ADA  Amazonia  je  podle  mě  nejlepší  produkt  od 

ADA, co byl vyroben. Hezky vypadá, rostliny v něm rostou  

nádherně a díky jeho struktuře a složení se v něm dobře daří  

„prospěšným“ bakteriím. Ale nehodí se do všech akvárií a ne  

každému. Je tam také poměrně dlouhá doba zajíždění, kdy 

první týdny nesmí být v akváriu s ADA substrátem žádný 

živočich. Také je poměrně křehký. Napsal bych toho více, ale  

myslím, že tento rozhovor není o tomhle.

Jaká je životnost těchto substrátů?

Udává se kolem 2-3 roků. Postupně se v nejnižších vrst-

vách začne lisovat do sebe a měl by se vyměnit. V Japonsku 

je ale normální často měnit vzhled akvária, proto to tam lidé  

tak  neřeší.  Zde  je  normální  mít  akvárium  5  a  více  let  ve  

stejném stavu, tak je pochopitelné, že se na to lidé často ptají.  

Já osobně to také neřeším, protože tvoření nových věcí je to,  

co mě baví, a vyhýbám se tím tak stereotypu. Navíc každým  

nově vytvořeným akváriem se člověk víc naučí a zdokonalí.

Výrobky ADA jsou poměrně drahé. Představ si: mám 

50 Euro, 50-litrové akvárium vybavené odpovídající 

technikou a chci si pořídit některé z přípravků ADA. 

Které mi doporučíš a proč?

Substrát a hnojivo Step 1. Proč substrát, na to jsem už 

odpověděl. A hnojivo, protože ta jsou druhá nejlepší věc od  

ADA :-). Ostatní věci od ADA už jsou luxus. Ať si ho dopřeje  

ten, kdo na to má a komu se to líbí. Ale substráty a hnojiva  

jsou základ.

Na jak dlouho mi tyto přípravky vydrží?

Jestli bych měl být konkrétní, tak nedokážu odpovědět.

Když si vzpomenu na dobu před 2-3 roky, kdy v Čes-

ku i Slovensku bylo poměrně těžké sehnat speciální 

výrobky pro aquascaping, jsem rád, že se doba změ-

nila.  Lidé  stále  častěji  využívají  těchto  produktů  a 

dávají pak vzniku nádherných nádrží. Je podle tebe 

konec s experimenty a sháněním substrátů či jiných 

materiálů mimo specializované prodejny a eshopy?

Lidé budou chtít stále ušetřit tam, kde se dá, takže mys-

lím, že konec tomu není. Navíc vždy se najde dost takových  

lidí, kteří ať už z finančních nebo experimentálních důvodů 

budou hledat alternativy mimo specializované obchody. A to  

můžeme vidět  nejen u aquascaping věcí,  ale u akvaristiky  

obecně. 

Na  Akvazimě  byly  k  vidění  některé  moc  zajímavé 

nádrže. Jsi jejím pravidelným účastníkem a vítězem. 

Byl si spokojen s konkurencí, zaujalo tě některé mi-

niakvárium?

Tenhle rok jsem byl velmi spokojen s konkurencí.  Bylo  

tam několik krásných akvárií, která mě zaujala. Nejvíce An-

drejovo a Michalovo akvárium. Budu jen rád, jestli to bude  

každým rokem lepší. Také bych rád tímto povzbudil váhající  

akvaristy, aby se příště soutěže zúčastnili. Nejde o umístění,  

hlavní je si popovídat s ostatními akva blázny o společném  

koníčku. 

Jak se stavíš k různým experimentům jako například 

patrové akvárium, líbí se ti?

Mám rád inovativní vzhledy akvárií, nové prvky a nové 

věci. Já jsem zastáncem Nature akvárií, přírodního vzhledu 

a biotopů. Takže takové nepřirozené věci jako patrové akvá-

rium se mi nelíbí. On si člověk může říct, že i takové Nature  

akvárium není přirozené, a bude mít pravdu. Každý má jiný  

vkus a každému se líbí něco jiného.

Nicméně,  nemáš  jenom  akvária  rostlinná.  Chováš 

i skaláry vysoké (Pterophyllum altum) – jak se jim 

daří?

Biotopová akvária jsou také mojí vášní. Jde tam o atmo-

sféru a o ryby. V Nature akváriích ryby ani mít nemusím a  

nebude mi to vadit. Osobně se dokážu na biotopní akvárium 

dívat mnohem déle, než na Nature akvárium. Altům se daří  

dobře.

Byly tvým akvaristickým snem – jaké jsou teď tvoje 

další sny a plány?

Můj sen, co se týče aquascapingu, je udělat jedno oprav-

du krásné akvárium, které bych poslal do soutěže pořádané  

ADA a umístil se v první stovce.  

Díky za rozhovor.
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ANDREJ ŽITNÝ: LETO

Azet, gratuluji k nejlepšímu miníčku u návštěvníků. 

Tvoje akvárium bylo jedním z mých favoritů. To po-

užití  světla  bylo naprosto úžasné.  Opravdu jsem se 

cítil jako v létě. Můžeš nám k osvětlení něco říct?

Ďakujem! Aranžáciu s  halogénkou som už dlhšiu dobu 

nevidel u nikoho na domácej a zahraničnej pôde. Čo sa týka  

svetla, mal som na výber viacero riešení a rozhodnutie pri-

šlo neskôr. Keď som si doniesol domov tú malú „elementku“  

zapožičanú z KLUBu.AKVA.SK, uvažoval som, ako z toho vy-

ťažiť maximum. Na nečisto som skúšal viaceré kombinácie 

koreňov a ich umiestnenie. Vtedy bolo jasné, že všetko, čo  

som do akvárka vložil,  viac  alebo menej  vykúka nad hla-

dinu. Rozhodol som sa o otvorený koncept bez krycieho skla.  

Potreboval som silné svetlo, aby sa rastliny stihli do vý-

stavy rozbehnúť – mal som na to presne 1 mesiac. Vtedy som 

sa definitívne rozhodol pre osvetlenie halogénovou žiarov-

kou; 30 W bolo málo, 50 W akurát. Možno pre niekoho tech-

nologicky krok späť, ale rastliny reagovali pozitívne a svetlo 

vrhalo pekný efekt do celej miestnosti. 

Lampa samotná je jednoduchá a lacná (zo supermarke-

tu), má oceľový flexibilný krk a štipec. Pozváral som si ešte  

jednoduchý stojan z ocele, ktorý, ako som dúfal, nebude vy-

zerať nielen na výstave odpudzujúco.

Používáš halogenovou žárovku pořád,  nebo to byla 

specialita výstavy?

Nebolo to len pre efekt alebo na parádu. Celé akvárium,  

tak ako bolo na výstave, funguje dodnes, vrátane osvetlenia.  

Dá  sa  povedať,  že  akvárium  tvorí  takú  príjemnú  lampu 

v miestnosti.

Na tvou nádržku byla radost pohledět nejen díky os-

větlení. Na rozdíl od některých jiných byla dokonale 

nachystána. Jak probíhaly přípravy na výstavu?

Snažil som sa dosiahnuť už ako-tak zarastené akvárium  

do výstavy samotnej, vrátane vrcholkov bacopy, ktorá stihla 

vyrásť nad hladinu a zjemňovala trochu neohrabané kore-

ňe. Osobne mi look čerstvo založených nádrží nesedí. Proste  

je to vidieť a pôsobí to na mňa rušivo. A čo sa týka aran-

žovania na výstave... nechcel som nič prenechať na náhodu,  

takže  som  sa  nabalil  všetkým  potrebným  (vlastné  svetlo,  

časovač), dokonca som na mieste zarobil burčiak, aby rast-

liny mali aj počas výstavy dostatok CO2. Inak CO2 aplikujem 

z fľaše.

Použil jsi hodně druhů rostlin. Bylo ti už při zaklá-

dání akvária jasné, že se bude jednat o směs, nebo to 

nějakým způsobem vyplynulo z vývoje nádrže?

Áno, zoznam 90 % rastlín som mal v hlave, podarilo sa 

mi všetko potrebné pozháňať a na zvyšných 10 % som došiel  

náhodou a hodili sa tam.

Leto. (Foto: Markéta Rejlková)

Na  fotkách  působí  dost  rušivě  elektrické  kabely  za 

akváriem. V reálu to nebyla až zase taková hrůza, ale 

přesto se chci zeptat. Používáš nějaké pozadí, a nebo 

akvárium stojí jen tak před zdí či na stole?

Bohužiaľ,  na výstave samotnej sa mi nepodarilo káble  

vhodne schovať, jednoducho to neumožňovali priestory, kto-

ré sme mali k dispozícii. Doma je elektrický kábel filtra a ha-

dička na CO2 spojená a vedená dozadu, takže je to všetko  

takmer neviditeľné, filter je už úplne schovaný za rastlina-

mi a koreňmi. Pozadie nepoužívam žiadne, miniakvárium je 

cca 20 cm od steny (biela omietka) a to zvyšuje trochu hĺbku,  

keďže aj zadná stena je príjemne osvetlená lampou.

Pokud se nepletu,  Akvazimy ses zúčastnil  poprvé a 

rovnou jsi vyhrál.  Líbily se ti  ještě nějaké jiné sou-

těžní nádrže?

Bolo to prvýkrát, čo som na Akvazime vystavoval, a vy-

šlo to :-). Myslím, že bolo z čoho vyberať a bolo tam niekoľko 

vydarených nádržiek, kde bolo jasné, že konkurovať sa bude 

ťažko.

Azet: Byl na Akvazimě poprvé a vyhrál. Je to takový pro-

vokatér, který zkrátka umí. (Foto: Markéta Rejlková)
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A co celková úroveň výstavy?
Celkovo  hodnotím výstavu ako  veľmi  vydarenú  akciu.  

Každý rok úroveň vystavovaných akvárií stúpa. Organizá-
torom  sa  podarilo  do  súťaže  získať  skutočne  štedré  ceny.  
Čo mne trochu vadilo, bol fakt, že priestor, kde sa výstava  
konala, nebol lepšie vyznačený už počas konania akcie sa-
motnej. Ja som z časových dôvodov musel akvárko inštalo-
vať ako prvý, v piatok, ešte bez prítomnosti organizátorov.  
Náhodne prišla ešte jedna malá súťažiaca,  ktorá by sa zrej-
me bez mojej prítomnosti  neosmelila svoje dielko vystaviť.  
Zrejme v sobotu ráno bolo už všetko inak a organizátori boli  
schopní vystavujúcim pomôcť.

Zúčastníš se Akvazimy i příští rok?
Veľmi rád, pokiaľ dožijem a nadšenie pre akvaristiku ma  

neopustí ;-). Mám také tušenie, že tento ročník viacerých vy-
budil, Khanh dokonca dovliekol 30 l akva a ľudia videli, že  
to prežilo bez ujmy. Myslím, že sa o rok zúčastní ešte viac  
ostrieľaných veteránov, prípadne nových „sleeperov“. Laťka  
bude určite vyššie.

Díky za rozhovor.

MICHAL TOUFAR: ADRŠPACH

Vyghum: Na Akvazimě pravidelně předvádí svůj um 

a obsazuje nejvyšší příčky. (Foto: Miloslav Pešek)

Michale, vystavoval jsi vynikající akvárium. Už z po-

pisků  jsme  se  dověděli,  že  tvoje  akvárium  funguje 

jen s několika změnami už víc  než rok.  Píšeš také, 

že v akváriu byly původně dva druhy rostlin. Nyní je 

tam jen  Eleocharis parvulus.  Můžu se zeptat,  jaký 

druh jsi v akvárium pěstoval a proč jsi ho odstranil?

Tou  druhou  rostlinou  byl  Hemianthus  callitrichoides.  

Dokonce jsem měl v úmyslu, že tato rostlina bude ta hlavní  

a Eleocharis bude jen v pozadí jako doplněk. Viz. foto nádrže 

hned po založení... Akvárium jsem založil cca měsíc před loň-

skou soutěží, za ten měsíc se rostliny celkem slušně rozrostly.  

Akváriu  jsem bohužel  nemohl  věnovat  dostatečnou pozor-

nost, a tak jsem nepostřehl, že se v něm děje něco nedobrého.  

Rozvoje sinic jsem si všiml až v době, kdy to bylo vidět na  

první pohled v celém akváriu, a to bylo pozdě. 

Toto akvárium jsem na loňskou soutěž přivézt nemohl,  

a tak jsem dovezl moji podstatně starší nádrž – Fujizunu,  

která ve finále také slavila úspěch jak u poroty, tak u náv-

štěvníků.

Bylo mi ale celkem líto toho, jak akvárium dopadlo, a tak  

jsem se rozhodl ho zachránit. Soustavným odsáváním povla-

ků sinice, zavedením externí filtrace a posléze likvidací nej-

více napadených rostlin (již  zmiňovaný Hemianthus)  jsem 

nakonec nad sinicí zvítězil. Musel jsem zapojit i topení, pro-

tože to nemělo být akvárium na dlouhou dobu a se zimním 

obdobím jsem při zakládání nepočítal. Jelikož doma máme 

celkem zimu, tak bylo nevzhledné topení nutností. Boj se si-

nicí trval necelé dva měsíce, ale vyplatilo se to.

Jaké byly další změny?

Další  změny souvisely se snahou udělat  něco s  tím, co  

zbylo; tedy zamezit návratu sinice ponecháním zapojeného 

filtru a snížením intenzity osvětlení. Následnou údržbou Ele-

ocharisu jsem dosáhl jeho rozrostení po celém dně akvária.  

Akvárium obývaly po celou dobu zejména malé krevety, sem 

tam jsem do něj dával potěr Poecilia wingei. Na jaře jsem  

odpojil filtr i topení a čekal, co se stane. Nestalo se nic, a tak  

jsem věděl, že jsem nad sinicí vyhrál definitivně.

Adršpach. (Foto: Michal Toufar)

V nádržce jsi sestavil velmi zajímavou kompozici ka-

menů. Už z názvu je jasné, že tvou inspirací byly pís-

kovcové skály. Je to pravda, nebo jsi nejdřív akvári-

um založil a potom hledal název?
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Kompozici  jsem měl v hlavě celé  loňské léto,  kdy  jsem 

na zahradě neustále kopal nějaké výkopy a vypadávaly na 

mě tyto kameny...  Odložil  jsem jich  stranou celou hroma-  

du  a pak vybíral ty, co by se mi do miniakvária hodily. Vy-

brané kameny jsem poté vyskládal do pokusného obdélníku  

o velikosti základny akvária, až jsem nalezl kompozici, která 

odpovídala mým představám. Některé kameny chtěly tro-

chu upravit, což nebyl problém, protože se velmi snadno dají  

odštípnout kladivem. 

Název  akvária  vymyslela  moje  manželka,  hned  jak  to  

poprvé uviděla, takže to není moje práce. Vymyslet nadpis  

nebo název k akváriu či článku je pro mě ta nejhorší část celé  

práce...

Jak dlouho jsi nad kompozicí přemýšlel a kolik času 

jsi strávil samotnou realizací?

Jak  jsem  již  uvedl,  přemýšlel  jsem  celé  léto.  Pokaždé,  

když mi na nohu vypadl nějaký ten balvan, tak jsem nepře-

mýšlel nad tím, že mi mohl zlomit prsty, ale nad tím, jak by  

ten kámen vypadal v akváriu (akvaristika by měla dostat  

od  ministerstva  zdravotnictví  svou  vlastní  diagnózu  ;-)).  

Vlastní realizace mi zabrala tak dvě hodiny. Důležité je mít  

nachystaný všechen materiál hned na začátku práce, a pak  

už to jde jedna radost.

Víme,  že v  akváriu  nehnojíš  a  ani  nedávkuješ  CO2. 

Vodu měníš jen občas. Jak jinak akvárium udržuješ?

Aktuálně  akvárium  již  nevlastním  a  udržuje  ho,  snad  

úspěšně, kolega akvarista, který si ho na výstavě zakoupil.  

Tedy akvarista... říkal, že je to jeho první akvárium, takže 

když ho kupoval, akvarista nebyl. Poslal jsem mu podrobný  

návod, jak se o nádrž starat, tak snad už je teď z něj i ak-

varista ;-). 

Pro mě jako zasvěceného byla údržba velice jednoduchá,  

ale návod, který jsem novému majiteli napsal, měl myslím  

dvě  strany.  Je  rozdíl  popisovat  „jak  na  to“  začátečníkovi  

a třeba Tobě jako zkušenému akvaristovi. 

Shrnul bych to v té kratší verzi pro akvaristy s nějakou  

tou zkušeností – po ukončeném boji se sinicí a odpojení filtru  

bylo akvárium ve stavu, v jakém jsem ho chtěl mít, tj. stav  

bez údržbový. Základem je vyváženost mezi živočichy v ak-

váriu, rostlinami v akváriu a přidáváním živin do akvária.  

Proto jsem měl v nádrži jen krevety (někdy 10, jindy celou  

armádu krevet) a dvě, max. tři malé rybky.  Nekrmil jsem 

prakticky  vůbec.  Krevety  hodovaly  na  řasách  a  dubovém  

listí, které jsem jim tam občas přihodil. Rybky pojídaly něja-

kou tu poskakující havěť, která se v akváriu vyskytla, sem 

tam jsem jim také přihodil nějakou tu granulku umělého kr-

miva. Tím se do akvária nedostávaly žádné další hromady  

živin,  jako při  intenzivním krmení,  které je  většinou alfou  

a omegou všech problémů v akváriu.

Jednou za čas  (tak  cca 2 až 3  měsíce)  jsem zastřihnul  

Eleocharis a při té příležitosti vyměnil dva litry vody za mix  

vodovodní  a  demineralizované vody.  Současně jsem odsál  

přebytečné lasturnatky a vysbíral šneky. Očistil jsem skla od 

řas,  vyčesal  eventuální  vláknitou  řasu  z  koberce  Eleocha-

risu a bylo hotovo. A to je asi tak všechno, co jsem s akvá-

riem dělal, vydrželo pak v dobrém stavu další dva měsíce.

Provizorní prostředek k návrhu rozmístění kamenů. 

Na fotce jedna z mnoha možností layoutu.

 (Foto: Michal Toufar)

Akvárium těsně po založení. (Foto: Michal Toufar)

A je tu sinice.... (Foto: Michal Toufar)
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Detail HC pod povlakem sinice.

 (Foto: Michal Toufar)

Akvárium po likvidaci sinice. V pozadí je vidět topítko, 

vpravo sací trubice do externího filtru, v popředí 

odumřelý HC. (Foto: Michal Toufar)

Finální podoba akvária na výstavě.

 (Foto: Michal Toufar)

Akvazimu navštěvuješ pravidelně. Můžeš tedy porov-

nat předchozí ročníky s tím letošním. Jaký je podle 

tebe vývoj vystavovaných akvárií, je k lepšímu? 

Za sebe musím říct, že výstava má evidentně stoupající  

tendenci.  Zatímco  na  první  soutěži  bylo  cca  18  akvárií  a 

o první místa bojovala tak tři, loni to bylo již přes 30 nádrží  

a z toho vyloženě povedených 6. To bylo ale asi tím, že tam  

měl 4 akvária Khanh Ta ;-). Letos bylo 34 nádrží a hodně 

povedených minimálně zase 6, 7 kousků. Také jsem hlasoval  

a měl jsem problém se rozhodnout, komu dát body.

V každé soutěži jsou nějací favorité a jsem rád, že i přes 

jejich účast – nebo právě proto, že tam byli  – se akce zú-

častnilo tolik lidí. Letos také, podle mě poprvé, bylo řádně 

připraveno  hlasování  veřejnosti  tím,  že  každý  návštěvník  

dostal  extra  hlasovací  lístek a  mohl  obodovat  tři  akvária.  

Hodnocení se tak hodně zobjektivnilo. Navíc se podařilo pro  

soutěž sehnat sponzory, takže vítězové si odvezli několik hod-

notných cen. Osobně jsem nejvíce spokojen s cenou od pana  

Kučery z Vivária, který nám věnoval mimo jiné i sadu tří  

akvarijních mechů. Od Khanha jsem po soutěži dostal ještě  

i Fissidens fontanus z jeho soutěžního akvária, takže to byl  

pro mě další příjemný bonus.

Doufám, že za rok se tam sejde mnohem víc akvárií  a  

hlavně  mnohem  víc  soutěžících,  kteří  najdou  odvahu  se  

zúčastnit,  zasoutěžit  si,  zapojit  se  do  dění  a  třeba  i  něco 

vyhrát.  Je  mnoho lidí,  co  mají  doma moc hezká  akvária,  

která presentují na internetu. Třeba časem také přichystají  

nějaké to výstavní miníčko a přijedou ukázat svůj um, není 

na tom nic těžkého. Chce to jen vstát od počítače, akvárium  

založit a potom ho do Bratislavy dovézt... Někdo to má kou-

sek, jiný daleko a nic není zadarmo, ale pokud to jen trochu  

jde, založte si svoje akvárium a za rok nám ho přivezte uká-

zat, ať je z čeho vybírat a na co se koukat.

