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Vážení přátelé a milovníci akvaristiky,
jsme rádi, že se Vám dostalo úvodní – nulté – číslo časopisu Českého klubu chovatelů
terčovců – TERČOVCI.
Nejen v tomto, ale i v dalších číslech časopisu TERČOVCI, vycházejících jako občasník, Vám
přineseme přehled (nejen) základních informací o problematice ryb, samozřejmě hlavně našich
terčovců. Seznámíte se zde s pravidly nezbytnými pro jejich úspěšný chov a odchov, o používané
technice v akvaristice, základy o vodě, filtraci, chemii a dalších úskalích, které jsou spojeny
s jejich chovem i odchovem a další zajímavé informace určené nejen začínajícím akvaristům, ale
i pokročilým a zkušeným chovatelům, u kterých bychom byli rádi, kdyby si přečetli tento časopis a
dali nám podněty ke zlepšení, zpřesnění či jiné úpravy obsahu. Veškeré texty jsou vytvořeny
nadšenci – chovateli terčovců, z vlastních zkušeností, ze zkušeností našich známých, blízkých,
z knih i dnešního moderního komunikačního světa – Internetu. Je velmi známé, že v naší
republice je málo – nejen– kvalitní literatury, ale veškeré literatury týkající se byť trošku
specializovanějšího okruhu konkrétních informací. Je naším cílem a zájmem tímto úvodním
číslem nastartovat informační vlnu o těchto nádherných rybách (myšleno terčovcích) a
pokračovat v ní nejen v dalších číslech časopisu TERČOVCI, ale i naší ostatní činnosti – činnosti
Českého klubu chovatelů terčovců, provozem internetových stránek, atp.
Věříme, že tímto časopisem a jeho dalšími čísly, ani činností ČKCHT a dalšími našimi
aktivitami Vás nezklameme. A nyní se můžeme pustit do premiérového čísla časopisu
TERČOVCI...
Přejeme příjemné a poučné čtení!

Český Klub Chovatelů Terčovců
www.discus.cz
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Amazonie
Se svou délkou 6516 km je Amazonka jeden z nejdelších vodních toků na Zemi. V tomto říčním systému se
nacházejí tři typy říční vody. Voda se dělí podle barvy na čirou, černou a bílou. Typický je i původ každého druhu
vody. Jílovitě žlutá, kalná bílá voda řek jako Rio Amazonas, Rio Solimoes, Rio Madeira, Rio Purus, Rio Jurua nebo Rio
Ucayali - pochází ze západu Jižní Ameriky, z And. Většími řekami s čirou vodou jsou Rio Araguaia, Rio Xingu nebo
Rio Tapajos - přitékají z jihu. Rio Negro, jedna z nejvýznamnějších řek Brazílie, patří k řekám s černou, průhlednou,
kávově hnědou vodou. Černá voda je průhledná, chudá na rozpuštěné minerálie a nerozpustné částice, obarvená
vysokým obsahem huminových látek z tlejících rostlin. Tato voda má hodnotu pH 4,5 až 6,0, nepatrnou vodivost a také
nepatrnou celkovou tvrdost. Všechny tyto řeky vtékají ze severu do řek s bílou vodou. Smícháním těchto dvou druhů
vod vznikají ideální životní podmínky pro ryby. Řeky s bílou vodou přivádějí z hor nespočetné množství sedimentů a
minerálů. Ty jsou říčními systémy dopravovány z And do Atlantiku. Řeky s černou vodou, jako Rio Negro, mají
průměrnou hodnotu pH 4,5, tak řeky s bílou vodou se dostávají nad 6,5.
Původ terčovce a jeho nároky při chovu v akváriu
Terčovci pocházejí z Amazonie, tedy z tropického prostředí, což má vliv na jejich život v akváriu. Když víme,
že v jejich domácích vodách bývá průměrná teplota kolem 30°C, musí se tento poznatek uplatnit v teplotě vody v
akváriu. Terčovci milují a potřebují teplou vodu, což mnoha vodním rostlinám nevyhovuje. Tady by se měly brát
ohledy spíše na ryby. Na teplotu vody kolem 27°C by se mělo pohlížet na nejnižší hranici, lépe však dva stupně přidat.
Nejenom vysoká teplota umožňuje terčovcům žít v zajetí. Také složení vody má svůj velký význam. Obsah solí v
domovských řekách terčovců je velmi nízký. Hodnota pH vody je jasně v kyselé oblasti. Měření vodivosti vody v
řekách s černou vodou prokázaly hodnoty kolem 10 mikrosiemens, což je velmi málo. Též v řekách s bílou vodou byly
naměřeny nízké hodnoty. Přesto je tato voda ve svém celku stabilní. Kdybychom demineralizovali vodu z kohoutku
doma, měli bychom velké problémy s pH, které by silně pokleslo a způsobilo by poškození ryb, protože taková voda by
byla velmi nestabilní. Dalším důležitým faktorem je správné krmení terčovců. Proti přírodě, která je k rybám, co se týče
vydatnosti krmiva, velmi skoupá, můžeme rybám v akváriu nabídnout široký výběr krmení, ať už živého, zmrazeného
nebo velmi výživného sušeného krmiva (které je energeticky tak vydatné, že mnohdy při nesprávném krmení způsobí
nečekané problémy). Velkým pokrokem je zavedení speciálního suchého krmiva pro terčovce. A nezapomeňme
připomenout, že nesprávné krmení vede k vážným zdravotním problémům ryb.
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Divoké formy terčovců
Latinským jménem „Symphysodon“ byl popsán rod terčovců. HECKEL popsal 1840 první druh, Symphysodon
discus. K tomuto popisu druhu bylo přiřazeno jméno jeho prvopopisovatele. Tím bylo vytvořeno označení
„Symphysodon discus Heckel“. Často bývá Heckel - discus nazýván též pravým discusem, což nevypovídá nic o jeho
kráse a kvalitě.
Přírodní „divoké“ formy jsou u všech ryb něco zvláštního. U těchto forem nemohl ještě člověk nijak zasáhnout. I když
barvy nejsou tak zářivé a výrazné, jako u vyšlechtěných ryb, jsou přesto nádherné. Kdo měl možnost pozorovat vyspělé
„Heckely“ při námluvách ve velkém akváriu, rád přehlédne výrazný pátý pruh na těle.
Symphysodon discus Heckel. Jeho základní barva se nachází v rozsahu fialověšedé přes žlutohnědou k
bleděmodré. Přes celé tělo probíhají vlnovité podélné linie, které mají světlemodrý - tyrkysový lesk. Na ploutvích a na
hlavě je barva trochu výraznější. Typickým druhovým znakem je široký černý pruh uprostřed těla. Tím lze snadno
Heckel - diskuse rozpoznat. Barva oka bývá nejčastěji jantarová nebo žlutá, jasně červená barva je u tohoto druhu
terčovců vzácností. Nejčastější místo výskytu je u Ria Negro. Chov a odchov tohoto druhu patří k nejtěžším. Heckel discus má vysoké nároky na kvalitu vody a velmi rychle reaguje na každé zhoršení vody. Také příjem potravy je
složitější než u jiných druhů. Přesto všechno je Heckel - discus překrásnou rybou v akváriu plném rostlin. Bohužel, díky
svému výraznému pátému pruhu, není moc u akvaristů oblíben a je spíš rybou specialistů na terčovce.
V roce 1981 popsal Burgess jeden poddruh Symphysodon discus. Tento poddruh obdržel jméno „WILLI
SCHWARTZ“, na památku významného obchodníka s terčovci z Manaus. Bývá též označován jako „Modrohlavý
Heckel“. Vyznačuje se silnějším zeleným pruhováním na hlavě. Výrazný pátý pruh je i zde zachován. Nové zařazení
tohoto poddruhu je zdůvodněno vyšším počtem řad šupin, 53 až 59, proti 45 až 53 u Symphysodon discus Heckel.
Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus PELLEGRIN byl v roce 1903 popsán jako zelený terčovec.
Francouz PELLEGRIN popsal převážně exempláře, které byly uloveny v Lago Tefé. Tak obdržel tento druh i populární
označení „Tefé“. Jeho základní zbarvení je zelenavěhnědé s devíti příčnými pruhy, které jsou zhruba stejné. Na hlavě a
na ploutvých je jasně viditelné zelenavomodré pruhování. Též je možné zelenavomodré pruhování po celém těle. Tyto
ryby bývají označovány jako „Royal-Green Discus“. Toto označení je ale pouze obchodní. Barva očí bývá žlutá,
jantarová nebo červená.
Zelený terčovec, divoká forma, potřebuje dlouhou dobu, než se správně vybarví. Proto se z mladých
nevzhledných stávají krásné dospělé ryby.
Stále se na trhu v Německu a USA objevují zelení terčovci, divoká forma, kteří mají na břišní straně krásné
červené body. Tito terčovci s mnoha červenými body jsou velmi vyhledávaní a vysoko cenění. Jsou označováni jako
„Tefé-discus“, i když pocházejí i z jižní Kolumbie z oblasti kolem Letitia.
Symphysodon aequifasciatus axelrodi - tak popsal 1960 SCHULTZ hnědého terčovce. Je to snad nejznámější
divoká forma terčovce, protože s ním se povedly první odchovy. Jeho základní barva je žlutohnědá až tmavohnědá. I on
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má devět pruhů přes tělo, kde pruh přes oko je velmi výrazný. Na hlavě, břišních a hřbetních ploutvích se
nachází slabé, krásně modré podélné pruhování. Hlavní loviště se nacházejí kolem města Belem. Barva oka bývá
nejčastěji červená, ale i žlutooké ryby jsou na trhu. Tento druh je cenově nejvýhodnější a pro svou nenáročnost bývá
označován jako Discus pro začátečníky.
Dalším druhem je Symhysodon aequifasciatus haraldi, modrý discus, kterého též v roce 1960 popsal
SCHULTZE. Odchytává se nejčastěji v oblasti Letitia a Benjamin Constant. Základní zbarvení je též u tohoto druhu
hnědavé. Ale tyto ryby mají silné modré podélné pruhování přes záda, hlavu a břicho. Modří terčovci s úplně modrým
pruhováním přes celé tělo jsou označováni jako „ROYAL – BLUE“ Discus a jsou to nejkrásnější terčovci v přírodní
formě. Barvu oka mají silně červenou.