 

Zúčastníš se i příští Akvazimy?

No, každý rok je to pro mě těžká otázka. Já nevím ani,  

co bude za měsíc, tak bych nechtěl předjímat, co bude za rok.  

Rád bych  přijel,  je  to  jedna z  posledních  akva-akcí,  které  

zatím pravidelně navštěvuji.

Adršpach jsi  založil  více než rok před výstavou.  Už 

víš, co vystavíš příště, nebo už máš zařízeno?

Připravený již jsem. Založil jsem dvě miniakvária místo  

Fujizuny a Akadamy. V jednom mám opravdu parádní ru-

duchu, pěkné větvičky. Čekám, že časem z nich budou hotové 

stromy a na jaře možná budu sklízet třešně ;-). Ve druhém,  

kde je opět Hemianthus, mám opět sinici,  jak  jinak,  takže  

kdo ví, co z toho bude...

Díky za rozhovor.
ryby
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REJNOCI V AKVÁRIU (2.): 
CO JE TO „ZAČÁTEČNICKÝ REJNOK“?

Thomas Körfgen

Nejdřív  ze  všeho  musíme  zvážit,  jaké  akvárium  máme 

k  dispozici.  Nejčastěji  začínají  akvaristé  s  relativně malými 

nádržemi. V tom případě se samozřejmě budeme také ptát po 

rejnocích „malého vzrůstu”. Menší druhy ale nejsou automa-

ticky také snadno chovatelné.

Kupříkladu jsou stále v nabídce (přinejmenším v Němec-

ku)  Potamotrygon reticulatus za  poměrně  nízký  obnos  ve 

„standardní prodejní velikosti” 10-12 cm DW (o měření rej-

noků a významu zkratky DW, tedy discus width, viz před-

chozí díl seriálu v Akváriu č. 20 – pozn. red.). Tato zvířata 

– a v mládí to platí ještě o něco více – však rozhodně nepatří 

mezi snadno chovatelná, obzvláště se to týká jejich přivykání 

na nové podmínky. Jako začátečnického rejnoka tento druh 

označit v žádném případě nemůžeme.

Jinak to už vypadá s druhy  P. hystrix nebo  P. scobina, 

které jsou k sehnání také hodně výhodně. 

Potamotrygon hystrix. (Foto: Thomas Körfgen)

„Začátečnický rejnok” znamená pro toho, kdo se do tohoto 

koníčku teprve chce pustit, většinou následující: Mám akvá-

rium,  chci  začít  chovat  rejnoky  a  nejdřív  zjistit,  jak  se  mi 

to  bude líbit,  a  až  někdy potom přesedlat  na „speciálnější” 

druhy. Takové zvíře by tedy nemělo mnoho stát, aby při pří-

padném  neúspěchu  nedošlo  navíc  ještě  ke  ztrátě  vysokého 

„kapitálu”.

Potamotrygon sp. "Peru". (Foto: Thomas Körfgen)

V obchodě je standardně možné koupit i P. motoro; stejně 

jako předchozí  druhy se prodávají  zejména mláďata rovněž 

za příznivou cenu. Mnoho nováčků si ale neuvědomí, že tato 

zvířata,  jakmile  se  aklimatizují,  rostou opravdu rychle  a  co 

nevidět dosáhnou rozměrů, které – expresivně řečeno – hrozí 

protrhnutím použitého akvária. Navíc se z nich stářím stávají 

většinou neatraktivní tvorové, zatímco jako mláďata mohou 

vypadat naprosto „miloučce”.

K tomu se navíc přidává ještě nevhodná nebo úplně špat-

ná rada obchodníků, kteří ustavičně tvrdí, že  Potamotrygon 

motoro zůstává malý, resp. svým vzrůstem se přizpůsobí ve-

likosti nádrže. Stará báchorka, pomocí níž se bohužel podra-

žená zvířata a deformovaný růst prodávají jako „přizpůsobení 

se poměrům v nádrži”. 

Potamotrygon sp. "Marbled Motoro". (Foto: Thomas Körfgen)

Konečně je nutné k chovu rejnoků říci: Pokud jim splníme 

všechny podmínky, tj. poskytneme pokud možno co největší 

nádrž s ideálním tvarem a vhodnou (!) osádkou, potom se ani 

„spektakulární“  druhy,  jako  např.  Potoamotrygon  leopoldi 

nebo i  Potamotrygon  sp.  "Pearl  Ray" (ti  jsou  však v  době 

aklimatizace poněkud choulostivější) neliší od P. hystrix nebo 

P. scobina.

Potamotrygon leopoldi. (Foto: Thomas Körfgen)
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Potamotrygon sp. "Pearl Ray". (Foto: Thomas Körfgen)

Rejnoci jsou vlastně jakožto dravci málo náchylní k one-

mocnění, mají rádi čerstvou vodu (což znamená častou výmě-

nu vody), co nejlepší kvalitu vody (odpovídající nárokům kon-

krétního  druhu),  vhodné  zařízení  nádrže,  mnoho  prostoru 

k  plavání  a  volné dno s  pokud možno co největší  plochou. 

Když potom rejnokům zabezpečíme správnou potravu a vyva-

rujeme se toho, abychom jako doprovodné ryby použili druhy, 

které se ukázaly jako nevhodné, a nebudeme se pouštět ani do 

jiných  podobných  „experimentů“,  měl  by  být  chov  sladko-

vodních  rejnoků úspěšný i  v  podání  začátečníka a  přinášet 

uspokojení jak rybám, tak lidem. 

Všechny tyto základní faktory ovšem musíme neustále mít 

pod kontrolou. Pokud se toho držíme, budeme mít z těchto 

nádherných zvířat radost dlouhodobě.

Potamotrygon schroederi. (Foto: Thomas Körfgen)

Také bych se pokud možno vyhnul tomu, aby se v jedné 

nádrži ocitlo více samců jednoho druhu s menším množstvím, 

nebo i  stejným samic; resp.  nedovolil  bych vůbec,  aby byly 

samice  v  menšině.  Nejpozději  v  době  dosažení  pohlavní 

zralosti  by to mezi chlapci  pěkně vřelo a ryby by byly stre-

sované. Ovšem pokud se jedná o odlišné druhy, můžeme je 

dát  společně,  i kdyby  šlo jen o nadbytečného  samce z jiného

druhu. Takhle jsem já měl v jedné nádrži  P. leopoldi,  P. sp. 

"Itaituba" a P. sp. "Pearl Ray" nebo i P. sp. "Marbled Motoro". 

Poměr pohlaví přitom byl vždy nejméně 1:2  a na konci do-

konce 1:4. Fungovalo to bezvadně. Žádný samec se nezajímal 

o samici jiného druhu,  ani když byla připravená na páření. 

A ani mezi sebou neměli samci nikdy problémy. Jedině do-

růstající  samice  ve  věku  asi  ¾  roku  si  mezi  sebou  vyjas-

ňovaly pozici v hierarchickém žebříčku. Tehdy docházelo pra-

videlně k pronásledování (a kousání) tenkrát nejvýše posta-

vené samice, přičemž toto bylo silně odlišné pro různé druhy. 

Celá ta hra trvala asi tři měsíce. Potom zavládl mezi dámami 

opět pokoj.

Takže vlastně neexistují žádní „začátečničtí rejnoci”, leda 

první a nejdůležitější „začátečnický úkol” pro každého nováč-

ka v péči o rejnoky; totiž co nejvíce se informovat, učit se a… 

ne všechno, co je prezentované jako „pravda”, nekriticky pře-

jímat. Neexistuje žádný patentovaný recept, nanejvýš ověřené 

empirické hodnoty. Trocha zdravého selského rozumu a ros-

toucí porozumění pro zvířata jsou tím nejlepším receptem.

Dnes je chov rejnoků mnohem více rozšířený, než tenkrát, 

když jsem s nimi začínal já. Tenkrát byla každá zpráva o no-

vých  zkušenostech  a  poznatcích  malou senzací.  Dnes  už  se 

toho tolik opakuje; nicméně se pořád najdou chovatelé, kteří 

si  myslí,  že musí znovu vynalézt  kolo nebo paušálně popřít 

všechno osvědčené. 

Když člověk trochu nahlédne za příslušné kulisy, je občas 

hodně překvapený, že v praxi to tam vypadá úplně jinak, než 

jak se na některých „odborných” fórech, kde se prosazují jistí 

„odborníci” a nechávají se oslavovat jako „guru”, tvrdí. Nuž, 

přece jen se vaří všude jen z vody.

Proto by mělo heslo znít: střední cesta ze všech „moud-

rostí” by mohla být ta správná, ostatně tak jako vždycky v ži-

votě. Nakonec ale každý musí své zkušenosti získat sám.

Tolik k dotazu na „začátečnické rejnoky”.

Potamotrygon sp. "Pearl Ray". (Foto: Thomas Körfgen)
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ROK HLAVAČKY (1.): 
STIPHODON SP. ANEB HLAVAČKA ELEGANTNÍ 

Markéta Rejlková

To vám mě tak mimochodem napadlo, že se mi nashromáždilo poměrně dost materiálu o nejrůznějších hlavačkách a nemá 

valný význam schovávat si ho v šuplíku. Protože masová přítomnost těchto rybek na stránkách Akvária by ale byla více než 

nápadná, nebudu nic skrývat a rovnou vyhlašuji rok 2010 „rokem hlavačky“. 

Hlavačky,  hlaváči a různí jiní  „gobíci“  (z názvu čeledi Gobiidae) představují  pestrou plejádu ryb,  které jsou zajímavé,  

svérázné, kouzelné, krásné, plné života, tajemné. Ale nejen to. Seriál zahájím představením u nás zatím téměř neznámého 

rodu, který mě přesvědčil, že existuje i hlavačka elegantní.

Ryba  ozdobná  a  ryba  užitečná;  to  jsou  dvě  kategorie, 

z  nichž  akvarista  až  příliš  často  vybírá.  Ještě  předtím,  než 

stiphodony (omlouvám se za nečesky český výraz, ale mám 

dobrý důvod se ho držet i nadále) patřičně zařadím, předesí-

lám, že si za každých okolností – tak jako VŠECHNY ostatní 

ryby – zaslouží být obdivovaní a opečovávaní bez ohledu na 

„funkci“, kterou jsme jim přiřkli. Nepohlížejme na rybky jako 

na dílky stavebnice našeho společenského akvária, které má 

být „nej“ a obsahovat všechno. Není to nejlepší cesta.

Abych nezapomněla: stiphodoni jsou krásní a žerou řasy.

Já  mám  zkušenosti  jen  s  jedním  druhem,  zatím  blíže 

neurčeným. Hovoří se o něm často jako o možném S. elegans,  

S.  atratus,  případně  S. rutilaureus,  ale může to být přinej-

menším také  S. pelewensis... Mezi obchodníky je tato rybka 

označovaná  nejčastěji  jako  "Red  Neon  Goby",  občas  s  pří-

vlastkem Sumatran – což je ta úplně nejdůležitější informace, 

kterou potřebujeme zjistit. Pokud je ovšem věrohodná.

Rod  Stiphodon (z  podčeledi  Sicydiinae) zahrnuje v sou-

časnosti  29  druhů.  Toto  číslo  není  docela  určitě  konečné. 

Stiphodoni jsou totiž  vesměs sladkovodní,  ale  jejich životní 

cyklus je amfidromní. To znamená, že larvy prodělávají vývoj 

v moři. Poté se vrací do svého domovského toku (pokud trefí) 

a tam přecházejí z pelagického (= vznášivého) způsobu života 

k tomu, který  je  pro hlavačky obvyklý – tj.  dochází  u nich 

k redukci plynového měchýře a ve volné vodě toho moc ne-

naplavou.  Díky tomu,  že zdaleka  ne všechny řeky a potoky 

jsou  pro  život  stiphodonů  vhodné,  a  tedy  díky  izolaci  jed-

notlivých lokalit došlo k vývoji tolika druhů. Jsou si ovšem až 

na pár výjimek neskutečně podobné, takže se vědci neustá- 

le přou, nakolik máme co do činění se samostatnými druhy 

a nakolik jde jen o lokální populace. Pravdou ale je, že gene-

tické metody výzkumu posunuly poznání o něco dále a v po-

sledních dvaceti letech se s novými druhy stiphodonů roztrhl 

pytel. A je jisté, že se toho bude ještě dost v systematice této 

rybí skupiny dít...

Společné potulky akváriem. (Foto: Markéta Rejlková)

           32           



Akvárium, číslo 21 KLUB.AKVA.SK ryby

Stiphodon sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Ale vrátím se k tomu, proč je pro akvaristu důležité zjistit, 

odkud jeho  ryby  pocházejí.  Areál  rozšíření  rodu  Stiphodon 

sahá od Japonska až po Novou Guineu; setkáme se s ním na 

všech vulkanických tichomořských ostrovech, které mají do-

statečnou výšku, aby na nich existovala proudící sladká voda. 

To nám ale dává poměrně široké teplotní  rozpětí;  i  když je 

pobřeží Japonska ovlivňováno teplým proudem Kuroshio, což 

zřejmě umožňuje  vývoj  larev tak daleko na severu,  dospělé 

ryby ze severněji položených ostrovů přeci jen budou zvyklé 

na nižší teploty, než druhy jižní. Pro japonské druhy,  které 

patří  mimochodem k těm nejhezčím,  se doporučuje teplota 

do 23 °C. Ale ani druhy ze Sumatry, Sulawesi apod. se vůbec 

nebudou zlobit, pokud jim poskytnete to,  na co byly zvyklé 

„doma“ – což znamená teplotu 25-30 °C. Že záměna může 

mít fatální následky, asi není nutné nijak zdůrazňovat.

Na vyhlídce. (Foto: Markéta Rejlková)

V akváriích se chová poměrně velké množství druhů sti-

phodonů (bohužel,  jak už jsem naznačila,  je  velký problém 

s  jejich  určováním).  Svou  barevností  připomínají  někdy  až 

mořské hlaváčovce – pro malý přehled doporučuji např. dis-

kusní vlákno na serveru loaches.com [1], kam se sbíhají nitky 

z  celého  internetu.  Pěkná  galerie  je  i  na  japonské  stránce 

s názvem Freshwater Goby Museum [2],  kde najdete i  jiné 

zajímavé hlavačky, ale stiphodony hledejte v sekci "Nanyou-

Bouzu-Haze".

Jako nesmělý motýlek... (Foto: Markéta Rejlková)
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Dostávám se ale  konečně k praktické stránce chovu sti-

phodonů  v  akváriích.  V  první  řadě  vás  asi  bude  zajímat, 

do  jakého  typu  nádrže  a  k  jakých  spolubydlícím  se  hodí. 

Na rozdíl od většiny jiných hlavaček to nejsou dravci – mohou 

tedy žít bok po boku s menšími rybami. Mají ale své nároky 

na prostor a potravu – jsou teritoriální, takže si svoje vybrané 

místečko dokáží uhlídat jak před příslušníky stejného druhu, 

tak před jinými rybami. (Přitom sice nekoušou, ale podnikají 

prudké  a  opakované  výpady.)  Teritoriální  jsou  především 

samci.  Vyhlubují  si  jeskyňku pod kameny – a už jsme tedy 

u prvního přímého požadavku na zařízení nádrže. Ploché ka-

meny, nebo jiná dekorace, která jim hloubení úkrytů umožní, 

jsou nutné. Já mám v akváriu kameny různých velikostí a op-

ravdu jemný (terarijní) písek. Tyto hlavačky písek nikdy ne-

nabírají do své tlamky, ale jeskyně vytvářejí neskutečně rych-

lým „vrtěním“ celého těla – vidět je jenom gejzír písku, který 

po dobu asi 2-3 vteřin tryská zpod kamene. V těchto úkrytech 

i nocují a jak už jsem řekla, nejsou rádi, když se někdo při-

bližuje, pokud jsou tam oni – ale nepředstavujte si to tak, že 

si svou sluji neustále hlídají. Pohybují se normálně po celém 

akváriu. 

Ale jak se pohybují! Plazí se po písku, mají pozoruhodně 

pohyblivou páteř, takže připomínají hady. Ve vodě je uvidíte 

jen málokdy; zadní část těla jim klesá dolů, ale nepůsobí tak 

těžkopádně,  jako většina jiných hlavaček.  Plavou v  případě 

potřeby  velmi  rychle,  spíš  „skáčí“.  Samozřejmě,  že  se  také 

umí přisát na svislé povrchy pomocí terče, vzniklého z břiš-

ních ploutví.

Jemný písek, vylétávajíci zpod kamene – copak to tu 

asi máme? (Foto: Markéta Rejlková)

Sameček, který si dal práci s hloubením jeskyňky, už se 

v nově vzniklém prostoru dokáže otočit a vyhlédnout ven. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Ideální je pro ně tedy akvárium, kde je dostatek kamenů 

nebo jiných předmětů, alespoň místy jemnější substrát a ne 

velká hustota jiných ryb, které žijí u dna. Ale pokračujme dále 

– jsou to ve většině případů potravní specialisté a potřebují 

řasy. Což může znít úžasně, ale uvědomme si, že – tak jako 

třeba v případě ryb z rodu Otocinclus – tyto tvorové řasy ne-

žerou proto, že se nám to jako údržba akvária náramně hodí, 

ale proto, že je ke svému životu potřebují. Nebo, lépe řečeno, 

potřebují  nárůsty se vším všudy – velkou část potravy tvoří 

i různé mikroorganismy, které se na zařaseném povrchu usa-

zují.  Situaci poněkud komplikuje fakt, že některé druhy sti-

phodonů jsou zřejmě masožravé a v akváriu si počkají jen na 

patentky apod., ale porosty řas ignorují. U většiny ostatních 

druhů je to ale právě naopak.

Zajistit porosty řas je někdy problém – naštěstí přijímají 

stiphodoni také náhradní potravu, jako jsou tabletky pro pří-

savníky, zelenina a ovoce. Moje rybky dostávají často řasy – 

překládám do jejich akvária obrostlé kameny odjinud a pak 

nastává závod mezi hlavačkami a tylomelaniemi, protože nad 

přirozenou stravu prostě není. Kromě toho ale žerou nejrůz-

nější  umělá krmiva,  v drtivé převaze rostlinná, a vůbec ne-

pohrdnou patentkami nebo nitěnkami (mraženými i živými). 

Na  margo řas  ještě  musím uvést,  že  tyto  elegantní  hla-

vačky mají rády silné přisedlé povlaky, které svými zvláštně 

tvarovanými tlamkami pečlivě oškrabují (a které je nesnadné 

vypěstovat), ale s chutí se pustí i do krátkých “fousatých“ ze-

lených řas. Žabí vlas ani štětinkovou řasu (ruduchu) jsem jim 

nenabídla a mám dojem, že by z nich nadšené nebyly. 

Nádech, a jdeme na to! (Foto: Markéta Rejlková)

Na pastvě – vedle je Brotia. (Foto: Markéta Rejlková)
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Nutno přiznat, že plži měli navrch jak početně, tak výkon-

nostně. Dominantní samec stiphodonů se však po celou tu 

dobu snažil urvat si z hostiny co největší díl a zároveň tam 

nepustit své soukmenovce. (Foto: Markéta Rejlková)

Rostliny nechávají  stiphodoni na pokoji,  takže je možné 

s nimi uvažovat i do okrasného rostlinného akvária. Jenomže 

je tu další „ale“: pocházejí totiž z mělkých, čistých a středně až 

rychle proudících toků. V akváriu to znamená, že bychom jim 

měli pokud možno nabídnout napodobeninu říčního biotopu 

– proudící a čistou, prokysličenou vodu. Zkušenosti ukazují, 

že to budou pravděpodobně právě tyto hlavačky, které vám 

ukáží, pokud to s dávkováním CO2 přestřelíte. Proto se dale-

ko lépe hodí do biotopních nádrží, kde můžeme pomocí sil-

ného proudění, světla a živin vytvořit zelenou (rozuměj pří-

hodně zařasenou) oázu a  nabídnout tento ráj  stiphodonům 

a dalším tvorům – podle teploty. K těm studenomilnějším se 

dobře vybírá; existuje velké množství ryb, které se do takové 

sestavy hodí (včetně jiných druhů hlavaček a krasavců z rodů 

Beaufortia, Gastromyzon, Sewellia apod.); pro jižnější a tep-

lomilnější  druhy  už  jsem  zmínila  jako  příklad  plže  z  rodů 

Tylomelania a  Brotia,  což  funguje  dobře  v  mém  akváriu. 

Jen těch řas nikdy není vzhledem k hustotě plží osádky dost, 

resp. nejsou tam žádné – proto také musím sahat pro potravu 

jinam. Ale plži a stiphodoni (tedy ti mí "Sumatran Red Neon 

Goby")  mají prakticky  totožné  potravní  nároky, což  krmení

hodně usnadňuje. Stiphodoni naštěstí netrpí oním ošklivým 

zlozvykem, tak typickým pro hlavačky – a sice přežíráním se 

až k prasknutí, v mnoha případech doslova. Jak jsem řekla: 

je to prostě elegantní hlavačka se vším všudy.

Zástupci rodu Stiphodon dorůstají celkové délky většinou 

jen 3-5 cm. Moje rybky jsou větší, samci měří 6-7 cm, samič-

ka je asi o centimetr menší. Vzhledem k jejich útlosti by to 

mohlo svádět k umístění do malého akvária,  ale to by byla 

jednoznačně chyba. Jednak kvůli potravním nárokům – velká 

a pokud možno nečištěná plocha je důležitá, což se týká skel, 

dna  a  samozřejmě i  listů  rostlin  a  povrchu všech kamenů, 

kořenů apod. – ale i z důvodu už zmíněné teritoriality. Kro-

mě toho jsou to rybky, které se rády (byť trhaně) pohybují. 

V přírodě žijí ve skupinkách a společně spásají nebo probírají 

porosty řas [3]. Abychom tohle všechno mohli vidět v akváriu, 

odhadem ten půlmetr délky akvária potřebujeme.

Já mám v 80 l akváriu bohužel jen tři jedince – víc jich 

v akvaristice nebylo (dovezla jsem si je z Německa; u nás je 

zřejmě kdysi měli v nabídce velkoobchody, ale jestli je někdo 

choval či chová netuším). Kuriózní situace nastala, když jsem 

prodavače požádala, ať mi vyloví všechny hlavačky, co najde. 

Ve chvíli, kdy odsunul krycí sklo, nebyla v akváriu vidět ani 

jediná ryba. Podotýkám, že šlo o zhruba dvacetilitrovou ná-

držku. Prodavač se tím ale (na rozdíl ode mne) nenechal vů-

bec vyvést z míry, několikrát důkladně prohrábl písek a když 

se v zakalené vodě nic neukázalo, pokrčil rameny a řekl, že 

stejně jednou vylezou. A šel si po svém. 

O hodnou chvíli  později  jsem byla bohatší  o tři  rybky a 

o vysvětlení, že tyhle hlavačky jsou prostě zahrabávací. Pře-

svědčuji  se  o  tom  znovu  pokaždé,  když  potřebuji  sáhnout 

hluboko do akvária – stiphodoni zmizí. Občas se mi podaří 

podle  gejzíru  jemného písku postřehnout,  kam se  schovali. 

Ale je  to  opravdu blesková akce.  Jinak jsou to  mírně ostý-

chavé  rybky,  které  se  mě  nebojí,  ale  při  prudším  pohybu 

odplouvají hbitě do zadní části akvária. Pokud klidně sedím, 

předvádějí mi své tanečky bez obav.

Na snímku souboj samců o zařasený kámen, pod kterým navíc začaly „výkopové práce“. (Foto: Markéta Rejlková)
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Pohlaví je u nich většinou dobře rozpoznatelné – samci 

jsou zpravidla mnohem barevnější. Samičky mívají často na-

místo barvy výrazný pruhovaný vzor. U některých druhů ale 

mimo období tření není vzhled ryb nápadně odlišný; kromě 

toho se rybky dokáží barevně proměnit z vteřiny na vteřinu 

a jejich variabilita je úžasná; to platí často i pro samice. Takže 

pro definitivní potvrzení pohlaví se potřebujeme podívat na 

tvar první hřbetní ploutve. (Tak jako i jiné hlavačky, stipho-

doni  mají  hřbetní  ploutve  dvě.)  U  samců  je  její  tvar  spíše 

trojúhelníkový, samičí ploutev tvoří víceméně plynulý oblouk, 

jen občas jsou některé paprsky protažené mimo něj. Lépe to 

snad uvidíte na přiložených fotografiích.

Samec. (Foto: Markéta Rejlková)

Samice. (Foto: Markéta Rejlková)

Já mám dva samce – ti se k sobě chovají mírně nevraživě 

a většinou odhánějí  i  samici.  Typicky tehdy, když je ve hře 

území  s  potravou.  Jen málokdy  se  před  samicí  předvádějí, 

to  už  jsem  jejich  naparování  pozorovala  spíše  tehdy,  když 

se dva samci potkali na hranicích svých teritorií.  Ale občas 

vídám samičku v blízkosti jeskyňky, která je stabilně už půl 

roku obývaná větším ze samců. A někdy některý z mladých 

pánů dost nevybíravě na samičku doráží, což nevypadá jako 

námluvy...  ale  hlavačky obecně mají  tyhle záležitosti  prostě 

vyřešené trochu jinak. Bylo by divné, kdyby se mí stiphodoni 

za celou tu dobu ještě nikdy nevytřeli!

O mnoho divnější by ale bylo, kdyby se někomu podařil 

odchov. Už jsem zmínila,  že jejich životní cyklus se podobá 

třeba krevetce  Caridina japonica. Ta už ovšem rozmnožená 

úspěšně byla, mnohokrát a opakovaně. Což nám skýtá trochu 

naděje – jikry stiphodonů už někteří akvaristé našli. Já sama 

je zatím nehledám, protože mám na experimenty dost jiného 

materiálu. Od pokusů mě také odrazuje fakt, že ve srovnání 

s krevetkami je tohle běh na dlouhé tratě – pelagické larvální 

stádium totiž u stiphodonů trvá 3-5 měsíců [4]!

Pro vývoj  jiker  přitom žádnou zvláštní  vodu nepotřebu-

jeme – ostatně stiphodoni jsou v tomto směru vůbec nená-

roční, vodu jim nemusíme nijak upravovat. Že má být čistá 

a  prokysličená  jsem  již  uvedla;  musíme  dbát  na  správnou 

teplotu a vyhnout se staré a příliš měkké vodě; více starostí 

si s nimi dělat nemusíme.

Kuk! (Foto: Markéta Rejlková)

Na závěr snad jen shrnu své pocity z chovu těchto rybek: 

jsou to na hlavačky neuvěřitelně elegantní a jakoby „vzdušná“ 

stvoření. Jejich plavecké manévry, hra barev a odlesků na ští-

hlých tělíčkách, pohyby očí a hlavy (ano, umí hýbat hlavou!) 

a v neposlední řadě i slídění po potravě, prokládané odpočin-

kem na kameni a bystrým, i když trochu odtažitým sledová-

ním okolí... to všechno z nich dělá opravdu zajímavého kan-

didáta  na  obyvatele  našich  budoucích  akvárií.  Jediná,  ale 

opravdu jediná záporná stránka jejich chovu je nabíledni – 

neumíme je totiž zatím rozmnožit a kdoví, jestli se to mimo 

laboratorní  podmínky někdy  povede.  Přitom mnoho druhů 

má velmi malé lokality, někdy jen povodí jediné říčky kdesi 

na odlehlém ostrově v Tichomoří.  Nezbývá než si přát,  aby 

takové ostrovy zůstaly odlehlými co nejdéle ...anebo?!

cichlidy

Odkazy:
[1] forums.loaches.com/viewtopic.php?t=15686

[2] www17.tok2.com/home2/tarogoby/zukan/zukan_tope.html

[3] Chen I-S. & Tan H. H. (2005): A new species of freshwater goby 

(Teleostei: Gobiidae:  Stiphodon) from Pulau Tioman, Pahang, Pen-

insular Malaysia. Raffles Bulletin of Zoology 53(2): 237-242.

[4]  Yamasaki  N.,  Maeda  K.  &  Tachihara  K.  (2007):  Pelagic  larval 

duration and morphology at recuruitment of  Stiphodon percnopte-

rygionus (Gobiidae:  Sicydiinae).  The  Raffles  Bulletin  of  Zoology, 

14: 209-214.
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ANDINOACARA STALSBERGI  
MUSILOVÁ, SCHINDLER & STAECK, 2009

Ladislav Prohászka

Taxonomické změny, pokud neznamenají objevení nového 

zajímavého druhu ryb, obvykle akvaristé nemají rádi nebo je 

přímo nesnášejí. Tahle rybička, vlastně v měřítkách běžného 

akvária pořádně velká ryba, není žádnou novinkou. Je známá 

totiž už 40 let, jenomže byla považována často jen za formu 

oblíbených rivulátů (dnes Andinoacara rivulatus). 

Ač se tedy nejedná o novinku v pravém slova smyslu, ne-

zbude nám, než se s ní  seznámit  [1]  a smířit.  Ostatně není 

to jen zbytečné přeškatulkování, jak na taxonomické změny 

mnozí pohlíží. Vezmu to trochu zeširoka: V roce 1983 prohlá-

sil známý ichtyolog Sven Kullander, že rod  Aequidens je jen 

nepřirozenou  sběrnou  skupinou  – a  hned  také  vyjmenoval 

druhy, které podle něj musí „z kola ven“. Mezi nimi byla např. 

i dobře známá akara modrá, od této chvíle označovaná jako 

‘Aequidens’  pulcher –  všimněte  si  jednoduchých  uvozovek, 

které nám říkají, že nejde o pravý rod.

Toto provizorium vyřešili  ichtyologové až v roce 2009 – 

je pro mě udivující a potěšitelné, že to byli Češi. (Kdo z nás 

se  v  mládí  nechtěl  stát  mořským biologem? Tahle  parta  – 

Musilová,  Říčan,  Novák – to sice tak daleko nedotáhla,  ale 

zkoumají jihoamerické cichlidy a to mi taky nezní špatně :-)!) 

Více o novém rodu se dočtete třeba na Aquatabu [2].

Nový rod, kam byly zařazeny druhy s provizorním ozna-

čením ‘Aequidens’, dostal jméno Andinoacara. Hned s jeho 

ustanovením zároveň autoři  jmenovali  minimálně dvě další 

ryby, které zatím nejsou popsanými druhy, ale až se tak stane, 

budou také patřit do tohoto rodu. A ten čas aspoň v jednom 

případě nastal právě v prosinci roku 2009. 

Nově  popsaný  druh  Andinoacara stalsbergi je  tedy 

starým známým, ale až teď dostává po čtyřiceti letech pobytu 

v akváriích (a v akvaristické literatuře) své první vědecké jmé-

no. Jde o rybu evropským akvaristům doposud známou jako 

‘Aequidens’ sp. "Silbersaum", v USA jí říkají "Green Terror".

Sesterským druhem je Andinoacara rivulatus – těch roz-

dílů mezi nimi ale autoři zmiňují celou řadu. Nejnápadnější je 

bílé lemování hřbetní a ocasní ploutve u nového druhu, černý 

okraj šupin na těle, vytvářející síťovaný vzor, a naopak absen-

ce tmavé skvrny uprostřed každé šupiny. Ostatně přiložené 

fotografie to dokumentují velmi dobře a myslím, že k záměně 

nemůže dojít.

Andinoacara stalsbergi žije  v Peru,  v řekách a jezerech 

blízko pobřeží Pacifiku. Jde vesměs o alkalickou vodu a ne-

zřídka i  o  brakické laguny (vodivost  na zdokumentovaných 

lokalitách kolísá mezi 270 a 4280 μS/cm, další údaje viz [1]). 

Své jméno dostala tato akara po Alfu Stalsbergovi z Nor-

ska, což je nadšený cichlidář a propagátor chovu těchto ryb. 

Sám „Silbersaumy“ několikrát v Peru lovil.

Andinoacara stalsbergi, samice ve třecím zbarvení, 

fotografie z akvária. (Foto: Alf Stalsberg; zdroj: [1])

Andinoacara stalsbergi, samec v neutrálním zbarvení, 

fotografie z akvária. (Zdroj: [1])

A ještě jeden snímek pro srovnání – Andinoacara rivulatus 

z Río Tumbes. (Zdroj: [1])

Originál popisu každopádně doporučuji alespoň k nahléd-

nutí všem milovníkům amerických cichlid. Najdete tam další 

fotografie a řadu údajů z přírodních lokalit i z akvária.

rastliny

Odkazy:
[1]  Musilová,  Z.,  Schindler,  I.  & Staeck,  W. (2009):  Description of 

Andinoacara stalsbergi sp. n. (Teleostei: Cichlidae: Cichlasomatini) 

from Pacific coastal rivers in Peru, and annotations on the phylogeny 

of the genus. Vertebrate Zoology, 59 (2): 131–141.

[2] aquatab.net/clanky/novy-rod-cichlid-andinoacara/
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CO VÍME O ZVLÁŠTNÍ BIOLOGII

AEGAGROPILA LINNAEI
Markéta Rejlková

V předchozím díle tohoto miniseriálu o Aegagropila linnaei jsme si pověděli něco o tom, kde se tato rostlina v přírodě vy-

skytuje a jaký kult se okolo ní vytvořil. Nezávisle na tom, že je na druhém konci světa bezmála uctívána a její darování druhé  

osobě znamená vyjádření hluboké lásky, u nás ji najdeme třeba na zamáčených stolech na burze na neutěšeně osychajících  

hromádkách – za cenu, která je v porovnáním s cenou „marima“ zlomková. Není tedy divu, že si ji nejeden akvarista odnese  

domů. A možná až potom se začíná zajímat o to, jak tahle řasa vlastně roste...

Proč je koule kulatá?

Vrátím se ještě na chvíli na Island, k jezeru Mývatn. Jak 

jsme se dozvděli minule, je to jedno ze dvou míst, kde tvoří 

Aegagropila linnaei obrovské kolonie o tisících jedinců, kteří 

mají nápadně kulovitý tvar. A kde jinde bychom mohli lépe 

zkoumat, proč tomu tak je, než přímo tady?

Jezero Mývatn [1] je sopečného původu. Je mělké (jeho 

max. hloubka je 5,5 m), eutrofní = bohaté na živiny, má poně-

kud zvláštní ekologii, co se týká kolísání parametrů podzem-

ních vod, sedimentace apod. V jižní části, kde převážně řasa 

roste, mají prameny napájející jezero teplotu asi 5 °C, v sever-

ní ale až 30 °C. Kromě řas Aegagropila linnaei  a Cladopho-

ra glomerata tu na teplejších místech rostou i zástupci rodů 

Potamogeton a Myriophyllum. Jezero v zimě na dobu okolo 

90 dní  zamrzá.  Na  jaře  potom  dochází  k  velkému nárůstu 

obsahu živin ve vodě; od jara do podzimu je (také díky své 

malé hloubce a větru) celý vodní sloupec jednotně promíchán.

Teď před sebou máme alespoň mlhavě vykreslený obraz 

jezera. Když se ponoříme do hloubky 2-2,5 m, najdeme tam 

s velkou pravděpodobností kolonie kulovitých řas, kvůli nimž 

jsme zde. Proč tedy koule?

Kulovitý tvar je nevýhodný kvůli poměru povrch/objem. 

Teoretický maximální průměr, při kterém prý může kulovitá 

rostlina ještě fungovat, je 30 cm. V jezeře Mývatn dorůstají 

koule průměru asi 10-12 cm, v japonském Akanu ale až 25 cm 

a raritní jedinci se blíží ke třicítce. Z toho vyplývá, že Akan 

poskytuje optimální podmínky. Naproti tomu některá evrop-

ská jezera,  kde  Aegagropila linnaei také roste, ale tvoří jen 

malinké kuličky o průměru do 3 cm, dávají jasně za pravdu 

teorii, že takto stavěná rostlina prostě musí až příliš těžko bo-

jovat o světlo.

Vědci se domnívají, že pro vznik velkých koulí je předpo-

kladem souhra  tří  faktorů:  světla,  sedimentace  a  proudění. 

Vliv světla jsme si už ozřejmili – koule velkého průměru může 

existovat jen ve velmi čisté vodě, kde se k ní dostane co nej-

více světla. Nápadné kolísání plochy kolonií řas na dně jezera 

Mývatn by mohlo souviset s občasným výskytem sinice či pře-

množeným planktonem; obecně tedy s obdobími,  kdy klesá 

průzračnost vody.

Ukázka populace kulovitých řas Aegagropila linnaei na 

dně jezera Mývatn. (Upraveno podle [1] a Wikmedia Commons)

Silné světlo je ale jen podmínkou, za jejíhož splnění může 

kulovitá rostlina existovat. Ještě nám zbývá najít důvod a také 

mechanismus, který to umožní – ano, tady přichází ke slovu 

sedimentace a proudění.

Na dně jezera je velká vrstva bahna a rozsivek;  také kvůli 

pastvě  ovcí  na  okolních  plochách  dochází  ke  zvýšené  erozi 

půdy.  Protože  bahno  by  mohlo  jakoukoliv  rostlinu  snadno 

pohltit a pohřbít, vstupuje do hry kulovitý tvar a stává se nyní 

naopak velkou výhodou – za bouřky nebo silného vichru totiž 

vznikají  na hladině vlny a díky nim dochází k pohybu vody 

i ve spodních částech blízko dna. To samozřejmě „rozkutálí“ 

řasu, čímž se zbaví případného lehkého nánosu bahna a zá-

roveň změní svou polohu. Proto musí být řasa zelená ze všech 

stran, aby ji to „nevyvedlo z míry“. K takovým pohybům musí 

podle všeho docházet často, protože koule zde leží v několika 

(2-3, ale i více) vrstvách na sobě. Být totiž kulatá a ještě k to-

mu zalehnutá není podle mě žádný med, světla je pak málo. 

Většina úvah vědců o příčinách kulatosti vychází z pozoro-

vání přímo v jezeře a ještě zbývá mnoho otevřených otázek. 

Zájemcům o ekologii jezera Mývatn a přímé poznatky o rozší-

ření  Aegagropila linnaei  doporučuji citovanou publikaci [1], 

kde je mnoho mapek a jiných zajímavých údajů.
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Ten, kdo neměl nikdy „řasokouli“  v  rukách,  se většinou 

zajímá o to, co je uvnitř. To je taková hezká lidská vlastnost, 

nespokojit se s tím, co je na povrchu :-). Tak tedy vězte, že 

v  případě kuliček o průměru několik málo centimetrů není 

uvnitř nic jiného, než řasa. Jak se koule s věkem rostliny zvět-

šuje, vznikne v jejím středu dutina. Tohle bude zřejmě závislé 

na podmínkách, protože jezerní řasy jsou duté jen v opravdu 

pokročilé velikosti, zatímco v akváriu (kde průměr kuliček ne-

přesahuje většinou 5 cm) je to poměrně běžný jev.

Řasy  uvnitř  jsou  rovněž  zelené  a  jejich  chloroplasty  se 

aktivují po dvou dnech od rozpadu koule, za šest dní už fun-

gují na plnou kapacitu [1]. Za jakých okolností – pokud vůbec 

– dochází v přírodních podmínkách k jejich rozpadu, zatím 

ale nikdo nezjistil.

Co je však jisté, a navíc pro akvaristy určitě zajímavé, je 

skutečnost, že kulovitá forma není jedinou růstovou formou, 

se kterou se můžeme v přírodě setkat. (Ovšem, nabízí se hned 

otázka, jak je tomu v akváriu – na ni se ale pokusíme společ-

nými silami odpovědět až příště, takže pokud máte své vlastní 

postřehy a chcete se o ně podělit, budeme jen rádi!) 

Jiné růstové formy
Aegagropila linnaei  se vyskytuje hned ve třech formách: 

kulovité, která je nejnápadnější a o které už toho víme dost, 

ale také jako volně se vznášející „chomáče“ a nebo přisedlé 

shluky vláken, rostoucí na kamenech nebo jiném substrátu.

Tři růstové formy Aegagropila linnaei.

(Autor: Árni Einarsson, Myvatn Research Institut)

Přisedlá forma byla identifikována později a na řadě loka-

lit, Mývatn nevyjímaje, byla zaznamenána až teprve nedávno. 

Jaký je vztah mezi formami,  popřípadě životní  cyklus řasy, 

který by snad naznačoval nějaké propojení ve směru matka 

--> potomci, je zatím tajemství.  

Objevují  se  ale  domněnky (podložené různými  výsledky 

zejména na poli genetiky), že tyto formy by mohly předsta-

vovat  ve  skutečnosti  různé  druhy.  Před  rokem  zveřejněný 

nizozemský výzkum [2] však dokládá morfologickou i genetic-

kou shodu zkoumaných exemplářů Aegagropila linnaei z roz-

ličných lokalit a různých růstových forem.  

Snímek pořízený ve výzkumném centru na jezeře Akan.

(Foto: Wikmedia Commons)

Zajímavý pokus
Jako přechod k tématu příštího pokračování, tedy k růstu 

Aegagropila linnaei v akváriu, mi to nedá nezmínit jednu zaj-

ímavost z laboratorního prostředí. Jde o pokus o umělé vypě-

stování kulaté formy. Už  v roce 1973 zveřejnil profesor Naka-

zawa [3] výsledky svého snažení, které byly zcela uspokojivé. 