Druhy terčovců z odchovu
Příroda nám poskytla čtyři barevné varianty terčovců, hnědého, zeleného, modrého a Heckela. Každá z těchto
variant má svá barevná specifika. Když se povedlo terčovce rozmnožovat ve větším rozsahu, objevila se přání chovatelů
rozmnožovat ty nejkrásnější terčovce. Došlo tak přísným výběrem k vylepšení barev, zvláště u modrých „ROYAL –
BLUE“ a zelených discusů. Tak se povedlo vypěstovat terčovce se sytější modrou a tyrkysovou barvou.Náhle tu byl
tyrkysový discus, kobaltový discus, plošně tyrkysový. Skoro každý chovatel objevil u svého odchovu nové barevné
varianty. Nakonec kupující musí sám rozhodnout, dle svého citu, které ryby se mu nejvíce líbí. U mladých ryb je
určování barev velmi těžké, protože podle zákona dědičnosti nelze zaručit, že budou mít stejné vybarvení jako rodiče.
Často kupující očekává u mladých ryb barvy, které se projeví až ve dvou letech.
Zbarvení ryby je velmi závislé na její náladě. Terčovci jsou cichlidy. To znamená, že tvoří revíry a bojují o ně.
Tím začínají již v mládí. Poražený jedinec je vždy zbarven jinak, kdežto vítěz září těmi nejkrásnějšími barvami. Také
pár při námluvách se ukazuje v těch nejlepších barvách. Nemocní terčovci jsou tmaví, zvýrazní svých devět pruhů a
reagují plaše. Z barevné krásy v tom případě není mnoho vidět.
Též denní doba se projevuje na barevnosti terčovců. Ráno, po zapnutí osvětlení, jsou bledí a barva oka je slabá.
Až po hodině je ryba opět v „plné parádě“. Při krmení se ukazuje vybarvení silných a slabších jedinců.
Tyrkysový discus
U této chovné varianty se klade důraz na to, aby celé tělo bylo pokryto tyrkysovými příčnými pruhy. Základní
zbarvení těla je stále ještě hnědavé, ale pruhy mohou zabírat více než 50% vybarvení těla, tak že se může mluvit i o
tyrkysovém terčovci s tmavými pruhy.
Briliant-tyrkysový discus
U tohoto terčovce se chovatelům podařilo hnědé pruhy potlačit a zjemnit. Tak se jeví celý discus více
tyrkysový. U tohoto terčovce by měla být barva silnější a výraznější, až by se dalo mluvit o metalizovaném lesku. Ryby,
které tento lesk nevykazují, by se měly prodávat pouze jako tyrkysové.
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Červeně-tyrkysový discus
Tato barevná varianta se těžko určuje. Bohužel vidí chovatelé, a hlavně obchodníci, víc červené než
kritický divák. Červená barva straší jako hledaná barva v hlavách mnoha chovatelů. Přesto existuje mnoho krásných
ryb, jejichž hnědá lze již zařadit jako červenohnědá.
Plošně tyrkysový discus
Je pro mnoho příznivců tím nejkrásnějším terčovcem. Pro jeho kritiky je zase barevně monotónní. Ale to musí
posoudit každý sám. Tento discus by neměl mít žádné hnědé pruhy, povoleny jsou pouze na hlavě a na konci ploutví.
Někteří chovatelé u svých celoplošných tyrkysových terčovců vidí modrou základní barvu a nazývají tyto ryby
„celoplošný kobaltový discus“. Ale v jiném světle již nemusí modrá barva být vidět.
Tyto čtyři barevné varianty lze považovat za základ. Ostatní fantastická jména je nutno brát opatrně. Mnohem
důležitější než hraní si s barevnými variantami a jejich názvy je zdravý chov terčovců a jejich dobrý tvar. Chybné tvary,
špatné pruhování a chyby na žábrách je nutno vymýtit. Ne každý discus, který je schopen rozmnožování, je vhodný pro
další chov. Odpovědnost je v tomto případě u chovatele.
Stále se objevují nové barevné varianty, hlavně z Asie. V posledních letech se hlavně objevila varianta PIDGEON
BLOOD, která již nyní má desítky mutací a variant.

VODA
(jako zdroj k níže uvedeným informacím je použita zahraniční literatura, převážně německá, proto v následujícím textu možná naleznete
odkazy na materiály, přístroje, postupy aj., běžné v zahraničí)

Každý ví z vlastní zkušenosti, že voda má různou kvalitu a četné vlastnosti. S výjimkou vody destilované jsou
v průhledné tekutině, vědci označované za pramáti veškerého života, rozpuštěny mnohé látky. V různých krajích se
nalézá různá voda. Voda odebírá látky z půdy a její kvalita je ovlivňována vlastnostmi půdy v příslušné oblasti. Mořská
voda se rozprostírá na nekonečné ploše, a její složení v různých místech je proto velmi podobné. Naproti tomu jsou řeky
a jezera daleko více ovlivňovány okolní krajinou (krajina s vápencovými útvary, bažinaté oblasti, delty v ústí řek atd.).
Mořská voda je díky rozpuštěným minerálním látkám mimořádně tvrdá. U říční vody je tomu jinak. Například Rio
Negro, obří přítok Amazonky, má velmi měkkou vodu chudou na minerální látky. Je tomu tak proto, že v krajině, jíž
protéká, prakticky chybí vápenec. Voda v řece je tmavohnědá, označuje se jako tzv. černá voda. Díky vysokému obsahu
huminových kyselin (bažinaté oblasti při záplavách, listí, padlé dřevo) a kyseliny uhličité je voda velmi kyselá. Chybí v
ní téměř všechny známé jedovaté sloučeniny dusíku (amoniak, dusitany a dusičnany). Ryby z této oblasti jsou proto v
akváriu často značně choulostivé a mají vysoké nároky. Minimální obsah solí v této vodě způsobuje také její velmi
nízkou elektrickou vodivost, což s sebou nese rovněž nízký osmotický tlak. Právě tato fakta jsou příčinou velmi
obtížného odchovu ryb z těchto oblastí v naší vodě. Teprve poté, co byly zjištěny všechny tyto souvislosti, mohly být
přírodní podmínky napodobeny i v akváriu a akvaristé začali dosahovat větších úspěchů.
NOVÉ NORMY
Před několika lety byla vytvořena nová norma pro pitnou vodu a spolu s ní byly zavedeny nové pojmy, které
však dosud v akvaristických publikacích nejsou, bohužel, skoro vůbec zmiňovány. Přesto budeme používat nadále
známé termíny, jako třeba „stupně tvrdosti“. Kdo by chtěl získat nějaké informace z vodáren, musí ovšem počítat také s
tím, že tam používají již jen nové termíny. Nejnovější jednotkou tvrdosti je tak „obsah vápenatých a hořečnatých
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kationtů“ (= koncentrace vápenatých a hořečnatých kationtů v mmol/1). Kromě toho se tvrdost udává (jak tomu
bude nadále) také postaru v tzv. německých stupních tvrdostí (°dH): 1 °dH = 10 mg oxidu vápenatého (CaO) na
litr vody. V přepočtu platí, že 1 mmol/1 = 56,08 mg CaO/l.