Posuďte sami:

A – chomáč řasy, pěstovaný ve stojaté vodě. B – z něj 

vzniklá kulička po 10-denním natřásání. C – růst nových 

vláken po opětovném pěstování ve stojaté vodě nastal po 

týdnu, po měsíci byl velmi zřetelný (na snímku). Pokus lze 

prodloužit novou sérií otřesů a pěstování v klidu, čímž 

získáme stále větší kompaktní exempláře. (Zdroj: [3])
bezstavovce

Zdroje informací:
[1] Einarsson, Á. et al. (2004): The ecology of Lake Myvatn and the 

River  Laxá:  Variation  in  space  and time.  Aquatic  Ecology 38:317-

348.

[2] Boedeker, C. & Immers, A.  (2009):  No more lake balls  (Aega-

gropila linnaei Kützing,  Cladophorophyceae,  Chlorophyta)  in  The 

Netherlands? Aquatic Ecology, DOI 10.1007/s10452-009-9231-1.

[3] Nakazawa, S. (1973): Artificial induction of lake balls. Naturwis-

senschaften 60: 481.

V příštím dílu se podíváme na to, jak Aegagropila linnaei  

roste v akváriu. Máte-li vlastní poznatky a zkušenosti  

s touto řasou, ozvěte se nám na klub@akva.sk!
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MOJA PRVÁ KREVETKA – MACROBRACHIUM SP.?

Norbert Dokoupil

Túžba chovať raz niečo zvláštne a mimoriadne sa naplni-

la,  keď som pred  tridsiatimi  rokmi  získal  niekoľko sladko-

vodných kreviet pôvodom z Ruska, určených ako  Palaemon 

modestus. Pod týmto pomenovaním boli rozšírené v bývalom 

Československu. Až oveľa neskôr sa ukázalo, že toto určenie 

je mylné, pretože  P. modestus – súčasný  Exopalaemon mo-

destus (C.Heller, 1862) – vyzerá celkom inakšie.

Pôvod

Dozvedel som sa, že moje klepetami vyzbrojené krásavice 

pochádzajú z jazera Chanka. Krevety boli odtiaľ vysadené na 

rôznych  miestach  bývalého  ZSSR,  avšak  ostali  iba  v  tomto 

jazere. Jazero Chanka, ležiace v nadm. výške 70 m, je ľadov-

cového pôvodu a nachádza sa približne 160 km severne od 

Vladivostoku na hranici  Ruska s Čínou (1/4 rozlohy sa na-

chádza na čínskom území). Je dlhé približne 100 km, široké 

v najširšej časti (na čínskom území) 70 km. Je napájané pri-

bližne 16 menšími riečkami. Napodiv iba jedna z nich odteká 

z jazera ďalej. Väčšími prítokmi z ruskej strany sú rieky Ilistaj 

a  Komissarovka. Boľšaja Ussurka vteká do čínskej Xinghai-

Hu, ktorá potom ústí do jazera na čínskom území.

V jazere žije okolo 50 rozličných druhov rýb. Bežnú vege-

táciu tvoria  Aldrovanda vesiculosa,  Limnanthemum,  Brase-

ria purpurea,  Ottelia alismoides var.  oryzetorum a miestna 

forma valisnerie.

Macrobrachium sp., samička. (Foto: Norbert Dokoupil)

Chov

V akváriu dorastá kreveta do dĺžky 80 mm, pričom k telu 

priložené tykadlá presahujú telo o polovičku.  Pohlavie  dos-

pelých kreviet  je ľahko rozoznateľné. Samčekove klepetá sú 

totiž omnoho dlhšie. Podľa literatúry  dospelí jedinci  Palae-

mon modestus z prírody vážia 2 gramy.

Moje krevetky merali 20 mm a boli sklovito priehľadné. 

Pochopiteľne som nemal  ani  zdania,  čo taký živočích žerie. 

Skúšal  som preto  všetko  možné  i  nemožné.  Žrali  skutočne 

všetko:  tubifexy,  dafnie,  mŕtve rybky,  tvrdý syr,  hovädzie  a 

bravčové mäso, špagety,  pečeň (aj  hydinovú),  chlieb,  pelety 

pre ryby a mnoho ďalšieho. 

Pre  vytvorenie  pevného  chitinového  panciera  potrebujú 

prídavok minerálnych látok. Na to  sa výborne osvedčili kŕm-

ne  tablety.  Žiaľ,  chutili  im aj  fúziky  a  končatiny  ostatných 

príslušníkov vlastného druhu. 

Po bolestnom poznaní, že slabšie krevetky prišli o dve no-

hy a fúziky, boli oddelené a umiestnené do vlastného akvária 

bez rybej osádky. 
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Krevety rastú v období medzi  zvliekaním a vytvrdnutím 

panciera.  Starý pancier sa na chrbte otvorí  a  cez vzniknutú 

štrbinu sa zviera vyvlečie. Výmena „plášťa“ trvá prvá približne 

20-40  sekúnd.  Keďže  po  zvlečení  sa  chýbajúce  články  tela 

opäť  kompletizovali  (na  úplnú  regeneráciu  celej  chýbajúcej 

končatiny boli potrebné iba dve zvliekania), zahorel som zá-

visťou a začal uvažovať o ľudskej „dokonalosti“.

Rozmnoženie

Krevetky rástli a samček  sa prekrásne vyfarbil do hneda. 

Teraz bolo načase ukončiť jeho celibát; avšak ako to urobiť, 

aby samičku prípadne znovu nezmrzačil?

Zriadil som preto 80-litrové akvárium s rozpolenou  koko-

sovou škrupinou v rohu a s hustou džungľou  Cryptocoryne 

affinis. Ostávajúci priestor bol vyplnený plochými bridlicami 

s veľkým počtom jaskyniek a dutín. Fungovalo to vynikajúco, 

samička  sa  pred  silnejším  a  väčším  samčekom  vždy  načas 

stiahla do úkrytu.

Po krátkom čase nastala v chovaní budúcich „manželov“ 

sympatická zmena. Jedného dňa sedeli na bridlici proti sebe 

a jeme sa ohmatávali tykadlami. Po dvoch dňoch milkovania 

sa začal samček so široko roztiahnutými klepetami samičke 

dvoriť. V panenskej hanblivosti sa ukryli v jaskynke. 

O dva dni neskôr sa to stalo. Samička sa zbavila starého 

panciera. Tento moment využil samček. Postavil sa ponad ňu, 

obrátil ju na chrbát a prilepil  jej  na bruško zväzok spermií. 

Celý akt lásky netrval viac ako minútu. Spokojný samček teraz 

odhopkal do vzdialeného kúta a začal klepetami svoju obvyklú 

hygienu zovňajšku. 

Aby samička mala potrebný pokoj, bol samček premiest-

nený do iného akvária.

Medzičasom samička nalepila na plávacie nôžky približne 

350  vajíčok,  ktoré  počas  ich  vývinu  starostlivo  klepietkami 

opatrovala  a čistila.  Vývin  lariev  bol  okom dobre viditeľný. 

Pri  teplote 23 °C sa larvy,  veľké približne ako larvy žiabro-

nôžky, vyliahli a uvoľnili od samičky. Sú pozitívne fototropné 

– zhromažďujú sa vždy v osvetlenom rohu akvária. Spočiatku 

voľne plávajú hlavou dole vo vertikálnej polohe.

Keď samička začala javiť kanibalistické sklony, bola aj ona 

prelovená.

Napriek tomu, že sa krevetky v priebehu roka rozmnožili 

štyrikrát,  nepodarilo sa mi mláďatá udržať pri  živote dlhšie 

ako päť dní. Skúšal som najrozličnejšiu potravu: mikry, vír-

níky,  nálevníky,  pekárenské  droždie,  pivovarnícke  droždie, 

žĺtok vajíčka uvareného natvrdo, práškové mlieko, riasy, jem-

ne rozmixovaný špenát, pečeňový extrakt – všetko zbytočne, 

mláďatá  nežrali  a  postupne  hynuli.  A  keďže  ani  žiadny  zo 

známych prírodovedcov mi nevedel poradiť,  trpela so mnou 

aj manželka.

Rozmnoženie  sa  v  bývalej  ČSR  podarilo  mnohým  cho-

vateľom, avšak o úspešnom odchove neviem, a tak postupne 

zmizli z akvárií. Je zrejmé, že mladé krevetky sú potravnými 

špecialistami – ale na čo? Dnes je iná situácia a krevety sú 

„in“. Vie niekto poradiť?

Macrobrachium sp., samička. (Foto: Norbert Dokoupil)

História vedeckého pomenovania

1795 – Weber stanovil rod Palaemon

1862 – C.  Heller  opísal  nový druh  Palaemon modestus –  

sibírsky garnát

1950 – Holthuis  vytvoril  nový  rod  Exopalaemon s  dvomi  

druhmi:

        − Exopalaemon modestus (C.Heller, 1862)

       − Exopalaemon carinicauda (Holthuis, 1950)

         

Jedlý  garnát  Exopalaemon modestus,  pôvodom  zo 

západu  Tichého  oceánu  (Pacifiku),  je  rozšírený  v  sladkých 

vodách západoindického Pacifiku, sibírskeho Ruska (v rieke 

Amur), v Mandžúrii,  až do Kórey (kde je početný v sladko-

vodných oblastiach juhozápadnej Kórey − študovaný v jazere 

Young-am lake) a Číny (jazero Taihu, dolný tok Chang Jiang 

(Jang-c´) a Tajvanu. Novšie objavený v rieke Columbia na pa-

cifickom pobreží západu Severnej Ameriky. Wickstein (1997) 

referuje  o  náleze  jedného jedinca  ďalšieho  ázijského  druhu 

E. carinicauda (Holthuis, 1950) zo San Francisko Bay. 

Adaptoval  sa na rôzne biotopy – v sladkej,  brakickej  aj 

morskej  vode.  Živí  sa  riasami,  detritom,  vodným hmyzom, 

kôrovcami  a  meiofaunou  (drobnými  živočíchmi  v  piesku 

pláží).  V  larválnom štádiu  sa  zistilo  požieranie  prilepených 

ikier dvoch druhov rýb. Ázijské populácie dorastajú 60 mm, 

americké 76 mm.

...no Exopalaemon táto krevetka podľa všetkého nie je! 

Aj  keď  tieto  poznatky  už  majú  „dlhú  bradu“,  

problém určenia druhu a jeho úspešného odchovu  

je stále nevyriešený. Vie niekto poradiť? 

zaujímavosti

Literatúra :
[1]   Chul-Woong  O.,  Hae-Lip  S.,   Kyung-Yang  P.,  Chae-Woo  M., 
Hyun-Sing  L.  (2002):  Growth  and  reproductive  biology  of  the 
freshwater  shrimp  Exopalaemon modestus (Decapoda:  Palaemo-
nidae) in a lake of Korea. J. Crustacean Biol. 22 (2): 357-366. 
[2]  Emmet, R.L., Hinton S.A., Logan D.J., McCabe G.T. Jr. (2002): 
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STUDENOVODNÉ AKVÁRIÁ NA PRÍRODOVEDECKEJ 
FAKULTE UK V BRATISLAVE

Lukáš Varga, Daniel Gruľa

V  jednom  z  predchádzajúcich  čísel  časopisu  Akvárium 

bola uvedená krátka reportáž s tematikou verejných akvárií 

na  Slovensku. I z nej je jasné, že prezentácia akvaristického 

hobby širokej verejnosti nemá u nás zďaleka takú tradíciu ani 

úroveň ako v susednej Českej republike. Akvaristicky oriento-

vanému návštevníkovi Botanickej záhrady v Bratislave, ktorej 

expozícia  akvárií  je  žiaľ  pomerne  zanedbaná  a  chudobná, 

sa možno oplatí merať vzdialenosť niekoľkých desiatok  met-

rov aj  do  naproti  stojacej  univerzitnej  bašty,  nesúcej  ťažko 

prehliadnuteľný červený nápis Prírodovedecká fakulta. Hoci 

nejde v pravom zmysle slova o verejné nádrže, vzhľadom na 

denné  počty  návštevníkov  jednej  z  najväčších  slovenských 

fakúlt, by si tento prívlastok azda celkom oprávnene zaslúžili. 

Súčasnosť poskytuje akvaristom a akvaristickému hobby 

ako takému nevídané možnosti. Nielen vďaka obrovskej  po-

nuke rôznorodej  techniky,  ale  aj  dostupnosti  nespočetného 

množstva  druhov  chovaných  rýb  a  bezstavovcov,  z  ktorých 

viaceré  novinky  spozná  akvaristická  obec  ešte  skôr,  než  sú 

legitímne vedecky pomenované  a  popísané.  Akvaristika  do-

siahla nový  rozmer  a  ten  bol  prirodzeným  impulzom  pre 

profilovanie jej nových tematických „subšpecializácií“. Vedľa 

klasických spoločenských a chovných nádrží sa začali objavo-

vať nádrže  biotopové,  morské,  rastlinkové,  miniakváriá, 

krevetáriá  a  iné,  majúce  dnes  už  početné  zástupy  svojich 

skalných prívržencov. Studenovodná akvaristika, ktorá  spre-

vádzala začiatky  mnohých,  dnes  už  skôr  akvaristov-pamät-

níkov, zostala snáď len akousi  nostalgickou spomienkou na 

obdobia dávno minulé. O tom, že aj v jednoduchosti môže byť 

skrytá krása a aj naše vodné toky a jazerá ponúkajú niektoré 

zaujímavé  poklady,  sa  vás  pokúsime  presvedčiť  v  nasledu-

júcich riadkoch.           

Akváriá na Katedre zoológie, lokalizované na prvom  po-

schodí, si  pamätajú  mnohé  generácie  študentov  Prírodove-

deckej fakulty.  Slúžili  na  uchovávanie  živého  biologického 

materiálu  určeného  na  ďalší  výskum,  ale  aj  ako  expozičné 

nádrže. V posledných rokoch však záujem o ne postupne upa-

dol a v zabahnenej 900 l nádrži za špinavými sklami živorilo 

iba  niekoľko  karasov  striebristých  Carassius auratus (Lin-

naeus, 1758) prírodnej aj šľachtenej formy. Tento neradostný 

pohľad podporil vzplanutie myšlienky na revitalizáciu a ná-

sledné  využitie  nádrže  ako  praktickej  študijnej  pomôcky  – 

živej expozície s domácimi druhmi rýb, ktoré študenti na ho-

dinách zoológie spoznávali skôr iba vo forme starších forma-

línových preparátov alebo ilustrácií  v zoologických  atlasoch. 

Ich schopnosť správne determinovať živé jedince priamo v te-

réne tak často zostávala neoverená. 

Momentka z veľkej nádrže. (Foto: Daniel Gruľa)

Akvárium súčasne poskytuje i možnosť na sledovanie  ži-

votných prejavov chovaných druhov, keď ich pozorovanie vo 

voľnej prírode je často problematické. Ďalšou, nemenej dôle-

žitou motiváciou bolo vytvorenie určitého  reprezentatívneho 

bodu na katedre, ktorý by bližšie poukazoval na jej  odborné 

zameranie. Naň dovtedy upozorňoval len nápis nad chodbou 

a niekoľko vystavených postrov. Rekonštrukcia dvoch nádrží 

bola zahájená v marci r. 2009. 

Vzhľadom na úctyhodný vek väčšej, 900 l nádrže (d 180 x 

š 80 x v 65 cm), v ktorej boli lepené spoje prerastené riasou 

a vodným kameňom, bolo nevyhnutné kompletné vypustenie 

a vyčistenie nádrže s následným prelepením spojov a  výme-

nou starých  výstužových líšt.  Keďže pôvodný zámer počítal 

s osadenstvom asi 50 ks stredne veľkých rýb (10-15 cm), bolo 

nevyhnutné  navrhnúť  dostatočne  efektívnu  filtráciu,  ktorá 

by nahradila pôvodný jednoduchý vnútorný filter. Táto však 

musela  zniesť  kritérium  nerušeného  pohľadu  na  imitáciu 

biotopu „nížinnej rieky povodia Dunaja“. Bola preto  umiest-

nená do  prepážky  za  dekoračným  pozadím.  Ako  filtračné 

médium slúži niekoľko litrov „bioakvacitu“ strednej a hrubšej 

poréznosti. Prietok okolo 3000 l/hod  zabezpečujú 2 čerpacie 

hlavy,  ktoré  vytvárajú  v  nádrži  mierne  laminárne prúdenie 

pozdĺž dlhšej osi nádrže. To má dokázateľne priaznivý vplyv 

na aklimatizáciu reofilných druhov rýb a súčasne zabezpečuje 

účinný transport detritu do filtračnej komory, čím sa udržuje 

plocha  dna  takmer  dokonale  čistá  i  napriek  početnej  rybej 

osádke. 

Pozadie,  predstavujúce kolmú stenu podomletého brehu 

s vyčnievajúcimu balvanmi, bolo vyrobené s použitím hrubé-

ho polystyrénu a polyuretánovej peny, opracovaných ostrým 

rezákom a teplovzdušnou pištoľou. Povrchová a farebná  úp-

rava bola dosiahnutá pomocou epoxidového náteru a zmesi 

posypového materiálu s rôznym pomerom jednotlivých kom-

ponentov, aplikovaných v niekoľkých vrstvách. 
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Čelný pohľad na akvárium. (Foto: Daniel Gruľa)

Za substrát  bol zvolený kopaný piesok doplnený štrkom 

strednej  zrnitosti  (3-7 mm), zmiešaným s hrubšou frakciou 
antuky  na  doladenie  farebného  odtieňa  (imitácia  substrátu 

pokrytého povlakmi oxidov železa). Štrk aj piesok boli na dno 
vysypané tak, aby predstavovali rozhranie rôznych častí rieč-

neho profilu – úseky s rôzne silným prúdením a zrnitosťou 
substrátu  (výmole  a  nánosy),  preferované  často  odlišnými 

druhmi rýb. Opakované pokusy s výsadbou rastlín nedopadli 
úspešne, no pri vhodne zvolenom rybom spoločenstve by po-

hľadu na bujné trsy zelených makrofytov nemalo stáť v ceste 
nič. To však v tomto prípade nebolo prioritou. 

V nádrži sú umiestnené takmer všetky bežné pôvodné du-
najské ryby, vrátane druhov, s ktorými sa rybári bežne nestre-

távajú,  o akvaristoch nehovoriac.  Ryby  boli  získavané  prie-
bežne počas terénneho ichtyologického výskumu a čiastočne 

z umelých chovov. Aktuálne nádrž obýva okolo 30 druhov na-
šich pôvodných druhov rýb (konečný počet by postupne mal 

byť okolo 40). 
Pĺž severný Cobitis taenia Linnaeus 1758 a pĺž vrchovský 

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) trávia väčšinu času 
zahrabané v jemnom piesčitom substráte, z ktorého vyliezajú 

najmä  v  čase  kŕmenia,  kedy  odhaľujú  zaujímavú  škvrnitú 
kresbu na zlatistom podklade bokov. Pestrým sfarbením tela 

a  podobným  skrytým  spôsobom  života  sa  vyznačuje ďalší 
zástupca čeľade Cobitidae, dnes už vzácny čík európsky Mis-

gurnus fossilis (Linnaeus, 1758). Známy je najmä schopnos-
ťou prežívať vo vysychajúcich ramenách riek, zahrabaný v ba-

hnitých  sedimentoch  chudobných  na  kyslík,  ktorý  získava 
prehĺtaním vzduchu a jeho následnou resorbciou cez sliznicu 

čreva.  Bentickému  životu  je  prispôsobený  aj  drobný  býčko 
rúrkonosý  Proterorhinus marmoratus (Pallas,  1814),  pohy-

bujúci sa krátkymi skokmi. 

Cobitis taenia. (Foto: Daniel Gruľa)

Proterorhinus marmoratus. (Foto: Daniel Gruľa)
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Tesne nad dnom hliadkujú hrebenačky. Hrebenačka vyso-
ká Gymnocephalus baloni Holčík & Hensel, 1974 je pomerne 
teritoriálna ryba. Z Dunaja ju ako nový druh pre vedu prvý-
krát popísali slovenskí ichtyológovia Holčík a Hensel [1]. Ako 
zaujímavosť možno spomenúť, že profesor Hensel, i v zahra-
ničí uznávaná vedecká autorita, doteraz aktívne pôsobí na ta-
mojšej  katedre.  Štíhlejšia a atraktívnejšia  hrebenačka pása- 
vá  Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) tvarom tela, 
pruhovaným sfarbením i správaním nápadne pripomína nie-
ktoré malawské cichlidy (zo skupiny Utaka). 

Štrbiny  medzi  kameňmi  obýva  mieň  sladkovodný  Lota 
lota (Linnaeus,  1758),  náš  jediný  zástupca  takmer  výlučne 
morskej skupiny treskovitých rýb s charakteristickým nepá-
rovým  fúzom  na  dolnej  čeľusti.  Rýchlo  sa  naučí  prijímať 
mrazené rybky priamo z ruky, za ktorými neskôr ochotne vy-
pláva z úkrytu takmer až ku hladine. Chovaný exemplár, zdá 
sa, popiera všetky literatúrou uvádzané tvrdenia o výraznom 
poklese potravnej i pohybovej aktivity so stúpajúcou teplotou 
vody. Za ponúkanými rybkami, dážďovkami, či patentkami sa 
dychtivo vrhá aj počas letných horúčav, kedy by miene údajne 
potravu prijímať nemali. 

Dolnú polovicu a stredné partie nádrže obýva väčšina os-

tatných druhov rýb. V prúdivejších častiach nádrže sa pred-
nostne zdržiava hrúz škvrnitý  Gobio gobio (Linnaeus, 1758) 

a hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, mrena 
severná  Barbus barbus (Linnaeus,  1758)  i  nosáľ sťahovavý 

Vimba vimba (Linnaeus, 1758), ktorý ústami usilovne prevra-
cia jednotlivé kamienky a oberá z nich čiastočky potravy. 

Aj  nezaujatého  pozorovateľa  na  prvý  pohľad  uchvátia 
jesetery malé Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758, ktoré v ak-

váriách  plávajú  často  komicky  bruchom  nahor  tesne  pod 
hladinou,  aby  mali  svojimi  spodnými  ústami  lepší  prístup 

k  potrave  padajúcej  na  povrch  hladiny.  Medzi  neúnavných 
plavcov sa radí aj elegantný boleň dravý  Aspius aspius (Lin-

naeus, 1758). Z didaktického hľadiska stojí za zmienku napr. 
i kompletná kolekcia našich druhov jalcov: j. maloústy  Leu-

ciscus leuciscus (Linnaeus, 1758), j. tmavý L. idus (Linnaeus, 
1758) a j. hlavatý L. cephalus (Linnaeus, 1758), ktorých správ-

ne určovanie spôsobuje študentom bez bližšieho vzťahu k ry-
bám často ťažkosti. 

K riečnemu biotopu neodmysliteľne patria  aj  rôzne živé 
lastúrniky  (Dreissena polymorpha Pallas,  1771,  Unio sp.), 

nad  ktorými  svoj  hárem  prevádza  samec  lopatky  dúhovej 
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776). 

Zloženie  osádky,  prirodzene,  musí  z  času  na  čas  prejsť 
drobnými zmenami. Rýchlorastúce druhy je potrebné postup-

ne nahrádzať menšími jedincami identického druhu, zatiaľ čo 
odrastené  exempláre  neskôr  poslúžia  na  vedecké,  či  peda-

gogické účely alebo sú opätovné navrátené prírode. To platí 
aj o dravých rybách (zubáč, ostriež), z ktorých možno bezpeč-

ne chovať len veľmi malé jedince. Kompletný zoznam chova-
ných druhov je v stručnej forme uvedený nižšie. Prípadných 

záujemcov  o  podobný  typ  nádrže  je  však  nutné  upozorniť, 
že niektoré z našich druhov rýb patria medzi chránené a na 

ich odchyt je potrebná platná výnimka.

Gymnocephalus schraetser. (Foto: Lukáš Varga)

Lota lota. (Foto: Daniel Gruľa)

Gobio albipinnatus. (Foto: Daniel Gruľa)

Acipenser ruthenus. (Foto: Daniel Gruľa)
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Aspius aspius. (Foto: Lukáš Varga)

Leuciscus idus. (Foto: Lukáš Varga)

Neogobius fluviatilis. (Foto: Daniel Gruľa)

Ameiurus melas. (Foto: Daniel Gruľa)

Ďalšia, 240 l nádrž je venovaná nepôvodným (inváznym) 

druhom rýb. Ich prítomnosť vo vodných tokoch a nádržiach 

sa na pôvodnej autochtónnej faune odzrkadľuje zvyčajne ne-

gatívne. Príkladom môže byť slnečnica pestrá Lepomis gibbo-

sus (Linnaeus,  1758)  či  hrúzovec  sieťovaný  Pseudorasbora 

parva Schlegel,  1842,  decimujúce  ikry  a  plôdik  mnohých 

kaprovitých  rýb  alebo  býčka  (Neogobius spp.),  ohrozujúce 

diverzitu našich ulitníkov a populácie rakov. V nádrži možno 

vedľa seba vidieť všetky 4 doteraz na našom území zazname-

nané druhy býčkov rodu  Neogobius (b. hlavatý  N. kessleri, 

b.  čiernoústy  N.  melanostomus,  b.  piesočný  N.  fluviatilis, 

b. nahotemenný N. gymnotrachelus), čo je nesmierne nápo-

mocné pri osvojovaní si medzidruhových rozdielov a rozpo-

znávaní  základných determinačných znakov.  Tieto býčka sa 

k  nám  rozšírili  z  nižších  úsekov  toku  Dunaja  v  relatívne 

krátkom čase na prelome posledných storočí. Dlhodobo kon-

kurenčne úspešnými druhmi sú aj karas striebristý Carassius 

auratus (Linnaeus,  1758)  a sumček čierny  Ameiurus melas 

(Rafinesque, 1820). Druhy hospodársky významné a závislé 

na pravidelnom vysádzaní, resp. umelom odchove (amur, tol-

stolobik, ostračka atď.) nie sú do tejto expozície zahrnuté.  

Údržba akvárií je pomerne jednoduchá: raz týždenne čis-

tenie skiel od nežiadúceho povlaku rias a  mikroorganizmov, 

výmena cca 40 % vody v 3-týždňových intervaloch, prepratie 

filtr.  hmoty v odpadovej vode asi  1  x za 2-3  mesiace.  A  sa-

mozrejme denné kŕmenie (1-2 x) kvalitnou potravou (suché 

granulované krmivo, mrazené dafnie, patentky,  koretry, plus 

občasné objemnejšie sústo pre dravce) s víkendovým pôstom.

Prirodzená  potrava  je  kľúčová  pre  dlhodobé  prežívanie 

niektorých druhov.  Viaceré  druhy  o  umelú  potravu  nejavia 

žiadny alebo iba minimálny záujem, hoci niektoré jedince si 

po  dlhšom  pobyte  v  akváriu  na  takúto  potravu  postupne 

navyknú. Napr. jesetery nedokážu plnohodnotne stráviť  bež-

nú umelú  potravu,  napriek  dostatočnému  príjmu  postupne 

chradnú a po niekoľkých mesiacoch hynú. Vyžadujú  komer-

čné krmivá vyvinuté špeciálne pre jesetery alebo pravidelný 

prísun prirodzenej potravy. 

Teplota vody sa pohybuje v priemere okolo 20-24 °C, po-

čas letných horúčav vystupuje niekedy až k 28 °C. V zimnom 

období, najmä počas sviatkov, kedy je fakulta iba temperova-

ná, klesá teplota vody aj výraznejšie pod 20 stupňov. Problém 

s vysokými letnými teplotami, pri dostatočnej cirkulácii vody 

a jej pravidelnej výmene, zaznamenaný nebol. Mnohé z týchto 

rýb majú pomerne veľký areál rozšírenia, zahŕňajúci aj oblasti 

južnej  Európy,  kde  vody  v  zime  bežne  nezamŕzajú  a  letné 

výstupy teplôt k podobným hodnotám nie sú zriedkavé. 

V dohľadnej dobe sa expozícia rozšíri o ďalšie 3-4 nádrže, 

z  ktorých  jedna  by  mala  byť  venovaná  výlučne  inváznym 

druhom  rakov,  vyskytujúcim  sa  na  našom  území.  Najroz-

šírenejšími z nich sú severoamerický zástupcovia: drobnejší 

rak pruhovaný  Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) a mo-

hutný rak signálny Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852).
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Cyprinus carpio. (Foto: Daniel Gruľa)

Rutilus rutilus. (Foto: Lukáš Varga)

Stizostedion lucioperca. (Foto: Daniel Gruľa)

Misgurnus fossilis. (Foto: Lukáš Varga)

Prirodzene nemožno očakávať, že takéto nádrže pritiahnu 

masy návštevníkov, či už laickej alebo akvaristickej verejnosti. 

Považujeme však za užitočné upozorniť aj na existenciu také-

hoto typu expozície, majúcej potenciál zaujať najmä, no nie-

len milovníkov prírody a mnohých zanietených akvaristov. 

Zoznam druhov rýb, ktoré je možné aktuálne vidieť 

v expozícii: 

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 - jeseter malý, Rutilus 

rutilus (Linnaeus, 1758) - plotica červenooká,  Leuciscus leu-

ciscus (Linnaeus,  1758)  -  jalec  maloústy,  L. cephalus (Lin-

naeus, 1758) - jalec hlavatý,  L. idus (Linnaeus, 1758) - jalec 

tmavý,  Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) - čer-

venica ostrobruchá,  Aspius aspius (Linnaeus,  1758) -  boleň 

dravý,  Tinca tinca (Linnaeus,  1758)  -  lieň  sliznatý,  Pseu-

dorasbora parva Schlegel, 1842 - hrúzovec sieťovaný, Gobio 

gobio (Linnaeus,  1758) -  hrúz škvrnitý,  Gobio albipinnatus 

Lukasch, 1933 – hrúz bieloplutvý, Barbus barbus (Linnaeus, 

1758) – mrena severná,  Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

- belička európska,  Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) - 

ploska  pásavá,  Blicca bjoerkna (Linnaeus,  1758)  -  pleskáč 

zelenkavý, Abramis brama (Linnaeus, 1758) - pleskáč vysoký, 

Vimba vimba (Linnaeus,  1758) -  nosáľ sťahovavý,  Rhodeus 

sericeus (Pallas, 1766) - lopatka dúhová, Carassius carassius 

(Linnaeus, 1758) - karas zlatistý, C. auratus (Linnaeus, 1758) 

- karas striebristý,  Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 - kapor 

rybničný,  Cobitis taenia Linnaeus, 1758 - pĺž severný,  Saba-

nejewia balcanica (Karaman, 1922) - pĺž vrchovský, Misgur-

nus fossilis (Linnaeus, 1758) - čík európsky, Ameiurus melas 

(Rafinesque,  1820)  -  sumček  čierny,  Lota  lota (Linnaeus, 

1758) - mieň sladkovodný,  Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 - 

ostriež  zelenkavý,  Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 

1758) - hrebenačka pásavá,  Gymnocephalus baloni Holčík & 

Hensel,  1974  -  hrebenačka  vysoká,  Stizostedion lucioperca 

(Linnaeus, 1758) - zubáč veľkoústy,  Lepomis gibbosus (Lin-

naeus, 1758) - slnečnica pestrá,  Proterorhinus marmoratus 

(Pallas, 1814) - býčko rúrkonosý,  Neogobius fluviatilis (Pal-

las,  1814)  -  býčko  piesočný,  N. gymnotrachelus (Kessler, 

1857) - býčko nahotemenný, N. kessleri (Günther, 1861)- býč-

ko hlavatý, N. melanostomus (Pallas, 1814) - býčko čiernoústy

Literatúra:
[1] Holčík, J. & Hensel, K. (1974): A new species of Gymnocephalus 

(Pisces,  Percidae)  from  the  Danube,  with  remarks  of  the  genus. 

Copeia, (2): 471-486.                                       

Obaja  autori  pôsobia  na  Prírodovedeckej  fakulte  UK 

v Bratislave: Lukáš Varga na Katedre zoológie a Daniel  

Gruľa  na  Katedre  ekológie.  Popri  výučbe  zoológie  sa 

venujú  aj  vlastným  výskumným  úlohám  a  samozrejme 

akvaristike.   
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TAIWAN SE CHCE STÁT NEJVĚTŠÍM ASIJSKÝM 
VÝVOZCEM AKVARIJNÍCH RYB

z internetu

Taiwanská Rada pro zemědělství (COA) zveřejnila koncem 

listopadu záměr vybudovat v roce 2011 vývojové a exportní 

centrum pro akvarijní ryby. Cíl je jasně dán: nahradit Singa-

pur na čele asijských vývozců ryb.

Celé zařízení by mělo stát téměř 40 milionů dolarů a s je-

ho výstavbou se začne už v roce 2010. Dokončení je plánova-

né na říjen 2011.

Projekt  má spojovat  produkci  a  prodej  ryb na export  a 

Taiwan  na  něj  spoléhá  jako  na  klíčový  prvek  pro  získání 

podílu na světovém trhu s akvarijními rybami, jehož objem 

údajně dosahuje ročně 5 miliard amerických dolarů.

V současnosti vyváží Taiwan každý rok akvarijní ryby za 

zhruba 3,1 mil. USD, zatímco export ze Singapuru dosahuje 

asi dvacetinásobné hodnoty.

COA  předpovídá,  že  vývoz  akvarijních  ryb  z  Taiwanu 

předstihne singapurská čísla do pěti let poté,  co bude nové 

zařízení  uvedené do provozu.  Očekává  se zájem minimálně 

dvaceti firem, které budou chtít v tomto zařízení podnikat.

Toto obchodní sdělení má ještě jeden dovětek: Jak uvedla 

firma  Taikong Corporation,  biznys okolo akvarijních rybiček 

je velmi lukrativní. Ukazuje to například skutečnost, že jedna 

jediná černá krevetka King Kong může stát více než 600 USD. 

Tento nový kmen krevetek, vyvinutý v Taiwanu, se úspěšně 

prodává v Nizozemí, Francii a Německu...

 

Zdroj:
[1] Central News Agency (2009): Taiwan aims to become Asia's lea-

ding aquarium fish exporter. Taiwan News; www.etaiwannews.com 

KONEC „RUSKÉ RULETY“ SE ČTVERZUBCI?

Vanda Běláková

Ryby, které můžeme znát z akvárií, končí ve své domovině 

často na talíři. Nebylo by na tom nic divného – jejich maso 

je výborné a koneckonců, jsou jich tam plné řeky (oceány), 

tak proč je nejíst. Zavítáte-li ale do Japonska, dejte si pozor 

na vyhlášenou lahůdku známou jako fugu.

Fugu je označení pro čtverzubce; v japonské, ale i čínské 

kychyni se tradičně používá už od pradávna. Nejčastěji kon-

zumovaným druhem je torafugu (Takifugu rubripes). Loví se 

u břehů Japonska na jaře v době tření a potom se dochovává 

v plovoucích klecích. S přicházející zimou stoupá kvalita jeho 

masa a úměrně tomu roste i cena – za jednu rybu zaplatíte na 

trhu až 100 USD, v restauraci vás ale pochoutka z ní vyjde už 

na dvojnásobek. Cena ale není to jediné, co vás může držet 

poněkud zpátky. Jeden opravdu velký fugu totiž obsahuje to-

lik jedu, kolik by poslalo na onen svět až tři desítky lidí.

Jed anhydrotetrodotoxin 4-epitetrodotoxin, zkráceně tet-

rodotoxin, je obsažený hlavně v játrech a vaječnících, ale jeho 

stopy jsou i v kůži a jiných orgánech. Způsobuje ochromení 

svalů a v konečném důsledku udušení. Fugu proto smí připra-

vovat v restauracích jen speciálně vyškolení kuchaři. 

Ve středověku byla tato pochoutka vládnoucí dynastií za-

kázána; dnes je fugu opět v módě, ovšem játra a vaječníky se 

nabízet nesmějí.  Říká  se  ale,  že  nepatrné dávky jedu vyvo-

lávají zvláštní pocit na jazyku... a tak si tato ryba připíše kaž-

doročně na své konto několik „odvážných“ gurmánů. 

(Foto: internet)

Letošní  zimu  se  ale  zdá  se  blýská  na  lepší  časy  –  jistá 

japonská farma totiž ohlásila, že má k dispozici 50 000 neje-

dovatých  fugu z vlastního chovu. Tím by se měla pochoutka 

stát bezpečnou a ještě oblíbenější (ročně se jí spotřebuje jen 

v Japonsku 10 000 tun). Je ale otazné, jestli o takové „vylep-

šení“  bude  vůbec  zájem.  Ztratí  se  tím kouzlo  pojídat  rybu, 

kterou nikdy nesmí ochutnat příslušník císařovy rodiny; ani 

pro kuchaře už nebude příprava fugu výzvou. Je totiž nepsa-

ným pravidlem,  že  pokud návštěvník  restaurace  po  konzu-

maci čtverzubce zemře, spáchá kuchař svým speciálním fugu 

hiki nožem rituální sebevraždu.

Inu, láska k rybám může mít různou podobu...
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SÚŤAŽNÁ SEZÓNA AKVÁRIOVÝCH RÝB 2009 V EURÓPE

Ing. Marian Stieranka

Spravidla od polovice apríla do konca októbra trvá súťaž-

ná sezóna akváriových rýb. Doručenie súťažných kolekcií na 

výstavy býva často krát dosť komplikované a nezriedka trvá 

aj  viac dní.  V tomto období  však vo väčšine prípadov býva 

počasie už priaznivé a „milosrdné“ k preprave rýb.

Slovenskí chovatelia v roku 2009 sústredili svoju pozor-

nosť najmä na Majstrovstvá Európy gupiek. V tejto viac-

kolovej súťaži boli priebežne organizované jednotlivé kolá re-

latívne samostatných ME guppy-triá (súťažnú kolekciu tvoria 

3 samce)  a ME guppy-páry (kolekciu tvorí pár).

V súťažnej sezóne 2009 Majstrovstvá Európy guppy-

triá pozostávali z piatich súťažných kôl. Posledné šieste kolo, 

plánované na polovicu septembra, bolo v prázdninových me-

siacoch pražskými chovateľmi zrušené. 

Pre slovenských akvaristov sa  tohtoročná  súťaž rozbehla 

na prelome apríla  a mája  prvým kolom v Poľsku v Bielsko 

Bialej.  Doprava  slovenských  kolekcií  v  tomto  prípade  ne- 

bola problémom. Tie po ich sústredení v Banskej Bystrici na 

miesto konania  výstavy  dopravili  naši  chovatelia  M.  Vetrák 

a R. Tokušev, ktorí zároveň pôsobili aj v kolektívoch posudzo-

vateľov. 

Nemecká organizácia IGMX zorganizovala v Magdeburgu 

druhé kolo koncom mája. Tu nám s dopravou súťažných ko-

lekcií vypomohli českí akvaristi. Po autobusovej doprave rýb 

do Plzne ich členovia tamojšej organizácie Iris doviezli osobne 

do Magdeburgu. 

Začiatkom druhej polovice júna rakúski chovatelia gupiek 

zorganizovali vo Viedni tretie kolo. Po sústredení kolekcií zo 

Slovenska  v  Bratislave  boli  tieto  do Viedne  bezproblémovo 

dopravené autobusom. 

Právo zorganizovať štvrté súťažné kolo bolo priznané fran-

cúzskym chovateľom. Toto sa uskutočnilo v druhej  polovici 

augusta v meste Mer. „Tvrdý oriešok“ predstavovala doprava 

kolekcií do Francúzska. Nakoniec to dopadlo nad očakávanie 

dobre, keď slovenské kolekcie boli osobným autom dovezené 

do Rakúska, odkiaľ ich viedenskí akvaristi po predchádzajú-

cej dohode osobne dopravili do Mer. 

Záverečné piate súťažné kolo zorganizovali poľskí chova-

telia v Krakove koncom augusta. Slovenské kolekcie boli vtedy 

osobne dopravené na miesto súťaže našimi chovateľmi L. Ja-

kubcom, M. Konôpkom a M. Stierankom, ktorí v Krakove pô-

sobili ako posudzovatelia.

Z  uvedených  piatich  súťažných  kôl  boli  do  konečných 

výsledkov každému chovateľovi  zarátané  štyri  najlepšie  bo-

dové umiestnenia v troch súťažných kategóriách (dlhoplutvé 

štandardy, mečíkaté štandardy a krátkoplutvé štandardy).

V  celkovom  poradí  32.  ročníka  Majstrovstiev  Európy 

guppy-triá skončili slovenskí chovatelia v jednotlivých súťaž-

ných kategóriách nasledovne:                    

Kategória dlhoplutvé štandardy (celkový počet súťažiacich 102)

Kategória krátkoplutvé štandardy (celkový počet súťažiacich 60)
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Kategória mečíkaté štandardy (celkový počet súťažiacich 63)

Majstrovstvá Európy guppy-páry v roku 2009 pozo-

stávali z troch súťažných kôl. Prvé sa konalo vo francúzskom 

Mer spoločne a súčasne so 4. kolom guppy-triá. 

Druhé  súťažné  kolo  zorganizovala  poľská  organizácia 

MOL  koncom  prvej  polovice  septembra  v  severopoľskom 

Štetíne. Kolekcie slovenských chovateľov osobne dopravil do 

Štetína L. Jakubec, ktorý zároveň pôsobil aj v 5 člennej jury 

posudzovateľov. 