Nauka o vodě pro akvaristy
Aby člověk dospěl ke správným výsledkům, nemusí být žádným odborníkem přes sladkou vodu. Pojmy jako
„tvrdost vody“, „pH“, „elektrická vodivost“ apod. však nacházíme na mnoha místech v akvaristické literatuře, a je proto
nutné o nich něco základního vědět. Každý akvarista by měl alespoň znát tvrdost a kyselost své vodovodní vody. Jak
jinak může vědět, zda svým chovancům nabízí odpovídající prostředí? K získání prvního přehledu většinou stačí
zatelefonovat do příslušné vodárny. V akvaristických prodejnách lze získat nejrůznější pomůcky, chemikálie a přístroje
na měření hodnot vody.
Tvrdost vody
V akvaristické literatuře se tvrdost vody udává vesměs v německých stupních tvrdosti (°dH). (Pozn.: v české
literatuře se sice tvrdost vody vyjadřuje také v německých stupních, ty se ale častěji než „°dH“ označují „°N“.) Čtenáři
zahraniční literatury se však mohou setkat i s jinými jednotkami, v nichž je vyjádření tvrdosti vody odlišné. V
následující malé tabulce jsou shrnuty údaje potřebné pro vzájemné přepočty (podle Kleeho rozšířeno):
Hodnota jednoho německého stupně tvrdosti (1 °dH) = 10 mg CaO/1. Podle „chování“ vody při varu se
rozlišuje tzv. dočasná (přechodná) tvrdost a stálá (trvalá) tvrdost. Přechodná tvrdost se označuje též jako tvrdost
uhličitanová (KH). Tvoří ji hydrogenuhličitan vápenatý a hydrogenuhličitan hořečnatý, které se varem srážejí. Stálá
tvrdost se označuje též jako neuhličitanová (NKH) a tvoří ji jiné než uhličitanové dvojmocné soli vápníku a hořčíku
(např. sírany). Uhličitanová a neuhličitanová tvrdost dávají dohromady celkovou tvrdost.
Testy, kterými akvaristé zjišťují kvalitu vody, jsou zjednodušenými podobami testů laboratorních. Někdy se
dosáhne výsledků, které zdánlivě nejdou dohromady. Tak je tomu zejména v případě, kdy naměřená uhličitanová
tvrdost je vyšší než tvrdost celková. Zjednodušené akvarijní testy měřící celkovou tvrdost stanovují většinou jen
celkovou sumu solí vápníku a hořčíku ve vodě. Odlišné přípravky, kterými se v samostatném testu stanovuje
uhličitanová tvrdost, měří hydrogenuhličitany, ale ve vodě o pH vyšším než 8 (to je případ třeba tří velkých afrických
jezer nebo některých oblastí ve Střední Americe) také uhličitany. To potom vede k jiným výsledkům a měření se zdá
být pochybné. V případě vody s dalšími rozpuštěnými solemi, jako je třeba hydrogenuhličitan sodný, se v naměřeném
výsledku objeví i tyto sloučeniny, a to pochopitelně musí vést k chybným závěrům.
Přechodnou tvrdost můžeme odstranit převařením vody. Po převaření zůstává stálá tvrdost, kterou můžeme ve
větší či menší míře odstranit jen pomocí iontoměničů. Tato zařízení se používají především pro přípravu měkké
vývojové vody.
Výchozí hodnotu pro všechna měření představuje destilovaná voda, jejíž tvrdost je nulová. Jedině v případě, že je voda
kompletně demineralizovaná, změří tuto skutečnost i konduktometr. Hodnota vodivosti 0 mikrosiemens je ale velmi
řídká. Spíše lze tuto hodnotu naměřit v některých přírodních vodách, než v koupené destilované vodě. Jak si podrobněji
vyložíme v jedné z následujících kapitol, voda na přírodních lokalitách, odkud pocházejí v akváriích chované ryby, není
všude stejná. Velmi tvrdá a mimořádně tvrdá voda se nalézá v tropických oblastech, odkud pochází většina akvarijních
ryb, velmi vzácně. V Amazonii a ve střední Africe je většina vod velmi měkkých a ani voda ve velkých
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východoafrických jezerech není, navzdory svému vyššímu pH, nijak mimořádně tvrdá! Někteří akvaristé v této
oblasti stále chybují. Kdo nechce ryby odchovávat, nemusí vytvářet svým chovancům v akváriu tak extrémní
prostředí, jaké je v mnoha jejich domovských biotopech. U mnoha druhů se zdá, že se ve vodě trochu tvrdší (tj. bohatší
na minerální látky) cítí dokonce lépe. Ve velmi měkké vodě také není prakticky možný růst rostlin, což pro většinu
akvaristů znamená, že o něm ani neuvažují. Některým rybám, jako třeba různým středoamerickým živorodkám, se ve
velmi měkké vodě nedaří. V jejich domovině je voda zpravidla velmi bohatá na minerální látky a nikdy není kyselá - ve
většině případů je zásaditá.
Reakce vody a hodnota pH
Každá voda je svou povahou buď kyselá, nebo zásaditá. Hodnota pH je měřítkem síly kyseliny nebo zásady.
Nositeli kyselých a zásaditých vlastností ve vodě jsou ionty. Jestliže jsou přítomny ionty zodpovědné za kyselou a
zásaditou reakci ve stejném množství, voda reaguje „neutrálně“, což je (nebo by měl být) také případ destilované vody.
Určité množství molekul vody (H20) je vždy disociováno na vodíkové kationty H+ (kladně nabité) a hydroxylové
anionty OH- (záporně nabité). Celková koncentrace iontů H+ a OH- má konstantní hodnotu 10-14 mol/1 (mol =
molekulová hmotnost v gramech, viz „Nové normy“). Protože v neutrálně reagující vodě je stejné množství iontů H+ a
OH-, připadá na každý z nich 10-7 mol/1. Neutrální voda má tedy koncentraci vodíkových iontů 10-7 g v jednom litru,
což znamená, že se v něm nachází 0,000 000 1 g vodíkových kationtů a stejné množství hydroxylových aniontů.
Nesnadno se to chápe a špatně znázorňuje! Toto číslo se označuje jako pH, doslova „hmotnost vodíku“ (pondus
Hydrogenii). Pro malou názornost se nepíše celé číslo, ale jen jeho logaritmus bez záporného znaménka, u neutrální
vody tudíž „7“. Neutrální hodnota pH se tedy zkráceně zapisuje „pH 7“. V blízkosti této hodnoty se pohybuje například
pH vody dešťové nebo sněhové. Kyselá voda má hodnotu pH nižší než 7, zásaditá voda vyšší. U vod mírného pásu se
pH pohybuje většinou v rozmezí 7,5-9, jsou tedy s výjimkou rašelinišť a bažin mírně zásadité. Tropické vody mají
naopak většinou pH v rozmezí 5,0-6,8, jsou více či méně kyselé. Samozřejmě existují výjimky. Nejznámější tvoří velká
africká jezera. Ačkoliv řeka Kongo, jejíž pH je mírně kyselé (6,5), není příliš vzdálená, průměrná hodnota pH v jezeře
Tanganika činí 9,0 (v jižněji položeném jezeru Malawi zhruba 8,4). Severně položené Rudolfovo jezero, v němž žije
ryb velmi málo, má pH v rozmezí 9,5 - 10,0. Ryby (Oreochromis grahami) ovšem žijí i v solných jezerech (nejznámější
je Magadi), kde má voda pH zhruba 11,5 a hustotu 1,015 až 1,030 (hustota mořské vody činí 1,020-1,028). To je další
důkaz jejich obrovské přizpůsobivosti. Změřit hodnotu pH vody není vůbec těžké. V akvaristických prodejnách je k
dostání řada přípravků, jejichž pomocí lze tuto hodnotu stanovit naprosto bez námahy. V balení je vždy barevný
proužek nebo tabulka, kterou srovnáme se zbarvením měřeného vzorku vody a příslušnou hodnotu pH jednoduše
odečteme. Demineralizovaná voda přijímá ze vzduchu oxid uhličitý! Už jeho nepatrné množství vede k výrazné změně
pH. Plně demineralizovaná voda v rovnováze se vzdušným oxidem uhličitým má při 15 °C pH již 5,7.
Elektrická vodivost
Existuje jen málo vod, které jsou tak čisté, že téměř nevedou elektrický proud. A přesto lze na takovou vodu v
Jižní Americe narazit. Aby voda vedla elektrický proud, musí v ní být k dispozici ionty (= elektricky nabité částice).
Vodivost určuje také „osmotické poměry“ (obsah elektrolytů) v akvarijní vodě. Tento osmotický tlak patří také k
rozhodujícím faktorům biologické kvality vody zejména pro odchov ryb. Odchov se většinou zdaří jen tehdy, když se
skutečné hodnoty vody co nejvíce přibližují hodnotám, které ryby požadují. V tropických oblastech, odkud pocházejí
akvarijní ryby, je voda většinou velmi měkká a chudá na minerální látky. Jak jsme už zmínili v souvislosti s tvrdostí, v
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povodí Amazonky lze nalézt lokality s tak mimořádnými hodnotami vody, až se člověk musí divit, jak dokáží
ryby existovat například při pH 4,5-4,9. V takové vodě žijí mj. i neonky červené (Paracheirodon axelrodi). Ještě
před několika lety tak byl jejich odchov v akváriu prakticky nemožný. (Myšleno v Německu. Je pýchou české
akvaristiky a důkazem její světové vyspělosti, že u nás jsou neonky červené rozmnožovány běžně již po desetiletí.)
Totéž platí pro některé druhy razbor z jihovýchodní Asie. Chovatelské úspěchy dosažené v poslední době jsou založeny
v prvé řadě na znalosti souvislostí mezi elektrickou vodivostí a osmotickým tlakem vody. Vodivost lze měřit malým
přístrojem kapesního formátu - tranzistorovým konduktometrem. Tento přístroj je relativně levný a poskytuje přesné
údaje. Vodivost se stanovuje při 20 °C. Jestliže při měření v terénu není možné dosáhnout této teploty, musí se společně
s údajem o naměřené vodivosti uvádět i skutečná teplota měřené vody. Údaj pak vypadá např. takto: µS26. Teplota vody
ovlivňuje naměřený výsledek zásadním způsobem. Pro odchov většiny sladkovodních ryb se ideální vodivost pohybuje
od 25 do 140 µS. (Pozn. překladatele: Autor opomenul definovat tzv. specifickou elektrickou vodivost vody, která se
udává v jednotkách µS/cm. Uvedené hodnoty se týkají právě této jednotky µS/cm.) V kapitole věnované vodě pro
odchov ryb se zmíníme též o tom, že vodu lze míchat i s ohledem na její vodivost. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že
destilovaná voda může mít nulovou uhličitanovou nebo i celkovou tvrdost, ale prakticky nikdy nulovou vodivost. Praxe
prokázala, že i destilovaná voda má vždy určitou vodivost. Jestliže ryby přemístíme do nádrže s vodou o jiných
hodnotách, než měla voda původní, mohou nastat problémy. Proto je nutné chovný pár přivykat na větší rozdíl ve
vodivosti postupně. Tak se ryby mohou novým podmínkám zvolna přizpůsobit. K přírodním zákonitostem patří, že ryby
pocházející z vod velmi chudých na minerální látky potřebují takovou vodu k odchovu, i když jsou již po generace
chovány ve vodě tvrdší a tedy bohatší na rozpuštěné soli. Příčina tkví ve stavbě rybího vajíčka. Buňky vajíček stejně
jako spermií jsou na povrchu kryty velmi tenkou membránou. Obsahují v sobě mimo jiné i vodu a v ní rozpuštěné
minerální látky. Vajíčko je ale obklopeno rovněž vodou s rozpuštěnými minerály. Oddělena pouze zmíněnou tenkou
membránou, setkávají se zde dvě prostředí, která se zdají stejná, často ale stejná nejsou. Jak už jsme uvedli: naměřené
hodnoty vodivosti vody závisí na teplotě. Jestliže se teplota zvýší o pouhý 1 °C, zvýší se zároveň s tím vodivost asi o 2
%. Hodnoty vodivosti se většinou přepočítávají na hodnoty při 20 °C.