Tretie a záverečné kolo ME guppy-páry vôbec po prvý krát 

organizovali  anglickí  chovatelia.  Začiatkom  druhej  polovice 

októbra bolo miestom konania mesto Nottingham. Najväčším 

problémom  bolo  doručenie  kolekcií  do  Nottinghamu.  Ako 

najoptimálnejšia alternatíva  dopravy  bola  zvolená  zásielka 

expresnou poštovou službou Slovenskej  pošty  (deň podania 

+ 2 dni).  Podmienkou bola váha zásielky do 2 kg. Zásielku 

tvorilo 11 kolekcií od slovenských chovateľov. Každá kolekcia 

(pár gupiek) bola umiestnená v 0,125 l mierne osolenej vody 

v americkom prepravnom sáčku. Tieto sáčky boli údajne  vy-

vinuté pre  potreby  NASA.  Ich  zvláštnosťou  je,  že  materiál, 

z ktorého sú vyrobené, do sáčku prepúšťa kyslík (O2) a  na-

opak, von zo sáčku prepúšťa kysličník uhličitý (CO2). Aby to 

fungovalo,  úplne  netradične  nad  vodou  s  prepravovanými 

rybami nie je žiadny vzduch, resp. kyslík. Studená vlna, ktorá 

zavládla v Európe v polovici októbra, spôsobila, že ranné tep-

loty sa pohybovali cca +2 až + 4 °C. Tieto nepriaznivé teplotné 

pomery mala eliminovať dobre tesniaca hrubostenná polysty-

rénová prepravka. Nakoniec všetko dobre dopadlo a  sloven-

ské kolekcie po prvý krát súťažili aj v Anglicku. 

Do konečných výsledkov ME guppy-páry boli započítané 

každému chovateľovi  najlepšie bodové umiestnenia zo  všet-

kých troch kôl  v  troch  súťažných  kategóriách  (dlhoplutvé, 

mečíkaté a krátkoplutvé štandardy). Slovenskí akvaristi obsa-

dili nižšie uvedené konečné poradie:

Kategória dlhoplutvé štandardy (celkový počet súťažiacich 61)

Kategória krátkoplutvé štandardy (celkový počet súťažiacich 40)

Kategória mečíkaté štandardy (celkový počet súťažiacich 31)
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Na  rozdiel  od  Majstrovstiev  Európy  gupiek,  ktoré  sa 

uskutočňujú  už  nepretržite  32  rokov,  svetová  súťažná 

výstava gupiek sa organizuje v nepravidelných intervaloch 

a je len jedna za cca 2-3 roky. 

V roku 2009 takúto svetovú súťaž zorganizovali talianski 

akvaristi  vo Ferrare.  Súťažili  páry  gupiek  podľa  pravidiel  a 

štandardov WGA (World Guppy Association), ktoré sú trochu 

iné ako štandard uplatňovaný pri Majstrovách Európy. Sve-

tovej  výstavy  vo  Ferrare  sa  zúčastnilo  celkom 240 kolekcií 

spolu  od  75  chovateľov  z  Taiwanu,  Singapúru,  Malayzie  a 

7 európskych štátov, z čoho bolo 19 kolekcií od 10 slovenských 

chovateľov. 

Slovenskí  akvaristi  na  tejto  súťaži  nezaznamenali  výraz-

nejšie úspechy s výnimkou Branislava Barčina, ktorý zvíťazil 

v  štandarde  „vejárovitý“  v  súťažnej  kategórii  dlhoplutvých 

štandardov.

Rok  2009  bol  aj  rokom,  v  ktorom  sa  konal  jubilejný 

10. ročník Majstrovstiev Európy Xipho-Molly. Do ko-

nečných výsledkov ME boli započítané výsledky zo slovenskej 

prvej  súťažnej  výstavy v  Martine  a  z  druhej  poľskej  súťaže 

organizovanej v Krakove súbežne s 5. kolom ME guppy-triá. 

O  súťažné  výstavy  Xipho-Molly,  teda  súťaže  mečoviek, 

plát a molynézií, bol v minulosti na Slovensku vždy väčší záu-

jem, mali silnejšie zázemie a viac súťažiacich chovateľov ako 

súťaže gupiek. Objektívne je však potrebné skonštatovať,  že 

na  Slovensku  rovnako  ako  aj  v  ostatných  štátoch  Európy 

záujem o tento druh súťaže upadá.  Spôsobené je  to  jednak 

tým, že nejestvuje  oficiálny a  legálny orgán,  ktorý by orga-

nizáciu Majstrovstiev Európy zastrešoval a riadil, rovnako ako 

aj  určitá  nejednoznačnosť  a  nejednotnosť  štandardov  pre 

posudzovanie  týchto  druhov  rýb.  To  nevyhnutne  nachádza 

odraz v celkovom počte súťažiacich.

Konečné výsledky ME Xipho-Molly 2009 sú nasledovné:

Kategória   Xiphophorus     helleri   (  M  ečúň mexický):  

Kategória   Xiphophorus     maculatus   (Plata škvrnitá):  
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Kategória   Xiphophorus     variatus   (Plata pestrá):  

Kategória   Poecilia     sphenops   (Živorodka ostrotlamá):  

Kategória   Poecilia     velifera   (Živorodka vysokoplutvá):  

Kategória   Poecilia     latipinna   (Živorodka širokoplutvá):  

Na rozdiel od súťaží Xipho-Molly sú v posledných rokoch 

súťažné výstavy bojovníc  Betta splendens na Sloven-

sku čoraz obľúbenejšie. Rovnako je tomu aj v Poľsku a v Čes-

kej republike. Aktívne sa do nich zapája čoraz väčší okruh aj 

neorganizovaných chovateľov. Spôsobené je to pravdepodob-

ne nespornou atraktivitou pre návštevníkov, ale aj možnosťou 

získať relatívne ľahko kvalitný chovný materiál. 

Súťaže bojovníc sú väčšinou organizované paralelne s nie-

ktorou zo súťaží gupiek alebo Xipho-Molly. Výnimkou je len 

Hradec Králové a Bratislava, kde sú „bojovnice“ organizované 

ako  samostatné  súťaže.  Z  piatich  súťažných  výstav  v  roku 

2009 boli  do medzinárodných majstrovstiev bojovníc  Betta 

splendens započítavané štyri najlepšie výsledky. 

Prvou súťažnou výstavou bola už vo februári samostatná 

súťaž v Hradci Králové. V Bielsku Bialej súťaž bojovníc spojili 

s  európskym  kolom  ME  guppy-triá.  Plzeň  zorganizovala 

okrem súťaže bojovníc aj medzinárodné súťaže druhov Xipho-

Molly a Guppy a v Martine bola súťaž bojovníc zorganizovaná 

spolu  s  1.  kolom  ME  Xipho-Molly.  Začiatkom  októbra  sa 

v  Bratislave  konala  „Akvaristická  jeseň“.  V  DK  Ružinov  sa 

okrem výstavy krevetiek a rakov, prednáškového popoludnia 

a  akvatrhov  konala  aj  posledná  samostatná  súťaž  bojovníc 

Betta splendens. Určitým  negatívom  medzinárodnej  súťaže 

bojovníc bola skutočnosť, že pravdepodobne z komunikačnej 

nedostatočnosti  len menšia  časť  chovateľov zaslala  kolekcie 

na viac ako jedno kolo.
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Konečné poradie 30 slovenských chovateľov v súťaži bojovníc je nasledovné: 

Ešte  trochu  štatistiky.  V  súťažnej  sezóne  2009  sa  na 

12  medzinárodných  súťažných  výstavách  v  Európe  zúčast- 

nilo spolu 43 slovenských chovateľov akváriových rýb, z čo- 

ho bolo 23 členov Slovenského zväzu chovateľov, 12 členov 

KLUBu.AKVA.SK  a  8  chovateľov  bolo  neorganizovaných. 

338, to bol celkový počet súťažných kolekcií, s ktorými chova-

telia súťažili. Z tohto počtu bolo 121 kolekcií bojovníc  Betta 

splendens,  76  kolekcií  guppy-triá,  68  kolekcií  guppy-páry, 

28 kolekcií mečoviek, 20 kolekcií plát škvrnitých, 5 kolekcií 

plát pestrých a 20 kolekcií živorodiek ostrotlamých.

1. kolo ME Guppy-triá v Bielsku Bialej.

(Foto: Milan Vetrák)

Záverom chcem byť optimistom a vysloviť presvedčenie, 

že  v  súťažnej  sezóne 2010  vzrastie  počet  slovenských  súťa-

žiacich, kvantita a kvalita súťažných kolekcií a že chovatelia 

budú schopní a ochotní v roku 2010 zorganizovať na Sloven-

sku aspoň jednu súťažnú výstavu.

5. kolo ME guppy-triá a 2. kolo ME Xipho-Molly v Krakove. 

(Foto: Lucjan Madej)

Časť nádrží 1. kola ME Xipho-Molly v Martine.

 (Foto: Martin Fodor)
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... „zázračné“ americké sáčky. (Foto: Marian Stieranka)

Kolekcie pred vložením do prepravky na cestu 

do Nottinghamu. (Foto: Marian Stieranka)

Expozície bojovníc v Martine ešte pred súťažou.

(Foto: Martin Fodor)

Porada jury pred zahájením posudzovania v Martine.

 (Foto: Martin Fodor)

„Akvajeseň s akvatrhmi“ v Bratislave. (Foto: Peter Kaclík)

...súťaž bojovníc v Bratislave. (Foto: Peter Kaclík)

biotopy

Jedna z bojovníc súťažiacich v Bratislave.

 (Foto: Peter Kaclík)
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VZHŮRU NA ORINOKO

Markéta Rejlková

Slíbila jsem, že se na těchto stránkách ještě vrátím k městu Puerto Ayacucho a k možnostem, které (nejen) akvaristům  

nabízí. Ten čas nastal právě teď. Nebojte se, nebude to cestopis bez ryb – pokusím se omezit svoje vyprávění jen na to, co by  

skutečně mohlo akvaristy zajímat, pokud se sem vypraví. Na otázku, jestli nám tato oblast vůbec za „výlet“ stojí, jste už myslím  

přinejmenším prostřednictvím fotografií z Pozo Azul v minulém čísle Akvária odpověď dostali. Ale nejde jen o pár krásných  

čistých říček kolem města; jak už jsem zmínila dříve, Puerto Ayacucho je vstupní bránou do venezuelské Amazonie. Do pralesa,  

na Orinoko a na další řeky, většinou černočerné a plné nádherných ryb.

V každém pořádném průvodci po Venezuele najdete také 

informaci o tom, které cestovní agentury zajišťují výlety po ře-

ce z Puerto Ayacucho do pralesa. Vyrážíte-li sem jako batůž-

káři, jistě si uděláte předem malý průzkum, co přesně, za jaké 

ceny a v jaké kvalitě tady můžete najít. Dokonce i výlety do 

pralesa si můžete zamluvit přes internet – dozvíte se téměř 

s hodinovou přesností,  co všechno za svoje peníze uvidíte a 

zažijete. Není toho málo – jak peněz, tak zážitků. Obvykle se 

za nějakých 500 USD dostanete na jednu z blízkých černých 

řek, tam dvakrát přenocujete,  navštívíte indiánskou vesnici, 

uvidíte papoušky a opice a prales pěkně zblízka... To všechno 

v různě velké/malé skupině jiných turistů. Máte-li svou vlast-

ní  představu o tom, kam se chcete podívat,  co tam dělat  a 

s kým tam být, bude vás to pochopitelně stát o poznání více.

V samotném Puerto Ayacucho sídlí několik malých společ-

ností. To, co najdete na internetu s hezkými barevnými obráz-

ky a spolehlivě vypadajícími doporučeními, jsou velké firmy – 

jedna taková, kterou jsme kontaktovali kvůli naší plánované 

cestě, dokonce sídlí v Peru! Tyto společnosti ovšem prodávají 

služby místních průvodců, kteří mají tak maximálně e-mailo-

vou adresu, ale častěji ani pořádný vývěsní štít nad svou kan-

celáří (pokud existuje). Jejich nespornou výhodou je ale cena 

a také možnost nechat si ušít výpravu tak říkajíc na míru.

Z  výše  uvedených  důvodů  jsme  přicestovali  do  Puerto 

Ayacucho s pouhým mlhavým povědomím o tom, kde se zku-

sit zeptat – zato však s velmi jasnou představou o tom, na co. 

A i když tohle město (v rozporu s dojmem, který ve mně vy-

volalo čtení průvodce) nepůsobí ani v nejmenším jako turis-

tická centrála, povedlo se nám domluvit si výpravu snů bez 

sebemenší námahy!

Milá atmosféra na prahu Amazonie. (Foto: Markéta Rejlková)

Náš plán zahrnoval to „nejlahůdkovější“,  co venezuelská 

Amazonie nabízí pro cestovatele naší (vlastně spíš mojí) krev-

ní skupiny. A sice plavbu proti proudu Orinoka až tam, kde 

část jeho vody odvádí Casiquiare – tento pozoruhodný pří-

rodní úkaz jsme si chtěli vychutnat a dostat se po Casiquiare 

na Río Negro. A co víc, mým snem bylo splavit pak celé Río 

Negro až do Manausu k soutoku s Amazonkou. Pravda, je to 

sen hlavně cestovatelský, protože lovit ryby by bylo zajíma-

vější, levnější i snadnější jinde... ale proč to nepřiznat, nejen 

rybami je člověk živ. 

Jak se nám cesta povedla, co je vlastně tak zajímavého na 

Casiquiare a spoustu dalších podrobností se dozvíte v dalších 

dílech cestopisu. V tuhle chvíli bylo rozhodující, že si nás dva 

lidé z cestovky Coyote Expediciones našli sami... resp. zavo-

lala je majitelka hotýlku, kde jsme se ubytovali a prozradili 

o sobě, že bychom chtěli „en la selva“, tedy do pralesa, jak se 

tu říká.  Trocha  náhody,  notná dávka štěstí  – ať  už to  bylo 

jakkoli, stáli najednou před naším pokojem a když jsme jim 

řekli, že chceme jet až do San Carlos de Río Negro, jen téměř 

neviditelně  povytáhli  obočí  a  pak  rozložili  mapu,  počítali, 

ukazovali,  kývli.  Sdělili  jsme  si  navzájem  naše  představy  a 

možnosti a byli jsme ujištěni, že i s malou odbočkou na Ata-

bapo a četným lovením rybek podél celé trasy se dostaneme 

do San Carlosu za 11 dní, jak jsme potřebovali. Prý odtud od-

jíždí denně rychlá loď do Manausu – to bylo obzvlášť důležité, 

protože  Šmerdovci  tam  potřebovali  stihnout  letadlo  zpátky 

domů. San Carlos leží na opačném konci venezuelské Ama-

zonie, jen kousek od hranic s Brazílií.  Tedy téměř v oblasti, 

kde už zase vody brázdí normální lodní doprava, což se nedá 

říct o Casiquiare a vůbec o území mezi San Carlos a Puerto 

Ayacucho, kam jsme se teď chystali.  Tam je pustina a měli 

jsme být odkázaní jen na „Kojoty“, naše nové průvodce.

Nebudu tajit cenu takové výpravy na přání a hlavně dost 
daleko od obvyklých tras: 100 dolarů na den a osobu. Celkem 
dost, když si představíte, že jsme spali v hamakách (tedy za-
věšených indiánských lůžkách) a nejedli ani jednou u stolu. 
Ale vzhledem k tomu, že o nás po celou tu dobu bylo velmi 
příjemně postaráno, dělali  jsme si, co jen jsme chtěli, navíc 
naši  společníci  byli  milí  a  v  tom co dělali  i  dobří  – a  pře-
devším, bez průvodce se do téhle oblasti prostě nedostanete – 
tak jsme si rádi s Kojoty plácli. Ostatně byla to cena, se kterou 
jsme dopředu počítali.
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Výlet  na bližší  řeky lze pořídit  výrazně levněji;  my jsme 

museli mimo jiné doplácet i  za zpáteční cestu, kterou bude 

muset člun s posádkou vykonat už bez nás. V ceně byla samo-

zřejmě strava; ubytování je podél řeky snadné sehnat, protože 

všechny indiánské osady u vody mají přístřešek pro pocestné 

a nebo vás nechají přespat u sebe v domě (v obou případech 

je  ale  průvodce  nespornou  výhodou  –  nutno  podotknout, 

že se tam snad všichni osobně znají). Nemuseli jsme se starat 

o nic, dokonce ani o úplatky pro „potížisty“ z řad armády či 

pro  guerillu... s tím vším se dopředu počítá, jak jsme se do-

zvěděli až mnohem později. Přece jen není dobré zákazníky 

strašit dopředu.

Naše společníky vám představím, až s nimi vyrazíme na 

řeku.  Na  to  si  ale  vyžádali  dva  dny na  přípravu  veškerého 

vybavení,  člunu  a  nezbytných  povolení,  což  nám  naprosto 

vyhovovalo, protože jsme se mohli podívat na Tobogan de la 

Selva a Pozo Azul. Puerto Ayacucho samotné nám toho moc 

zajímavého nenabídlo – hned první odpoledne jsme zkoušeli 

chytat  ryby na břehu Orinoka, ale nechytili  jsme ani čudlu. 

Zato jsme tu zahlédli první inie (sladkovodní delfíny).  

Protější břeh patří Kolumbii. (Foto: Markéta Rejlková)

Leguání strom. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Dva dny šnorchlování v okolí nám rychle uběhly a nastal 

okamžik, na který jsme se moc těšili.  Měli  jsme odcestovat 

do přístavu Samariapo a nastoupit na naši loď. Ještě předtím 

bylo nutné získat do pasu výstupní razítko – i když jsme měli 

na území Venezuely zůstat ještě téměř dva týdny, tam daleko 

na Río Negro by nám razítko neměl kdo dát a bez něj bychom 

nemohli  do  Brazílie.  Úředník  přišel  do  kanceláře  speciálně 

kvůli nám, je totiž sobota ráno... ale vše proběhne hladce a už 

se nedočkavě skládáme do džípu.

Expedice Casiquiare začíná! (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

S Puerto Ayacucho se loučíme pohledem z korby auta; ulice 

jsou lemované stánky prodejců, z nichž velká většina jsou 

Indiáni a nabízejí produkty pralesa – ryby, juku, tenoučké 

maniokové placky o průměru půl metru, šťávu z guajáby 

a jiných prapodivných plodin... (Foto: Markéta Rejlková)

Je libo voňavého sumečka? (Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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Cesta do Samariapa nám příjemně utíkala; krajina tu byla 

moc hezky zvlněná, občas nás zaujal nápadně tvarovaný skal-

ní  blok,  indiánská  osada  nebo  agitační  billboardy  u  cesty. 

V duchu jsem si říkala, že nevadí, že u žádné z těch pěkných 

říček nezastavujeme, protože vody a ryb si ještě užijeme až až.

Jeden z mnoha bizarních skalních útvarů, kterými je posetá 

krajina v blízkosti toku Orinoka. (Foto: Markéta Rejlková)

Hodně nedočkavě jsem vyhlížela Samariapo. Už jsem zmí-

nila dříve, že Orinoko je nad Puerto Ayacucho nesplavné kvůli 

známým peřejím Atures. Proto všichni, nás nevyjímaje, kteří 

se  chtějí  plavit  směrem  k pramenům Orinoka,  musí  urazit 

nějakých 55 km na jih do přístavu Puerto Samariapo. Tak to 

bylo odpradávna, takže tohle místo je významným milníkem 

prvních objevných cest Evropanů a zkrátka jedním z míst, na 

které nezapomene žádný cestopis. Dočkala jsem se – přístav 

ohlásila nejdříve barevná cedule, která nenechá nikoho na po-

chybách nad tím, že zde začíná skutečně Amazonie, a hned za 

další zatáčkou (a vojenskou kontrolou) se před námi vynořil 

v celé své kráse. Nebo raději „kráse“?! 

Vítejte v Puerto Samariapo. (Foto: Markéta Rejlková)

Tak takhle vypadá přístav, z kterého se vyplouvá do nitra 

jednoho z největších států Venezuely. Několik domů 

v uctivé vzdálenosti od řeky – vlastně jen chatrč vojenské 

hlídky a něco, co vypadalo jako obchod nebo překladiště 

zboží. Lidí tu bylo málo – čekala jsem čilý dopravní ruch, 

ale je pravda, že ani na silnici z Puerto Ayacucho jsme 

mnoho aut nepotkali. Nekotvila tu žádná velká loď, 

jen samá bonga, tj. dlouhé pramice většinou se stříškou. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Džípem s námi přicestovali naši dva průvodci – tady nás 

konečně  seznámili  s  člunem a  hlavně  s  člověkem, který  se 

v těchto končinách nazývá  motorista a jeho úkolem je řídit 

loď, starat se o její technický stav a také vyznat se v řece – 

zkrátka neocenitelný člověk. My jsme mu říkali kapitán.

Jarek nastupuje na bongo, které nám mělo být domovem 

příštích 11 dní. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Nalodit se trvá jen chvilku. Loučíme se v duchu s civilizací 

a já neodolám a vyfotím si náklaďáček, na kterém je vymalo-

vaný znak vlády státu Amazonas. Pyšní se tím, že je to vláda 

domorodců (gobernación indígena) a  na její  stopy budeme 

narážet i na velmi odlehlých místech. Není divu, Chávezova 

vláda bohatě podporuje indiánské obyvatelstvo a stát Amazo-

nas je proto baštou jejích přívrženců. Za všechno mluví  heslo 

„do každé domorodé osady generátor od vlády“.