Jedy v akvarijní vodě
Koloběh dusíku
Ryby ze svého těla vylučují odpadní látky v podobě výkalů a moči. Ty se ve vodě brzy rozpustí a od té chvíle z
ní již nemohou být odstraněny mechanicky. Stejné je to i s jinými látkami -rybami nespotřebovaná potrava se ve vodě
rozkládá, stejně jako třeba tělo nenalezené uhynulé rybky nebo zbytky odumřelých částí rostlin. Vznikají tak odpadní
látky, které vstupují do okem neviditelného koloběhu. Právě pro jeho „neviditelnost“ ho mnozí akvaristé přehlížejí. V
přírodních vodách dochází za normálních podmínek k samočištění. To samozřejmě předpokládá nepříliš vysoký stupeň
znečištění a bohaté zásobení kyslíkem. Ještě v souvislosti s filtry si uvedeme, že existují bakterie aerobní a anaerobní.
Pro žádoucí průběh rozkladných procesů jsou důležité aerobní bakterie. Ke svému životu potřebují kyslík a právě jejich
činností mohou být uvedené organické sloučeniny přeměněny na anorganické (kyselina uhličitá, dusitany, dusičnany,
sírany, fosforečnany a voda). Tzv. koloběh dusíku začíná, jsou-li vytvořeny potřebné předpoklady pro činnost bakterií z akvaristického pohledu to znamená bohaté provzdušnění a pohyb vody. Prvním stupněm rozkladu a zároveň
nejjedovatější sloučeninou mezi všemi produkty rozkladu je amoniak (NH3). Ve vodě se tento ostře zapáchající plyn
rozpouští za vzniku amonných iontů a vytváří zásaditě reagující roztok. Se stoupajícím pH vody do zásadité oblasti (nad
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hodnotu 7,0) se zvyšuje jedovatost amoniaku. Otravy amoniakem patří k nejhorším překvapením, která mohou
akvaristu potkat. Čím vyšší je pH vody v akváriu, tím větší je pravděpodobnost takové otravy. Existují přípravky,
které umožňují obsah amoniaku měřit, a mít ho tak pod kontrolou. V akváriu s kyselou vodou nemůže k otravě
amoniakem prakticky dojít. Riziko otravy amoniakem snižuje pravidelná výměna části vody (v nutných případech
několikrát po sobě) se současným opatrným snížením hodnoty pH. Jednodušší je zajistit plynulý chod přírodních
odbourávacích procesů (zvláště u akvárií s velkým množstvím ryb je důležitý bakteriální filtr). Další fáze přeměny
rozpuštěného amoniaku činností speciálních bakterií se označují jako nitritace a nitrifikace. Jedná se o oxidaci
jedovatého amoniaku přes dusitany (NO2) na dusičnany (NO3). Nitrifikaci (přeměnu amoniaku na dusitany) zajišťují
bakterie rodů Nitrosomonas a Nitrosococcus, oxidaci dusitanů na dusičnany pak Nitrobacter a Nitrocystis, Dusitany
jsou jen o málo méně jedovaté než amoniak (čpavek). Proto je nutné kontrolovat i množství dusitanů ve vodě, Jakmile
se začnou u ryb projevovat první příznaky otravy, je nutné ihned vyměnit část vody. Konečným produktem nitrifikace
jsou dusičnany. Z akvarijní vody se dají odstranit jen stěží, ale škodlivé jsou jen při vyšší koncentraci. S každou
výměnou části vody se z akvária odstraní i část dusičnanů. Z toho ovšem nesmíme usuzovat, že vodovodní voda
dusičnany neobsahuje. Konkrétní údaj zjistíte v příslušné vodárně. Dusičnany je možné z vody odstranit pomocí
syntetických pryskyřic.
Pravidelná částečná výměna vody - ale jak?
Při výměně vody se často dělají různé chyby. Proto na úvod několik rad: nově doplňovaná voda by měla mít
vždy teplotu, tvrdost a pokud možno i pH stejné jako voda v akváriu. Hlavním důvodem výměny vody je snížení
obsahu odpadních látek, zejména konečného produktu odbourávání dusíku - dusičnanů. Většina akvaristů používá vodu
z vodovodu. Na její tvrdost, pH, obsah dusičnanů a chloru se lze dotázat v příslušné vodárně. Při úpravě pitné vody se
používá k dezinfekci chlor a jeho sloučeniny a v poslední době ve stále větší míře též ozon. Silné chlorování (především
plynným chlorem) lze rozpoznat podle charakteristického zápachu. Za běžných podmínek už elementární chlor není ve
vodě přítomen při pH vyšším než 6. V pitné vodě dodávané do naší vodovodní sítě by za normálních podmínek nemělo
být obsaženo více účinného chloru než 0,3 mg/l. Nebezpečí chloru v pitné vodě se většinou přeceňuje. Při větším
pohybu vody z ní chlor uniká. Je proto výhodné, jestliže akvarista může vodu doplňovanou do nádrže při částečné
výměně nechat předem odstát v jiné nádobě (například plastový barel), kam zavede vzduchování. Voda v trubkách
vodovodní sítě je pod tlakem a není kyselá. Odstranění volného oxidu uhličitého (CO2), který působí na vodovodní sít
agresivně, s sebou nese zvýšení hodnoty pH, jež se zpravidla pohybuje v rozmezí 7,2 až 7,5. Při vpouštění vody z
vodovodu přímo do akvária se může stát, že plyny rozpuštěné ve vodovodní vodě se po snížení tlaku v akváriu uvolní.
Poznáme to podle množství droboučkých bublinek, usazených na stěnách, kamenech i na tělech ryb. U ryb mohou vést
až ke vzniku plynové embolie! Smyslem většinou doporučované pravidelné částečné výměny vody je, aby se voda
vyměňovala častěji v menším množství. V takovém případě se lze nejlépe vyhnout příliš velkým rozdílům mezi starší
vodou v akváriu a vodou nově doplňovanou. A ještě na jednu skutečnost nesmíme zapomínat: při každé výměně vody
se z akvária odstraňuje část různých přípravků, které jsme do akvária přidali (rostlinná hnojiva včetně CO2, preventivně
použitá léčiva apod.). Po výměně je proto musíme opět doplnit.
Kyslík
Kyslík by měl být ve vodě každého akvária rozpuštěný v co největším množství. jedná se o plyn, jehož
rozpustnost ve vodě závisí na teplotě. Čím je voda teplejší, tím rychleji ztrácí kyslík. Na kyslík nesmíme pohlížet jen
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jako na prvek životně důležitý pro ryby. Závisí na něm také odstraňování různých jedovatých látek z vody,
protože to provádějí v prvé řadě aerobní, tj. na kyslíku závislé bakterie. Kyslík se může dostávat do vody kdekoliv,
ale v přírodních vodách (řeky, jezera, rybníky) se tak děje prakticky výlučně prostřednictvím hladiny. Studniční a
pramenitá voda obsahuje proto kyslíku málo. Jestliže v akváriu dosáhneme pomocí bublinek vzduchu většího obsahu
kyslíku, může přitom dojít k uvolnění oxidu uhličitého. V akvaristické literatuře se často hovoří o „nasycenosti
kyslíkem“. Nejenže jí lze dosáhnout, ale za určitých podmínek může dojít i k přesycení - to v případě, že díky rostlinné
asimilaci dojde k výraznému zvýšení koncentrace kyslíku. Jak už jsme uvedli; o příjmu kyslíku rozhoduje teplota vody.