Zrovna proto jsem ale vládní nápisy nefotila. Důvod byl 

jiný – guvernér státu se jmenuje Liborio a jeho jméno bylo na 

každém rohu. Jiný Libor(io) s námi měl původně na tuhle vý-

pravu jet; nebýt jeho, neodvážila bych se plánovat tak šílenou 

cestu napříč pralesem... Nakonec tu nemohl být, ale zdravím 

ho aspoň na dálku.

Pozdrav pro Libora Balnara. (Foto: Markéta Rejlková)
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Čekáme na další razítko do papírů, přeskladňujeme věci 

na lodi, chystáme do pohotovosti kameru a fotoaparáty a také 

se samozřejmě rozhlížíme a fotíme. Než se konečně vydáme 

na řeku, ještě se podělím o několik momentek...

Dům na kuřích nožkách je jedinou stavbou, která shlíží 

z bezprostřední vzdálenosti na řeku. Je to stanoviště 

vojenské hlídky, která kontroluje veškerý pohyb v přístavu. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Nevšední obrázek – ale tak jsme ho vnímali jen první den. 

Záhy jsme totiž pochopili, že pohonné hmoty jsou tady na 

řece tím nejdůležitějším a s prázdnými nebo plnými barely 

se proto setkáme všude. (Foto: Markéta Rejlková)

Naše loď nevypadala obzvlášť útulně – a taky nebyla. 

Vzhledem ke vzdálenosti, kterou jsme za těch 11 dní měli 

urazit (asi 700 km), trvaly některé přesuny řadu hodin bez 

zastávky a potom bylo sezení opravdu nepohodlné. Ale 

nebudu snad lhát, když i za ostatní prohlásím, že bychom 

do toho šli bez váhání znovu! (Foto: Jaromír Šmerda ml.) 

Snad bych měla ještě vysvětlit, proč neustále zmiňuju ty 

vojenské kontroly (a ještě mockrát budu). Při cestování tady 

jim neunikneme. Je to především proto, že Orinoko v části 

středního toku představuje hranici s Kolumbií, dost odlehlou 

na to, aby se tu pašovalo. Nejde snad ani tak o zbraně a drogy 

– místní obchodní artikl je zcela nevinný. Benzín. Venezuela 

má totiž vzhledem ke svým obrovským ropným zásobám ce-

ny pohonných hmot neuvěřitelně nízké – prý může být benzín 

někdy až patnáctkrát levnější než v sousední Kolumbii.

Vojenská stanoviště jsou rozmístěná na Orinoku v pravi-

delných rozestupech. Projet kolem takového místa a nezasta-

vit by snad nezkoušel ani největší naivka. Je nutné pokaždé 

zkontrolovat osoby a – a to především – ověřit, že žádná loď 

neveze podezřele hodně benzínu. Proto se všude dokladuje, 

kam máme namířeno, a vojáci počítají a razítkují...

S námi na lodi je rovný tucet 200-litrových barelů, tzn. 

2400 l benzínu na cestu tam i zpátky. Po cestě je možné dopl-

nit pohonné hmoty jen velmi omezeně, spíše nouzově – a za 

mnohem větší cenu, protože dál do Amazonie se benzín vozí 

jedině po řece a teď v období sucha jeho cena letí závratně 

nahoru bez ohledu na zbytek Venezuely.   

Snad vás všechny tyhle mé poznámky neotrávily; už dost 

a vyrážíme, ať jsme co nejdříve u prvních ryb!

Río Samariapo. (Foto: Markéta Rejlková)

Náš kapitán konečně nahodí motor  – zjišťujeme, že zas 

tak velký rachot to není, ale zachytit zpěv ptáčků z pralesa ani 

šum motýlích křídel nad řekou během plavby zcela jistě ne-

půjde. (Později se ukáže, že arové a tukani jsou naštěstí slyšet 

moc dobře.) Vyplouváme z přístavu nejprve do zurčící  řeky 

Samariapo a za chvíli už na samotné Orinoko.  

Podivná tvář Orinoka. (Foto: Markéta Rejlková)
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Orinoko se v dnešním úseku velmi mění. Chvíli je jedno-

tvárné a široké odhadem kilometr, jindy ho rozdělují ostrovy 

na spoustu menších ramen. Opatrně objíždíme peřeje – na 

tak obrovské řece je nepředstavitelné, že by období sucha mě-

lo znamenat pro naši malou loďku ohrožení, ale z napjatého 

výrazu tváře kapitána a z kličkování proti proudu je zřejmé, 

že Orinoko úplně bezpečné není.

S klidnou hladinou kontrastují velké skalní bloky, 

navršené na sebe ohromnou silou vodního proudu.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Rybáři nad peřejemi, které nevypadají nijak nebezpečně, 

ale všechny loďky je obezřetně obeplouvaly.

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Místy kolem nás vystupovaly hliněné břehy, kde byly dobře 

patrné „sumčí“ díry. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Vypluli jsme až v pozdním dopoledni; kromě jedné zastáv-

ky na Isla  de Ratón,  kde je  další  vojenské stanoviště,  jsme 

pluli proti proudu bez jediného přerušení. Sledovali jsme řeku 

a prales okolo, zatím nám to nepřipadalo jednotvárné. Když 

jsme vyhládli, pustili se naši průvodci do přípravy studeného 

občerstvení – využiji  této příležitosti  k tomu, abych vám je 

představila: 

Tak tohle jsou naši Kojoti. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Majitel společnosti je Němec, Peter Bach. Velký pohodář 

a vynikající kuchař. Polovinu roku tráví v Evropě, kde řídí síť 

„fast foodů“; jinak ale žije ve Venezuele, kde provází turisty 

na výlety z Puerto Ayacucho a jak říká, cítí se tu doma. Jeho 

společníkem je Luis, Venezuelan, kterého jsme poznali jako 

vtipálka a znalce přírody. Ten s námi ale cestoval jen dva dny, 

potom se vrátil domů. Třetí v partě byl kapitán Iliko, Indián 

z kmene Pamů. Pochází z oblasti Casiquiare a bylo vidět, že to 

tady zná jak své boty a každý zná jeho. Prý je to nejoblíbenější 

motorista, o jehož služby mají zájem všechny cestovky – měli 

jsme štěstí, že byl zrovna volný. Kromě lodi se staral i o naše 

hamaky a není asi třeba říkat, že nás upozorňoval na zvířata, 

kterých bychom si sami nikdy nevšimli.

Měli  jsme trochu zpoždění oproti  plánu a  Luis  měl sta-

rosti, abychom dopluli na místo, kde máme nocovat. Aby nám 

zvedli morálku, nabídli nám rum s kolou. Nám bylo ale dobře 

i tak a vychutnali jsme si aspoň nádherný západ slunce.

Rychle uháníme po ztemnělém Orinoku.

 (Foto: Jaromír Šmerda ml.)
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Když se setmělo, Luis se postavil na příď se silnou bater-

kou a  ukazoval  Ilikovi  cestu.  Trochu jsme museli  zpomalit, 

hleděli jsme napjatě do tmy a občas opustili jednu tenkou linii 

břehu a  vydali  se na druhou stranu.  Bylo vidět,  že  se Iliko 

i Luis na řece vyznají i ve tmě. Nicméně i přes opatrnou jízdu 

jsme jednou zavadili dnem lodě o kámen – ozvala se nepří-

jemná  rána  a  představa  širokánského  a  mocného  Orinoka 

všude kolem nás nám moc dobře nedělala. V napětí jsme tak 

pokračovali ještě hodinu a půl, když se konečně někde proti 

nám objevilo světlo.

Přistáli jsme v naprosté tmě, rozbíjené jen dvěma silnými 

svítilnami.  Uvítala  nás  indiánská  rodina  –  Alessio  se  svou 

ženou a čtyřmi dětmi. Iliko nám uvázal hamaky přímo v jejich 

domě (sám s oběma Kojoty spal na lodi) a potom jsme se už 

všichni sešli na břehu u jídla, které uvařil Peter. Pomlaskávali 

jsme, zívali a moc šťastně jsme se dívali na záplavu hvězd nad 

námi... bylo nám skvěle.

Tady jsme poprvé nocovali u Indiánů. (Foto: Markéta Rejlková)

Ráno jsem se z hamaky vykulila jako poslední – vyšla jsem 

před chatrč a až teprve teď jsem si mohla prohlédnout, kde 

jsme to v noci přistáli. Nádhera! Přímo proti mně se z Orino-

ka tyčil skalní útvar, nazývaný Piedra del Castillito. Je to prý 

známé  poutní  místo.  Domek  našeho  hostitele  také  stál  na 

ohromném oblém balvanu a shlížel na tu krásu naprosto sa-

mozřejmě. Tomu říkám výhled. 

Piedra del Castillito. (Foto: Markéta Rejlková)

Ranní probouzení. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Neviděla jsem žádné lidi, jen prasátko a krůty – když jsem 

ale sešla dolů k vodě, všichni tu už čile pobíhali a věnovali se 

– jak jinak – rybám. V noci totiž v nastražených sítích uvízli 

hned dva sumci, žádní drobečkové, a navíc Alessio chytil žel-

vu. „Nejedlý“ přísavník získal svobodu, ostatní už tolik štěstí 

neměli a bylo jasné, že tato rodina pár dní hladovět nebude.

Obří sumec na dně dlabané kuriary. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Tahle tlama měří 15 cm! (Foto: Markéta Rejlková)
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Další krasavec, nic do miníčka! (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Skutečně nevypadá moc jedle. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Detail tlamky. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Želva tereka poslouží jako hračka a poté základ polévky. 

(Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Milošovi se podařilo chytit na udici docela pěknou velkou 

piraňku. Včera za tmy jsme se ještě koupali v řece a Luis se 

nám smál, že jsou tu piraně a že se mu líbí, jak jsou ti Češi 

čistotní, že se i přesto koupou. Moc jsme mu nevěřili, že by tu 

piraně mohly být – jak se ale ukázalo, místní nelžou, ani když 

si z vás utahují.

 Serrasalmus rhombeus. (Foto: Markéta Rejlková)

Zuby vypadají vážně nebezpečně. (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Serrasalmus rhombeus 

Jeden  z  nejobávanějších  druhů  piraní  (existují  vědecky 

doložené útoky na lidi) s velkým areálem rozšíření. Dorůstá 

velikosti až 40 cm, tento kousek měřil jen asi 25 cm. Chová se 

i  v  akváriích,  potřebuje  proudící  vodu a  samozřejmě  velký 

prostor. Má hodně dravý „kukuč“, proto je to oblíbený druh. 

Rozmnožit se ho podařilo snad jen ve veřejných akváriích. 

Paní domácí se pustila do čištění toho velikého sumce a 

hned nás Alessio přivolal, že se tam shlukuje velké množství 

rybek. Chvíli jsme proto přebírali a fotili úlovky z čeřenu.
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Paní se evidentně nebojí, že ji jedna z piraní vydrážděných 

sumčí krví kousne do paty :-). (Foto: Jaromír Šmerda ml.)

Moenkhausia sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Astyanax bimaculatus. (Foto: Markéta Rejlková)

Ty správné „grády“ dostalo naše rybářské nadšení ale až 

ve chvíli, kdy začal čarovat Alessio s udicí. Odhazoval tetry, 

které jsme už viděli a kterých tu bylo hodně. I přesto se mu 

podařilo udělat nám radost fantastickými úlovky.

Leporinus sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Leporinus sp. (Foto: Markéta Rejlková)

Leporinus   spp  .  
Jednoho zástupce velmi  početného rodu  Leporinus (za-

hrnuje okolo 100 druhů) jsme si už prohlédli na Pozo Azul – 

byl to L. maculatus. Ten mě naprosto uchvátil, ale ani dnešní 

úlovky nezůstaly svou krásou pozadu. Všechny rybky měřily 

12-15 cm, většina zástupců rodu ale dorůstá větších rozměrů. 

A takhle vypadá fotografování úlovků přímo na břehu 

Orinoka. Fotonádržka byla dost těsná – ještě jsme měli 

jednu větší, ta se hodila hlavně pro cichlidy. Všimněte si 

také tmavě hnědé barvy vody – Orinoko v tomto úseku 

není černou řekou. (Foto: Markéta Rejlková)

           61           



Akvárium, číslo 21 KLUB.AKVA.SK biotopy

Pimelodus blochii. (Foto: Markéta Rejlková)

Ještě hodně mladá rybka. (Foto: Markéta Rejlková)

Pimelodus blochii
Sumeček známý i z akvária, ale v zajetí se nemnoží. Do-

růstá až 30 cm a je to všežravec, čilejší za šera a v noci. Pozná 

se podle tmavě skvrny na bázi hřbetní ploutve. 

Snědli jsme snídani, vypili kafe, Iliko nachystal loď a bylo 

na čase se rozloučit. Alessio s rodinou byli velmi milí a když 

tak vzpomínám na tohle nádherné místo a představuji si, jak 

po ránu sedí na obrovských balvanech a rybaří, přeji jim to.

Asi jediná větší loď, kterou jsme po vyplutí z Puerto Sama-

riapo viděli, právě minula Castillito. (Foto: Markéta Rejlková)

Piedra del Castillito a Alessiova chatrč napravo od ní se 

nám rychle vzdalují. A chudák Iliko ani pořádně nevidí na 

cestu přes hromady potravin; s přibývajícím časem to bude 

samozřejmě čím dál tím „lepší“. (Foto: Markéta Rejlková)

reportáže

Dnes nás čeká Río Atabapo – nejčernější z černých řek, 

kam si chceme zajet a zkusit,  jestli  se nám poštěstí alespoň 

očkem zahlédnout  altumy.  Máme  předběžně  dojednáno,  že 

bychom měli někde na Atabapu nocovat, takže je před námi 

celý krásný den s rybami. Ale o tom až příště, kdy se pro změ-

nu dočkáte konečně zase podvodních fotografií...

Orinoko v počínajícím vrcholu období sucha, pod soutokem s Río Atabapo. No není to nádhera? (Foto: Markéta Rejlková)
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AKVAZIMA PRVÝKRÁT

Július Zednár

Na akcii usporiadanej KLUBom.AKVA.SK som bol prvý-

krát. Nie preto, že by som nebol aktívny akvarista, alebo že by 

mi tieto akcie nepripadali už dávno zaujímavé. Len ma život 

odvial do Čiech a do Bratislavy to mám vyše 300 km. Teraz 

som však neodolal a na výstavu a burzu som sa prišiel pozrieť. 

Keď môžem porovnať akciu v Ružinove s burzami, ktoré 

navštevujem v širokom okolí môjho bydliska, páčilo sa mi tu 

niekoľko vecí: 

1. Akvaristika. Netreba tu hľadať predajcov rybičiek medzi 

vtáčkarmi ani zoširoka obchádzať vystavených švábov (dobre, 

som chlap a  niečo by som mal vydržať,  no jednoducho nie 

som milovníkom všetkých týchto príšeriek – a zobrať zo se-

bou ženu a decka by tiež neprichádzalo do úvahy).

2. Atmosféra. Keď pominiem tie okamihy, kedy je priestor 

naozaj  zaplnený  návštevníkmi  a  kto  chce  kúpiť  vzácnejšie 

druhy rýb alebo rastlín, musí sa ponáhľať, vládne tu pokoj a 

ľudia debatujú a rozprávajú, aj predajcovia... 

3. Akváriá. Možnosť prezrieť si ozajstné založené nádrže, 

hoci aj mini, je k nezaplateniu. Nie je to iba o obchode.

...z  tohto  mi  vychádza  3-krát  „A“  pre  KLUB.AKVA.SK. 

Chcel som týmto miničlánočkom vyjadriť podporu organizá-

torom a dať najavo, že na ich akcie prichádzajú ľudia z ďaleka 

a má zmysel v tom pokračovať!

Pri vstupe do priestorov burzy sa tvoril rad.

 (Foto: Július Zednár)

Českí predajcovia, ktorých poznám z viacerých akcií. 

Je vidieť, že Bratislava priťahuje aj známejšie tváre 

z ďaleka. (Foto: Július Zednár)

Spokojní zákazníci. (Foto: Július Zednár)

Tovaru bolo veľa... (Foto: Július Zednár)

...a ľudí tiež. (Foto: Július Zednár)

Keď sa po obede konali prednášky, dalo sa celkom 

dobre a pokojne nakupovať :-). (Foto: Július Zednár)
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EXOTICA HAUSTIERMESSE WIEN 28.-29.11.2009

Miloš Chmelko

V rámci klubu robíme rôzne výjazdy na akvaristické akcie 

a Viedeň sme si nenechali ujsť. Haustiermesse je chovateľský 

veltrh, venovaný mačkám, psom, morčatám, žabám, hadom, 

hmyzu...,  ale hlavným dôvodom našej návštevy bola  pocho-

piteľne akvaristika.   

Záujem o akciu bol až extrémny, a tak sme sa rozdelili do 

dvoch dní, aby sme sa nejako zmestili do áut. Ja som bol  až 

druhý deň a s akciou ako takou som spokojný rozhodne nebol. 

Akvaristike bol venovaný až príliš malý priestor a navyše tam 

nebolo nič naozaj zaujímavé. Vyskytovala sa tam skôr bežná 

ponuka, z ktorej sa vymykali len machy, ale tie boli druhý deň 

už tiež rozpredané.

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

A čo napísali o akcii užívatelia portálu Akva.sk?

Tijani:

Ja som bol vôbec prvýkrát a bol som prekvapený trochu.  

Jednak  veľkosťou  –  som  čakal,  že  to  bude  trochu  väčšie 

celkovo a aj že akva časť bude väčšia – a po druhé ma pre-

kvapili celkom dobré ceny, to som vážne nečakal...  ale zas  

na druhej strane výber rýb bol dosť slabý.

Gogi:

Bol som a už nepôjdem – zbytočne minutý čas... Tiež som 

bol naladený na väčšiu akciu, boli veľký výrobcovia krmív,  

filtrov... ale chovatelia tam boli zastúpený tak poskromnej-

šie, odišiel som odtiaľ s jedným hnojivom... 

Išiel  som tam s tým, že si nakúpim rastlinky pre nové  

akvárium – jednu jedinú som si tam našiel a aj to ma nemal  

kto  obslúžiť,  a  ešte  som chcel  neritiny –  taktiež  ma nikto  

neobslúžil. 

Norman:

Tento rok veru veľká úbohosť. Komplet celá výstava na-

prataná v jednej hale. Už nikdy viac na Haustiermesse do 

Viedne nepôjdem, aj  keď som bol  zo trikrát.  Jednoznačne 

to zdegradovalo oproti  minulým rokom. A vďaka tým  ra-

kúskym „super“ obmedzeniam tam predajci nemôžu predá-

vať už  nič  zaujímavé.  Naozaj  výlet  po  zopár  viedenských  

ZOO-obchodoch poskytne omnoho väčšie uspokojenie aj „vý-

stavné“ aj „nákupné“.

...Ten sprievodný diskus  šampionát  bol  na  zaplakanie.  

Väčšina diskusov ledva 10 cm priemer.

Pepo311:

Ja som si priniesol 10 ks tetry neonovej, závojovú for-

mu... Čo sa týka výstavy – očakával som na ten priestor a  

miesto konania toho trošku viac (z akvaristiky).“

Barky:

Keď hodnotím výstavu  celkovo,  myslím,  že  teraristi  si  

tam  mohli  prísť  naozaj  na  svoje.  Čo  sa  akvaristiky  týka,  

osobne som čakal  viac,  ale to tak  niekedy býva.  Boli  tam  

pekné ryby. Kúpil som si len 4 červené kotulky.

(Foto: Markéta Rejlková)

           64           



Akvárium, číslo 21 KLUB.AKVA.SK reportáže

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)

(Foto: Markéta Rejlková)
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VIANOČNÉ ÚVALY 2009

Branislav Barčin

Keď som od svojich známych akvaristov počul, respektíve 

čítal  o  akciách  v  Úvaloch,  boli  to  vždy  len slová pozitívne, 

ktoré  Úvaly opisovali  ako jednu z najlepších akvaristických 

akcií  na  území  bývalého  Československa.  Aj  preto  som  si 

povedal,  že  tohtoročné  vianočné  Úvaly  si  nemôžem nechať 

ujsť.  A keďže podobné zmýšľanie som nemal sám, v piatok 

jedenásteho decembra bola štvorčlenná posádka pripravená 

vyraziť za svojim cieľom do Úval.