Čím je voda chladnější (nad bodem mrazu), tím více může pojmout kyslíku, než dojde k jejímu nasycení. Totéž platí i
pro jiné plyny, jako je oxid uhličitý, i když v jiném měřítku. Jestliže je nutné z chovatelských nebo terapeutických
(léčba nemoci) důvodů zvýšit teplotu vody nad běžnou hodnotu, musí se odpovídajícím způsobem zvýšit také přívod
kyslíku. Zkušený akvarista pozná podle frekvence dýchacích pohybů svých ryb, kdy takový stav nastane. Je ovšem
chybné usuzovat při zrychleném dýchání ryb pouze na nedostatek kyslíku. Mohou k němu přispět i jiné příčiny, jako
různé otravy nebo napadení parazity, zejména žábrohlísty. Obsah kyslíku v akvarijní vodě lze změřit pomocí
speciálních prostředků, které je možno dostat ve specializovaných prodejnách.
Kyselina uhličitá
Kyselina uhličitá je ve vodě rozpuštěný oxid uhličitý. Akvaristé by si neměli plést následující pojmy, a to ani
jejich chemické značky a vzorce:
Uhlík = C (Carboneum) Oxid uhelnatý = CO
Oxid uhličitý = CO2 (plyn bez barvy a bez zápachu, dodávaný též do akvária jako výživa pro rostliny)
Kyselina uhličitá = H2CO3 (ve vodě rozpuštěný oxid uhličitý; slabá kyselina)
Prvním důležitým konstatováním je, že kyselina uhličitá činí vodu kyselou. Proto vodárny vodu před vpuštěním
do vodovodní sítě „odkyselují“, neboť jinak by voda poškozovala potrubí. Přírodní vody obsahují kyselinu uhličitou v
různém množství v rozpuštěné nebo vázané formě. Vázána je ve sloučeninách s vápníkem a hořčíkem. K tomu, aby
vápenec zůstal v rozpuštěné formě, je nutné určité množství volné (rozpuštěné) kyseliny uhličité. Čím vyšší je ve vodě
obsah hydrogenuhličitanu vápenatého, tím vyšší je i obsah vázané kyseliny uhličité. Jako CO2 - hnojení se v akvaristice
označuje hnojení akvarijních rostlin oxidem uhličitým za použití difuzoru. K tomu, aby mohly přijímat kyselinu
uhličitou, potřebují rostliny hodně světla. To teprve spouští asimilaci, při níž rostlina přijímá v hojné míře CO2 a
uvolňuje kyslík. Jestliže je přívod kyseliny uhličité do akvária příliš vysoký, projeví se to ve snížení pH vody. Navíc se
tím negativně ovlivňuje dýchání ryb - ryby „visí“ těsně pod hladinou a snaží se zde nabírat do žaber vodu s vyšším
obsahem kyslíku. Občas dochází v narušeném prostředí akvária k vysrážení vápenatých sloučenin na horní straně listů
rostlin. Tento jev se nazývá „biogenní odvápňování“ nebo též „asimilace hydrogenuhličitanů“. Je tím intenzivnější, čím
vyšší je uhličitanová tvrdost vody při současném silném osvětlení nádrže. V takové situaci vzniká nedostatek oxidu
uhličitého a celý děj probíhá obráceně. Není-li k dispozici oxid uhličitý ani rozpuštěná kyselina uhličitá, přijímají
rostlinné listy spodní stranou hydrogenuhličitan vápenatý, odebírají z něj kyselinu uhličitou a na své svrchní straně
vylučují hydroxid vápenatý Ca(OH)2. Uhličitanová tvrdost vody se snižuje, ale pH stoupá. Na listech zůstává patrná
šedá usazenina a jejich svrchní strana působí na dotyk tvrdým („písčitým“) dojmem. (Uvedený výklad je vzhledem k
nutnému zjednodušení poněkud nepřesný. Usazenina na povrchu listů je tvořena uhličitanem vápenatým, nikoliv
hydroxidem. Zvýšení pH vody v této fázi uhličitanového cyklu je způsobeno odčerpáním volného oxidu uhličitého a
kyseliny uhličité z vody. Teprve ve chvíli, kdy ani biogenní odvápnění vody, tj. spotřeba veškerého hydrogenuhličitanu
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vápenatého, rostlinám nestačí, následuje další krok, kterým je hydrolýza (rozklad pomocí vody) uhličitanu
vápenatého doprovázená vznikem hydroxidu vápenatého. Ten je pak zodpovědný za další vzestup pH vody, které
v přírodních vodách může za určitých podmínek stoupnout tímto způsobem až na 11. K vysrážení hydroxidu
vápenatého na listech může dojít až v okamžiku, kdy je voda nasycena jeho roztokem, což ovšem odpovídá hodnotám
pH vyšším než 12, které jsou pro většinu rostlin i živočichů prakticky smrtelné.) Mnozí akvaristé vědí, že rostlinám se v
měkké vodě daří poněkud méně. Tím, že chybí uhličitan vápenatý, chybí také pufr pro kyselinu uhličitou. Na druhé
straně ale stačí při tzv. CO2 hnojení relativně malý přídavek kyseliny uhličité k tomu, aby rostliny měly dostatek výživy.
V noci asimilace neprobíhá, a proto je třeba přívod CO2 zastavit.
Měřicí přípravky, kolorimetrická kapková analýza
Většinu testů pro stanovení vlastností vody, které jsou pro akvaristiku velmi nutné, mohou provádět i neškolení
lidé. Není k tomu potřeba ani žádné speciální laboratorní vybavení. Různé firmy nabízejí sady testů pro stanovení
celkové tvrdostí, uhličitanové tvrdosti a pH. Dále existují kapkové testy na stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů,
stejně jako testy měřící obsah kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě. Jiní výrobci nabízejí například sady, jejichž pomocí
lze stanovit ve vodě obsah chloru, železa, amonných iontů a amoniaku. Jak název „kapková analýza“ napovídá, zjišťují
se zkoumané hodnoty pomocí kapek. Jedná se o tekutá činidla, která v kontaktu s jinou látkou dávají určitou chemickou
reakci, a tím tuto látku identifikují. V nejjednodušším případě se tato identifikace projeví změnou barvy nebo odstínu.
Nejlépe věc osvětlí jeden příklad:
Při stanovení celkové tvrdosti vody se vzorek akvarijní vody nalije do jedné z malých plastových odměrek,
které jsou součástí testovací sady. Většinou se tato nádobka plní po rysku „5 ccm“, resp., „5 ml“. Poté se do vody
nakape činidlo, přičemž jednotlivé přidávané kapky se počítají. Voda nejprve získá určitou „falešnou" barvu (např.
červenou). Počet kapek činidla, které musely být přidány do okamžiku změny barvy vzorku (např. na modrou), odpovídá
měřené tvrdosti (např. 10 kapek = 10 °dH). V jiných testech nedochází k této změně barvy, ale vyšetřovaná voda se
teprve po přidání určitého počtu kapek činidla zbarví. Její zbarvení se musí porovnat s barevnou stupnicí, která je
součástí balení, a z ní se odečte hledaná hodnota.
Ne všechny testy jsou ale tak jednoduché jako ty právě popsané. To platí především pro testy na stanovení
různých plynů. Pro určité účely zase tyto jednoduché testy nevyhovují, protože jsou příliš obecné a povrchní. Ale od
akvaristy nelze očekávat, že je zároveň i chemikem. Pro určité případy existují také elektronické měřicí přístroje.
Elektronické (elektrometrické) stanovení vodivosti a hodnoty pH