Cesta začala, tak ako to často býva, čakaním, keďže náš 

posledný člen posádky chvíľku meškal. Ako správny gentle-

mani  sme  to  však  Raviolke  veľkoryso  prepáčili  :-).  Zbytok 

našej cesty prebiehal pokojne s jednou zastávkou na občerst-

venie. Kedže sme cestovali už v piatok, boli sme dohodnutí, 

že prespíme v Zelenči u Raviolkinej sestry, za čo ešte raz veľká 

vďaka. Po štastlivom príjazde do Zelenča, rýchlom zoznámení 

sa a zložení si vecí sme sa rozhodli presunúť sa do miestne- 

ho podniku, kde sme sa mali stretnúť s Romanom Slabochom 

a Janom Burzanovským. Ako to  už pri  podobných stretnu-

tiach býva, čas ubiehal veľmi rýchlo. Keďže však nikto z nás 

a obzvlášť Honzo ako jeden z organizátorov nechcel na druhý 

deň zaspať, nakoniec sme sa predsa len rozlúčili a pobrali sa 

do postelí. 

Priznám sa, že ráno mi takmer ani jesť nechutilo, tak som 

sa tešil na to, čo všetko uvidím v Úvaloch – a jedným dychom 

dodám, že miestna architektúra to teda nebola :-). Na úvalské 

námestie sme dorazili bez blúdenia, trochu starostí nám robil 

akútny nedostatok parkovacích miest, čo ale len potvrdzovalo 

fakt, že úvalské akvatrhy si naozaj  nechce takmer nikto ne-

chať  ujsť.  Presný  vchod  do sokolovne nebol  problém nájsť, 

stačilo len sledovať menšie či väčšie skupinky ľudí, ktoré mali 

rovnaký cieľ ako my.

Aj  keď  sme  dorazili  len  krátko  po  ôsmej  hodine  ráno, 

v  sále  už  bolo  doslova  plno  a  keďže  som  si  chcel  pozrieť 

ponuku všetkých predávajúcich čo najskôr, tak aby mi nič ne-

uniklo,  musel  som sa  davom  doslova  predierať.  Predávané 

ryby, krevety, raky ako aj rastliny boli až na výnimky v skvelej 

kondícii  ako aj  kvalite  a pestrosť  živého tovaru bola naozaj 

bohatá.  To isté platilo o krmive – dalo sa vyberať  z ponúk 

renomovaných  svetových  značiek,  rôznych  špecializovaných 

granulátových krmív ale aj z ponuky mrazeného či živého kr-

miva.  Ak mal niekto záujem o rôzne akvaristické pomôcky, 

takisto si prišiel na svoje, skrátka dalo sa tu kúpiť naozaj všet-

ko. Spomínaný tovar ponúkalo, ako som sa neskôr dozvedel, 

viac ako 50 predajcov, z ktorých viacero určite poznáte, keďže 

navštevujú väčšinu akvaristických akcií.

Tak  ako  to  na  takýchto  akciách  býva,  veľa  ľudí  chodí 

nielen  kvôli  nákupu,  ale  najmä  kvôli  možnosti  stretnúť  sa 

s priateľmi, porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti a podobne. 

Vianočné Úvaly sú na to skvelá príležitosť a veľa ľudí ju aj 

využilo,  a  tak  takmer  na  každom  kroku  bolo  možné  vidieť 

radostné zvítavania sa známych a vášnivé diskusné skupin- 

ky  akvaristov.  Podobne  sme skončili  aj  my,  škoda  však,  že 

Úvalské akvatrhy sa končia tak rýchlo a vecí,  ktoré sa dajú 

predebatovať,  je  tak  veľa.  S  prianím radostných  sviatkov  a 

šťastného  nového  roka  sme  sa  s  našimi  priateľmi  rozlúčili 

aj my a vybrali sa na cestu späť. 

Na záver len dodám, že ak sa nájde nejaký akvarista, ktorý 

akvatrhy konané v Úvaloch ešte nenavštívil, nech tak určite 

urobí. Zbytočná cesta to určite nebude.

Pohľad z hlavného vchodu do sály na predajcov.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Ako vidíte, v Úvaloch svoju ponuku predstavovali 

aj „Suchánkovci“. (Foto: Markéta Rejlková)

Celkový pohľad na sálu z pódia, na ktorom boli tiež 

umiestnení predajcovia. (Foto: Markéta Rejlková)
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Predávajúci umiestnení na pódiu. (Foto: Markéta Rejlková)

V Úvaloch nechýbal ani Jirka Nemec a pán Ešpandr. 

(Foto: Markéta Rejlková)

Záujemcovia o rastlinky si tiež prišli na svoje, na snímke 

ponuka pána Ešpandra. (Foto: Markéta Rejlková)

Milo Pešek v rozhovore s Martinom Boudným.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Časť ponuky manželov „Koblasovcov“.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Najmä ponuka tetrovitých rýb bola naozaj pestrá.

 (Foto: Markéta Rejlková)

Ešte raz pohľad na plnú sálu. (Foto: Markéta Rejlková)

Fotil aj Roman Rak. (Foto: Markéta Rejlková)
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MEDZINÁRODNÝ KONGRES 
ORGANIZÁCIÍ CHOVATEĽOV GUPIEK

Ing. Marian Stieranka

Medzinárodný správny výbor vrcholového chovu gupiek 

(Internationales  Kuratorium  Guppy  Hochzucht,  ďalej  len 

IKGH) je  zvláštnou  formou  dohodnutej  spolupráce  organi-

zácií chovateľov gupiek už viac ako tridsať rokov. V roku 2009 

bolo združené v IKGH celkom 26 členských organizácií z Ra-

kúska,  Belgicka,  Českej  republiky,  Nemecka,  Dánska,  Fran-

cúzska,  Anglicka,  Talianska,  Holandska,  Poľska,  Švédska  a 

Slovenska.

Spolupráca členských organizácií sa vzťahuje na vypraco-

vávanie a  ďalší  vývoj  pravidiel,  resp.  štandardov pre  posu-

dzovanie gupiek,  zostavovanie  pravidiel  pre  usporiadanie  a 

organizovanie Majstrovstiev Európy a iných medzinárodných 

súťaží gupiek a koordinovanie záležitostí, ktoré s týmto súvi-

sia. Spôsob pracovných postupov upravujú Stanovy IKGH.

IKGH uskutočňuje  pravidelne s odstupom piatich rokov 

medzinárodný kongres, ktorý organizuje vždy jedna členská 

organizácia.  Tak tomu bolo aj  6.-8.11.2009, keď Guppyclub 

Belgium zorganizoval kongres v belgickom meste Hasselt.

Mestečko Haselt je správnym centrom provincie Limburk 

vo flámskom regióne. Od Bruselu je vzdialené približne 75 km 

a žije v ňom viac ako 70 tisíc obyvateľov. Centrum mesta je 

z veľkej časti  pešou zónou. Autobusová doprava je  v meste 

už  12  rokov zadarmo.  Práve  tu,  v  jedálni  mestského  lýcea, 

sa konal kongres IKGH.

Čo  bolo  predmetom  rokovania  a  aké  závery  kongres 
prijal?  V rámci oficiálneho trojdňového programu kongresu 
prezident IKGH Rob Altorf, ktorý je zároveň členom holand-
skej organizácie Poecilia Nederland, predniesol správu o  pl-
není záverov  IKGH  za  predchádzajúcich  5  rokov.  Zároveň 
informoval o finančnom hospodárení IKGH za toto obdobie. 
Zástupcovia členských organizácií  potom postupne  preroko-
vali a hlasovali o 36 predložených návrhoch na zmeny a  do-
plnky „Interštandardu IHS-2004“ (Inter-Hochzuchtstandard, 
verzia z roku 2004) a Zásad pre organizovanie Majstrovstiev 
Európy a medzinárodných súťaží gupiek. Ustanovili pracovnú 
komisiu, ktorá v priebehu 6 mesiacov bude definovať základ-
nú šedú (divokú) farbu a krycie farby neónovú, moskovskú, 
metalik, Japan blue a Blue/Red grass. Úlohou komisie bude 
tiež pripraviť  návrh systému vzdelávania a priebežnej práce 
s medzinárodnými posudzovateľmi a školiteľmi. Priamo, ale-
bo sprostredkovane,  o návrhoch hlasovali  zástupcovia  všet-
kých členských organizácií s výnimkou švédskej organizácie, 
dánskej  organizácie  a  štyroch  českých  organizácií,  ktoré sa 
kongresu  nezúčastnili.  Súčasne  na  kongrese  boli  vyhlásené 
oficiálne  výsledky  Majstrovstiev  Európy  2009 a  odovzdané 
ocenenia  za  prvé  tri  miesta  v  každej  súťažnej  kategórii. 
Kongres tiež zvolil pre nasledujúcich 5 rokov svojho preziden-
ta a dvoch viceprezidentov. Novým prezidentom sa stal Eddy 

Vanvoorden,  člen belgickej organizácie Guppyclub Belgium, 
jedným z viceprezidentov Denis Barbe, člen francúzskej orga-
nizácie Association France Vivipares, a duhým z vicepreziden-
tov bol zvolený autor článku. 

Nad rámec oficiálneho pracovného programu boli  účast-

níci kongresu prijatí v historických priestoroch radnice  vice-

primátorkou mesta Hasselt p. Valere del Re, kde sa súčasne 

uskutočnila  aj  krátka  recepcia.  Rovnako si  belgickí  organi-

zátori nenechali  ujsť  príležitosť,  aby  prezentovali  viac  ako 

80 druhov belgických pív, ktoré boli k dispozícii účastníkom 

kongresu v jednej z hasselltských pivární. 

Čo  si  želať  po  skončení  kongresu?  Aby  sa  všetky  jeho 

závery v nasledujúcich 5 rokoch bezproblémovo implemento-

vali do praxe, aby sa podľa možností rozšíril počet členských 

organizácií aj z ostatných krajín Európy a aby súčasné členské 

organizácie  boli  spokojné  s  pružnou  prácou  a  operatívnou 

činnosťou  Medzinárodného  správneho  výboru  vrcholového 

chovu gupiek.

     
Dva pohľady na rokujúcich účastníkov kongresu: 

(Foto: Antoni Kujawa)

(Foto: Antoni Kujawa)
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   Argumentácia pri jednom zo slovenských návrhov.

 (Foto: Antoni Kujawa)

Ocenenia pre prvé tri miesta Majstrovstiev Európy 2009 

v každej súťažnej kategórii. (Foto: Milan Vetrák)

Viceprimátorka mesta Hasselt v diskusii s prezidentom 

a viceprezidentmi IKGH. (Foto: Antoni Kujawa)

Haselltský gotický chrám na pešej mestskej zóne.

 (Foto: Milan Vetrák)

Atmosféra belgickej pivárne s ponukou 80 druhov piva. 

(Foto: Marian Stieranka)

Organizátori ako prekvapenie a pozornosť pripravili 

pre účastníkov kongresu 3 druhy piva v guppy farbách: 

blond, zlatá a červená. (Foto: Marian Stieranka)

recenzie

Fotografia všetkých účastníkov po skončení kongresu.

 (Foto: Antoni Kujawa)
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ATRAKTIVNÍ AKVÁRIUM
Karel Krček – 2009 – Granit, Praha, 133 pp.

Roman Slaboch

Předpokládám, že v Česku ani na Slovensku není akvaris-

ta,  který by se nesetkal  se jménem Ing.  Karla  Krčka,  který 

svoje znalosti a zkušenosti zpracoval do několika stovek od-

borných i  popularizujících článků a především do pěti  knih 

v sedmi navzájem se lišících vydáních. Svoji poslední knihu 

„Atraktivní  akvárium“  vydal  po  téměř  patnáctileté  odmlce. 

A nutno říci,  že  je  úplně jiná,  než ty předchozí.  Především 

není vůbec o technice. Ona vlastně není ani příliš o chovech 

a  odchovech  ryb.  Neobsahuje  konkrétní  popisy  a  návody. 

Nedala by se použít ani jako atlas. 

Přesto kniha „Atraktivní akvárium“ jistě potěší srdce snad 

každého akvaristy. Je totiž plná nádherných fotografií a lid-

ského povídání o akváriích a jeho obyvatelích. Je plná příbě-

hů, esejů a zážitků z  autorova privátního i  veřejného akva-

ristického života.

Karel Krček je poměrně dobře znám jako odpůrce dlou- 

hé a obtížně pochopitelné řady změn v systému ryb a většinu 

z nich také v knize úspěšně ignoruje. Zdůvodňuje to tím, že 

za jeho šedesátiletou kariéru aktivního akvaristy  se některé 

rybky přejmenovaly již tolikrát (a některé tam i zpět), že se 

tím odmítá zabývat, protože to za chvíli může být zase jinak. 

A upřímně – pravděpodobnost tohoto tvrzení je velmi, velmi 

vysoká. Vzhledem k tomu, že se nejedná o odbornou knihu, 

lze přivřít  oči  i  nad některými  nepřesnostmi,  jako např.  že 

paví očko objevil  v roce 1859 Peters (objevil  jej  o dva roky 

dříve Göllmer a Peters jej následně popsal), nebo uvádění ro-

du  Symphysodon jako dvoudruhového (je třídruhový), nebo 

označení  fotky  rájovce  černého  jako  Macropodus concolor 

(odhlédneme-li  od toho,  že validní  název je  M.  spechti,  tak 

na fotce je velmi podobný druh M.  erythropterus). Chybiček 

tohoto typu se najde více, ale troufám si tvrdit, že nejsou nijak 

významné.

Leckterý  nesmiřitelný  odborník  by  mohl  namítnout,  že 

tyto chyby by v knize prostě neměly být, a nerad bych proti 

tomuto  tvrzení  hledal  protiargumenty,  ale  svým  populari-

zujícím zaměřením si kniha ani autor nekladou za cíl 100% 

odbornost.  Je-li  to  chyba,  to  nevím.  Sám se  považuji  spíše 

za puntičkáře, ale zde mi ty nepřesnosti nevadily.

Cílovou skupinou čtenářů nejsou akvarističtí teoretici ani 

začátečníci ve fázi nadmuté pýchy z vlastních úspěchů. Kniha 

je,  podle  mne,  určena  dvěma  velmi  rozdílným  skupinám; 

všem, kteří chtějí „nasát“ krásu a barvitost tohoto koníčka – 

třeba i neakvaristům (nebo absolutním začátečníkům s jed-

ním malým akvárkem), a na druhé straně zkušeným akvaris-

tům, kteří budou při čtení s nostalgií a pokorou vzpomínat na 

vlastní, již dávno zaniklá akvária z klukovských let (děvčata 

prominou)  a  na  rybky,  o  kterých  kdysi  snili.  Když  si  tuto 

knížku přečetla moje osmnáctiletá dcera, okomentovala ji slo-

vy: „…jsou tam krásně barevný a ostrý fotky s takovým milým 

povídáním.  Už  chápu,  proč  jste  vy  akvaristi  všichni  takoví 

kamarádi.“

A přesně o tom tato knížka je.

Kde nakupovat:

Internetová knihkupectví            269-299 Kč

Jazyk: český

Hodnocení:  4/5
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250 AKVÁRIOVÝCH RÝB
Hans W. Kothe – 2009 – Ikar, Bratislava, 287 pp.

Ján Ozvenčiak

Hoci len krátkou zmienkou, no predsa vám na stránkach 

časopisu Akvárium predstavíme najnovšiu knižnú publikáciu 

pre akvaristov na slovenskom trhu. Vyšla tesne pred Vianoca-

mi, no ešte sme ju nevideli predávať – do povedomia a rúk 

sa nám dostala vďaka známemu akvaristovi pánu Norbertu 

Dokoupilovi, ktorý ju preložil z nemeckého originálu. Okrem 

iného opatril veľkú časť druhov slovenskými názvy a doplnil 

aj zaužívané názvy ľudové.

Úvodná časť v rozsahu cca 12 strán predstaví rôzne typy 

nádrží v štýle „čo chovať v ázijskom akváriu a ako sa prispô-

sobiť prírodným podmienkam“. A potom už hrr na 250 akvá-

riových rýb – obrazom, štruktúrovaným textom a piktogra-

mom, viď  priložený  obrázok.  Rozsah  informácií  zodpovedá 

zameraniu knihy – pre začiatočníkov či pre rýchlu orientáciu. 

Kvalita fotografií je až na niekoľko výnimok vynikajúca.

Ryby sú radené podľa systematických skupín – tu však nie 

je veľmi „pohodlné“  pomiešanie kaprozúbiek s živorodkami. 

Čo ale isto poteší aj skúsených akvaristov, je predstavenie na-

ozaj veľa druhov, ktoré sú v našom koníčku ešte celkom nové. 

Začiatočníci tu nájdu presne to, čo potrebujú – rozsiahly vý-

ber rýb, nad ktorým môžu snívať a „skladať skladačku“ svojho 

nového akvária... Čo dodať? Páčilo sa nám!

živorodky

Kde nakupovať:

Kníhkupectvá aj na internete             13,41-14,99 EUR 

Jazyk:        slovenský

Hodnotenie:  4/5
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IVAN DIBBLE   (28.8.1937 - 25.12.2009)

Roman Slaboch

Během vánočních svátků zemřel jeden z významných, svě-

tově proslulých akvaristů  Ivan Dibble. Dovolte mi krátkou 

vzpomínku. 

Ivanovou životní zálibou byla skupina pravých živorodek 

čeledi gudeovitých, jejichž chovu a studiu věnoval větší část 

svého akvaristického života. Dávno před tím, než se ochrana 

přírody stala nedílnou součástí  slovníku politiků a zelených 

ochránců, Ivan choval v akváriích mnoho druhů gudejí s vě-

domím, že situace v jejich domovině se může kdykoliv natolik 

změnit, že z druhů „ohrožených“ budou „kriticky ohrožené“ 

a zanedlouho „vyhynulé“. 

Jeho neustálé upozorňování na zhoršující se životní pod-

mínky  v  domovině  gudejí  se  stalo  po  několika  desetiletích 

v  nejlepším slova smyslu  pověstné.  Nakonec  vyústilo  v  úz- 

kou spolupráci s univerzitou v mexické Morelii a v roce 1997 

bylo završeno oficiálním vznikem projektu  Fish Ark. Tento 

specializovaný  projekt  byl  díky  Ivanovi  morálně  i  finančně 

podporován dlouhou řadou evropských institucí i jednotlivců 

z řad akvaristů.  

Myšlenka jakési „rybí archy“ – Fish Ark se ukázala jako 

velmi  předvídavá,  protože  už  tři  roky  po  založení  projektu 

byla využita k reintrodukci mezitím vyhynulého druhu  Zoo-

goneticus tequila, jehož populace byla obnovena díky chovům 

desítek evropských akvaristů. 

Díky Ivanovi se velmi výrazně rozšířily znalosti o zdánlivě 

nedůležité skupině ryb Goodeidae, díky jemu se tyto ryby za-

čaly studovat a chovat v akváriích, díky jemu se spojili cho-

vatelé gudejí v celé Evropě a následně i z ostatních kontinentů 

a založili  The Goodeidae-Group,  díky jemu vznikl  záchovný 

projekt Fish Ark, který se později rozšířil i na další skupiny 

ryb  a  stal  se  celosvětovým symbolem pro zachování  rybích 

druhů.

Všechny svoje aktivity Ivan směroval po linii konkrétních 

lidí – vědců a chovatelů, protože měl velkou nedůvěru k pro-

fesionálním organizacím tzv. ochránců přírody.

Je to téměř přesně deset let, kdy jsem jej – již jako velmi 

známou živorodkářskou  ikonu – nesměle  oslovil  s  prosbou 

o pár rad. Od té doby jsme si pravidelně psali a obsahy našich 

dopisů se postupně prodlužovaly a posouvaly z roviny striktně 

akvaristické  do někdy  až  intimně soukromé.  Po  smrti  jeho 

ženy  trpěl  depresemi  a  naše  korespondence  zintenzívněla. 

Jen občas byla přerušována jeho stále častějšími pobyty v ne-

mocnici. Před několika lety objevil FaceBook a je mi nesmír-

nou ctí, že jsem se stal jeho druhým kontaktovaným přítelem. 

Poslední dopis jsem si s ním vyměnil 22. prosince – tři dny 

před jeho smrtí.

K Ivanovi jsem měl silný vztah jako k blízkému vstřícné-

mu kamarádovi, se kterým jsem se sice nikdy osobně neset-

kal, ale vím o jeho životě, záměrech, soukromých myšlenkách 

a touhách víc,  než u většiny známých,  se kterými se pravi-

delně potkávám.

[1] home.clara.net/brachydibble/ – Ivanovy osobní stránky Fish Ark 

[2] www.britishlivebearerassociation.co.uk/ivan-dibble.html 

–  stránky jeho domovského klubu BLA

Ivanovou srdeční záležitostí byly skifie. Byly to první gudeje, se kterými se setkal a byla to láska na první pohled. Obdivoval 

jejich nenápadnou krásu a nesmírnou odolnost, protože v jeho nevytápěném „fish-room“ bez problémů vegetovaly 

i při teplotách kolem 10 °C. Nalevo Skiffia multipunctata, napravo Skiffia bilineata. (Foto: Roman Slaboch)
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