Je pochopitelné, že se elektrická vodivost vody musí měřit také pomocí elektřiny. Právě tento údaj je velmi
cenný pro mnohé chovatele, ale i při měřeních v terénu. Vlastní měření je velmi jednoduché:
Elektroda, která je součástí přístroje, se vloží do vody, vykalibruje na nulu, pak se otočí knoflíkem přístroje a
příslušná hodnota se odečte. Většina přístrojů měří v rozsahu pH od 4 do 10.
Elektronické stanovení hodnoty pH je o něco těžší, ale provede-li se správně, je mimořádně přesné.
Na trhu existují přístroje s analogovým (ručičkovým) a digitálním ukazatelem. Jejich ceny jsou vyšší (často
značně) než ceny konduktometrů. Protože pro měření vodivosti je důležitá teplota měřeného vzorku, vyrábějí některé
firmy přístroje, které zároveň měří teplotu a tento údaj zahrnují do celkového výsledku.
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Snížení a zvýšení hodnoty pH
Akvarijní vodu můžeme běžně okyselit (tj. snížit její pH) zředěnou kyselinou fosforečnou. Pro ryby je
však vhodnější okyselení pomocí přípravků obsahujících huminové kyseliny (např. Torumin). Tyto přípravky byly
vyvinuty speciálně pro použití v akvaristice a dodávají do vody i další látky - jako kdyby do vody padaly listy, plody,
větve a kůra. Pro všechny ryby žijící v přírodě v nealkalických měkkých vodách jsou také důležité třísloviny, neboť je
svými antibakteriálními účinky chrání před bakteriálními infekcemi. Mírného okyselení lze dosáhnout filtrací vody přes
rašelinu. Většinou stačí, když demineralizovanou vodu před přidáním do akvária necháme protéci sítkem naplněným
rašelinou. Obsah tříslovin ve vodě se stále snižuje, protože se třísloviny váží na bílkoviny (potrava, mrtvé ryby,
mikroby, výkaly). Musí proto být stále znovu do nádrže dodávány. Také filtrování vody přes rašelinu udržuje obsah
různých kyselin na konstantní úrovni s podmínkou, že zhruba každé dva týdny musíme filtrační hmotu (rašelinu)
vyměnit. Voda obohacená huminovými sloučeninami se hodí především k chovu drobnoústek rodu Nannostomus,
halančíků rodu Aphyosemion, razbor a terčovců. Jestliže stoupne obsah tříslovin ve vodě příliš, ryby se s tím většinou
nějak vyrovnají, ale rostlinám se brzy přestane dařit. Především preparáty upravující akvarijní vodu do podoby „černé
vody“ se musí dávkovat velmi opatrně. Při předávkování totiž mohou zbarvit vodu skutečně téměř dočerna, takže je
akvárium neprůhledné. Správně připravenou vodu poznáme v jednoduchém testu. Naplníme jí 10 cm vysokou
zkumavku a podíváme se do vody shora proti bílé podložce. Voda musí mít jantarově žlutou barvu. Při předávkování
můžeme třísloviny odstranit filtrací přes aktivní uhlí nebo tím, že vyměníme část vody.
Zvýšení pH lze nejsnáze dosáhnout přidáním hydrogenuhličitanu sodného (známa jako Jedlá soda), který
dostaneme v lékárně nebo drogerii.
Pro většinu druhů ryb nehrají tvrdost vody a její reakce žádnou zásadní roli, jestliže leží v určitém rozmezí;
tvrdost mezi 6 a 15 °dH a pH mezi 6,0 a 7,5. Mnohé razbory, labyrintky a tetry rodu Hyphessobrycon milují pH v
rozmezí 6-7; mnohé parmičky, africké cichlidy (perlovky Hemichromis) nebo jihoameričtí krunýřovci (Otocinclus) se
cítí dobře teprve při pH 7 nebo trochu vyšším. Jen málo ryb vyžaduje, a to především k odchovu, pH v rozmezí 5-6 a k
tomu tvrdost 3-6 °dH (případně ještě nižší - pozn. překladatele). Jsou to: tetry Paracheirodon innesi, Paracheirodon
axelrodi, Hyphessobrycon heterorhabdus, Nannostomus trifasciatus a Phenacogrammus interruptus; razbory Rasbora
heteromorpha a R. maculata; halančíci rodu Aphyosemion - ti, stejně jako mnozí jejich příbuzní (jikernatí halančíci),
vyžadují pravděpodobně prakticky nulovou uhličitanovou tvrdost; cichlidy Symphysodon discus a S. aequifasciatus,
některé druhy rodu Apistogramma a některé drobné africké cichlidy (Pelvicachromis). Naproti tomu existují ryby, jako
třeba živorodky rodu Poecilia, které vyžadují slabě brakickou vodu, tj. přídavek mořské soli (1 vrchovatá polévková
lžíce = 30 g/ 10 litrů, opakovat každé dva až tři týdny). Přídavek soli je důležitý též pro různé pouštní druhy (např.
halančíci rodu Cyprinodon) - zhruba 1 vrchovatá čajová lžička = 15 g/10 litrů. Sůl se rozpustí ve sklenici s teplou vodou
a roztok se pak pomalu za stálého míchání přidá do akvária. Míchání je nezbytně nutné, aby se těžší slaná voda dobře
promíchala s vodou v nádrži a neklesla ke dnu. Nejvhodnější je přidávat slanou vodu v několika dávkách během celého
dne. Podobně jako se v přírodě voda stále doplňuje srážkami, i v akváriu musíme doplňovat odpařenou vodu, a to
nejméně jednou za 8-14 dnů. Nejvhodnější je k tomu měkká voda, protože při odpařování zůstávají všechny ve vodě
rozpuštěné soli v akváriu. O částečné výměně vody v pravidelných časových intervalech jsme již hovořili a proto ji na
tomto místě pouze připomeňme. Musíme přitom dávat pozor, aby se malé bublinky, vytvořené v důsledku výchozího
tlaku ve vodovodním potrubí, neusazovaly na rybách a rostlinách, ale aby co nejrychleji z akvária zmizely.
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Příprava vody pro odchov ryb
Kdo chce akvarijní ryby také odchovávat, musí se ve většině případů zabývat ještě dalšími věcmi, které při
pouhém chovu ryb nejsou nutné. Jak uvidíme v následujících kapitolách, přírodní biotopy, odkud pocházejí naše
nejoblíbenější (barevně nejnádhernější) akvarijní ryby, mají vodu velmi chudou na minerální látky. Těžiště veškerých
příprav a úspěchu s odchovem leží proto ve vodě. Představa, že mimořádně měkká voda se hodí pro každý odchov, je
chybná. Mnohé druhy ryb jsou přizpůsobivé i při odchovu. Pro většinu ryb ale není možné jednoznačně vymezit
rozmezí tvrdosti vody, v níž se odchov zdaří. Existuje několik faktorů, které dohromady rozhodují o kvalitě vývojové
vody. Stejně, jako nelze pevně vymezit vhodnou tvrdost, není možné stanovit ani přesné rozmezí pH. Vhodné pH je
stejně proměnlivé a ve velmi měkké vodě se podstatně hůře udržuje, než ve vodě o něco tvrdší. Nesmíme zapomínat ani
na to, že třeba v posledních desetiletích mimořádně oblíbené cichlidy z velkých afrických jezer jsou zvyklé na relativně
vysoké pH a kyselá voda jim nedělá dobře. V přípravě vody pro odchov akvarijních ryb jsou důležité především
následující věci:
- Částečná nebo úplná demineralizace příliš tvrdé vody pomocí syntetických pryskyřic;
- udržování vývojové vody v čistotě filtrací přes aktivní uhlí;
- okyselování vývojové vody pomocí rašeliny;
- sterilizace vody pomocí UV záření;
- použití ozonu.
Částečná nebo úplná demineralizace příliš tvrdé vody
Voda v mnoha oblastech Evropy se pro odchov tropických ryb nehodí. Je příliš tvrdá, a proto musí být před
použitím upravována. Hovoří se o tzv. demineralizaci, která může být částečná nebo úplná. Při částečné demineralizaci
se odstraňují ve vodě rozpuštěné hydrogenuhličitany, zatímco sírany, chloridy a další soli budou odstraněny až při
následné úplné demineralizaci. Plně demineralizovanou vodu získáme použitím demineralizačního zařízení s dvěma
válci, v nichž je umístněn silně kyselý katex a silně bazický anex. Různé firmy nabízejí taková zařízení ve výběru
velikostí (např. délka kolon 90, 120 a 170 cm). Dodávají se i s vestavěným konduktometrem a po vyčerpání se mohou
regenerovat. V jiném typu demineralizačního zařízení není autoregenerace možná. Syntetické pryskyřice (iontoměniče)
jsou zde smíchány v jedné nádobě (tzv. „mixbed“) a z protékající vody jsou odstraňovány skutečně všechny ionty
včetně kyseliny křemičité, kyseliny uhličité a v poslední době také dusičnanů. Takto získaná voda je mimořádně čistá obsah solí v ní leží v rozmezí 0,1 - 1 mg/1. Celkový obsah solí 0,1 mg/1 odpovídá vodivosti asi 0,2 µS. Většina
demineralizovaných vod je považována za dostatečně vyhovující ještě s vodivostí 10-20 µS. Patrony se vyrábějí o
různém objemu (a odpovídající velikosti), čemuž odpovídá i různý výkon. Na přání je lze vybavit hlavicí
konduktometru. Po vyčerpání iontoměničů se nechá patrona vyschnout (úspora hmotnosti), odešle se do nejbližší
výměnné stanice a tam ji vymění za novou, regenerovanou. (situace, která je běžná v Německu, ale bohužel nikoliv u
nás.) Jak funguje toto zařízení na plně demineralizovanou vodu? Je pochopitelné, že jeho výkon závisí na tvrdosti
přiváděné vody. Navíc má každý přístroj podle svého objemu různý hodinový průtokový výkon.
Voda získaná z demineralizačního zařízení je zcela rovnocenná vodě destilované. Destilovaná voda je ovšem
biologicky mrtvá a v této podobě nemůže být pro odchov ryb používána. Vyžaduje alespoň v malé míře smíchání s
normální vodou, aby vznikla dobrá vývojová voda. Množství, v jakém mají být dvě různé vody smíchány, zjistíme
snadno pomocí tzv. křížového pravidla. Potřebujeme k tomu ovšem znát hodnoty naší vodovodní vody. Např. chceme
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vytvořit vývojovou vodu o celkové tvrdosti 4 °dH a naše vodovodní voda má tvrdost 20 °dH. Výsledek: 16 dílů
destilované vody a čtyři díly vodovodní vody vytvoří výslednou vodu o požadované tvrdosti 4 °dH. Kdo vlastní
elektronický konduktometr, může si potřebné údaje k namíchání vývojové vody spočítat také na základě vodivosti.
Příklad: naše demineralizovaná voda má zbytkovou vodivost 2 µS, ve vodovodní vodě jsme naměřili vodivost
520 µS. Požadujeme vývojovou vodu o vodivosti 60 µS.
Výsledek: smícháme-li 460 dílů demineralizované vody s 58 díly vodovodní vody (= cca. 8:1), dostaneme vývojovou
vodu o vodivosti 60 µS.
Použití aktivního uhlí a rašeliny
Otřepanou pravdou je, že není uhlí jako uhlí a rašelina jako rašelina. Jestliže chceme tyto materiály používat
při odchovu ryb, musíme je nejprve vyzkoušet. Jejich působení totiž musíme znát úplně přesně! Zvláště důležitá je
absorpční schopnost aktivního uhlí, chceme-li odstranit z vody opravdu všechny jedovaté látky. Velmi silně absorbuje
tzv. kostěné uhlí, které se připravuje suchou destilací odtučněných rozdrcených kostí (situace v Německu). Lze si ho
opatřit v prodejnách laboratorních potřeb, ale musíme požadovat takové, které je určeno k filtraci vody! Pro filtr v
odchovné nádrži platí totéž, co jsme již uvedli u běžných filtrů. Aby se uhlí neznečistilo nad přípustnou hranici, a
nestalo se tak nepoužitelným, musí být před ním umístěna vhodná mechanicky filtrující hmota, např. jemnější
perlonová vata. Konstantní hodnota pH neexistuje ani v přírodě, ani v akváriu. Dobrá rašelina stlačuje hodnotu pH dolů,
tzn. okyseluje vodu. Abychom získali přesnou představu o ovlivnění pH vody její filtrací přes rašelinu, musíme pH
měřit třikrát denně (ráno, v poledne a večer), vždy přibližně ve stejnou dobu. Jak ale zjistíme účinek rašeliny před tím,
než ji v akváriu použijeme? Mnohé druhy rašeliny nabízené v akvaristických obchodech okyselují vodu jen velmi slabě.
Rozhodně bychom se při odchovu neměli spoléhat na údaje na obalu, ale měli bychom si vše sami vyzkoušet.
Nejjednodušší je vložit hrst rašeliny do litru destilované vody. Rašelinu necháme vyluhovat 24 hodin a pak změříme
pH. Jestliže zůstalo vyšší než 5,5, není rašelina vhodná. Proč přidávat rašelinu do vývojové vody? Rašelině se odedávna
připisují téměř bájné účinky při chovu a odchovu tropických ryb. Moderní výzkumy potvrdily pozitivní vliv rašeliny
díky jejímu protiplísňovému a protibakteriálnímu působení. Toho ovšem můžeme dosáhnout i použitím různých
chemických přípravků. Dokonce se věří, že rašelina by měla obsahovat samičí pohlavní hormon pozitivně stimulující u
ryb ochotu ke tření. Pokud by se to potvrdilo, potom by chovatelské úspěchy zřejmě méně záležely na nízkém pH, ale
spíše na přítomnosti takové látky.
UV lampy a svět bakterií
O co více v některých souvislostech musíme bakterie chránit (například při odbourávání jedovatých látek), o to
méně je máme rádi při odchovu ryb. Používáme proto různé protibakteriální a protiplísňové prostředky jako třeba
rašelinu, abychom jikry co nejvíce chránili před napadením. Ultrafialové záření hubí choroboplodné zárodky (ale i
nechráněné živočišné a rostlinné buňky). Mít vývojovou vodu zbavenou těchto zárodků je vždy předností. UV lampy
nabízené některými výrobci se používají v návaznosti na filtr. Světlo této lampy nemůže dopadat přímo do akvária,
protože škodí mláďatům. Lampa v podobě zářivkové trubice je obklopena dalším skleněným pláštěm (trubicí), který má
vtok a výtok. Filtrovaná akvarijní voda je v tomto zařízení vedena podél izolované UV zářivky. Použití UV lampy
tohoto typu je vhodné rovněž v případě karanténní nádrže. Musíme však dbát na to, aby ve vodě byl nízký obsah
dusičnanů. Při dlouhodobém použití působí ultrafialové světlo na obě strany - oxidačně i redukčně. Redukce dusičnanů
na dusitany je v akváriu velmi nežádoucí.
0. číslo časopisu TERČOVCI

- 18 -

Použití ozonu
Ozon se dnes používá především při odstraňování choroboplodných zárodků z pitné vody. Jedná se o
tříatomové molekuly kyslíku (O3), které jsou energeticky bohatší formou kyslíku a představují nejsilnější prakticky
použitelné oxidační činidlo s dezinfekčními účinky. Ve vyšší koncentraci však ozon působí leptavě na sliznice, zejména
dýchacích orgánů, a nelze ho proto používat dlouhodobě a především ho nelze přidávat přímo do vlastního akvária! Pro
akvaristy jsou zajímavé především následující účinky ozonu, které mluví pro jeho používání: usmrcování bakterií,
rozkládání organických látek a tvorba vysokého redukčního potenciálu. Podobně jako v případě ultrafialového záření, i
ozon se dostává do kontaktu s akvarijní vodou pomocí trubice, do níž je vháněn a která je vodou odtékána. Samotný
ozon vzniká v ozonizátoru (vysokonapěťový transformátor s výbojovou komorou), mísí se se vzduchem z
membránového motorku a s ním je vháněn dovnitř kontaktní trubice. Během krátkého kontaktu s akvarijní vodou se
dostavuje účinek. Odváděný ozon není stálý a již při pokojové teplotě se rozkládá zpět na energeticky chudší formu
běžného dvouatomového kyslíku (O2). Ozon ničí, stejně jako UV záření, bakterie. Otázkou je, zda se to týká i
užitečných bakterií. Ozon ani UV záření nečiní v zásadě žádnou výjimku, ale na druhé straně je třeba si uvědomit, že
tyto „užitečné“ bakterie se prak prakticky nevyskytují ve volné vodě. Osidlují totiž dno nádrže a substráty v
biologických filtrech. Výrazné snížení množství škodlivých zárodků ve vodě pozná chovatel především podle toho, že
nápadně klesne znehodnocení výtěru různými infekcemi. Ozon se dále používá v některých okrajových oblastech
akvaristiky, jako jsou karanténní opatření a léčba některých nemocí. Ozonizátory pracují většinou účinněji, pokud je
vzduch přiváděný ze vzduchovacího motorku co nejsušší. Někteří výrobci proto současně s ozonizátory nabízejí také
přístroj k vysušování vzduchu. Ozonizátory existují v různé velikosti v závislosti na produkci ozonu (od 10 do 1000
mg). Pro běžné chovatelské použití postačí i ten nejmenší přístroj. Hueckstedt, hojně citovaný klasik moderní
akvaristické chemie, v souvislosti s ozonizací varuje: „Také zde škodí předávkování; také zde je třeba vyhnout se
dlouhodobému používání. Rozhodně nesmíme nechávat tento přístroj nepřetržitě v provozu jen proto, že jsme si ho už
jednou pořídili. Ozon činí vodu velmi čistou, a protože akvarista si ji přeje mít ještě čistší, svádí ho to k dlouhodobému
použití.“

Filtrační procesy
Filtrace v akvaristice
V akváriu dochází k stálému znečišťování např. výkaly, potravou, odumřelými rostlinami a apod. Tyto látky se
mohou v průběhu doby nebezpečně nahromadit, když je filtrace nebo výměna vody nedostačující. V akvaristice se
používá mechanické a biologické filtrace. Při biologické filtraci se využívá pomalutekoucích nebo rychletekoucích
filtrů.
Mechanická filtrace
Mechanické filtry se rovnají sítům, které zadrží nečistoty větší než oka síta. Ve vodě rozpuštěné látky se nedají
mechanickými filtry odstranit. Vyjímku tvoří reverzní osmózy, které se však nehodí k filtraci ale pro získávání čisté
vody.
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V akváriích se mechanické filtry užívají jako předfiltry. Například komora naplněna volně loženou
perlonovou vatou může zadržet volně se vznášející látky a částice nečistot před samotným filtrem. Tak se mohou
nečistoty odstranit z akvária dříve než je filtr rozloží a než jejich rozpuštěné látky mohou zatížit vodu. Tuto užitečnou
funkci mohou mechanické filtry splňovat za předpokladu, že se budou pravidelně a často čistit.
Mechanické filtry, naplněné perlonovou vatou nebo podobným materiálem, mají velikost pórů v milimetrech a
mohou zadržet jen velmi hrubé nečistoty. Kalnou vodu nejsou schopny vyčistit, protože všechny částice až dolů do
velikosti 0,0005 mm, což odpovídá vlnové délce světla, mohou principiálně vodu kalit.
Velmi účinné mechanické filtry používají křemelinu (lehká pórovitá zemina), který se musí nejdříve naplavit
v tenké, milimetrové, vrstvě na filtrační lože. K naplavení filtrační vrstvy jsou potřebné zvláštní přípravky a silná
čerpadla, protože filtrační odpor je velmi vysoký. Efektivní vzdálenost pórů křemelinového filtru je asi 0,01 mm. Tím
se dá často, ale ne vždy, filtrovat silně zkalenou vodu až je křišťálově čirá a to velmi rychle během několika hodin.
Křemelinové filtry potřebují denní údržbu a proto se nehodí k trvalému nasazení. Jsou užitečné při potírání
nemocí jež jsou vyvolány ektoparazity, jako např. Ichthyophthirius vyvolávající krupičku. Mohou také na výstavách
zachránit výstavní akvária, kde v čerstvě založených nádržích dochází k silnému zakalování.
Na všech mechanických filtrech se časem usídlí bakterie a tak po několika týdnech začnou mechanické filtry
také filtrovat biologicky!
Biologická filtrace
Filtrací přebírají ve filtru usídlené mikroorganizmy. Mikroorganizmy jsou vedle jednobuněčných organizmů
především hromadným shlukem různých druhů bakterií, které z akvarijní vody odebírají nečistoty hlavně jako svoji
potravu – se jedná o velkomolekulové organické spojení. Po „strávení“, tedy poté, co bakterie z těchto spojení
spotřebovaly životní energii, vrátí zbytek (zbylé látky nespotřebované bakteriemi) zpět do vody.
Biochemicky viděno se jedná o oxidační procesy, u kterých dochází k rozštěpení velkomolekulární nečistoty
v malomolekulární spojení. Pro každou látku a každý krok procesu jsou jiné, přesně specializované druhy bakterií. Na
konci celého procesu zůstanou většinou neškodné minerální látky, které z části mohou rostlinám sloužit jako živina.
Akvarijní vodu zatěžující látky jsou hlavně uhlohydráty, bílkoviny a tuky. Konečným produktem biologické
filtrace jsou z větší části voda a kysličník uhličitý.
Zde je jednoduchý příklad rozložení uhlohydrátu a to cukru:
C6H12O6 + 6O2

→

6CO2 + 6H2O

cukr + kyslík

→

kysličník uhličitý + voda

Biologické filtry mají většinou relativně velikou šířku pórů (až několik milimetrů). Přesto mohou vyčistit vodu
tak, až je křišťálově průzračná. Proč? Látky vznášející se ve vodě jsou většinou zvířecí nebo rostlinný plankton, tedy
miniaturní, ve vodě se vznášející organizmy. Když se vlivem biologické filtrace odstraní z vody živiny, tak tento
plankton odumře a voda se stává čirou.
Tímto se také vysvětluje, proč křišťálově průzračná voda není vždy žádoucí. Zkušenost ukazuje neustále, že akvária
s dobrým klimatem pro růst rostlin jsou lehce zakalená. „Křišťálově čisté vody jsou mrtvé vody“ je pravidlo, které znají
biologové a potápěči.
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Biochemické filtrační procesy probíhají mimořádně komplikovaně. Jejich přesný průběh závisí na
teplotě, obsahu kyslíku a druhu organických sloučenin. Podle toho se ve filtru vyvinou populace bakterií.
Nejdůležitějším faktorem je obsah kyslíku v prostředí a proto se rozlišují dva základní filtrační procesy:
-

Aerobní filtrace

za přítomnosti rozpuštěného kyslíku
-

Anaerobní filtrace

bez přítomnosti rozpuštěného kyslíku
Aerobní filtrace potřebuje dostatek, který je dodáván rychle protékající vodou, proto je technické označení
takového filtru „rychle tekoucí filtr“.
Anaerobní filtry musí mít alespoň v částech filtru prostředí s velmi nízkým obsahem kyslíku nebo zcela bez
kyslíku. Takového prostředí se dosáhne velmi pomalým průtokem vody filtrem, proto je jeho technické označení
„pomalu tekoucí filtr“.
Rychle tekoucí filtr
Téměř všechny používané akvaristické filtry pracují na principu rychle tekoucích filtrů! Většina konečných
produktů tohoto procesu obsahují kyslík ve vázané formě.
Produkty rychle tekoucího biofiltru (hrubá skica):
Organické nečistoty → biochemická přeměna → H2O, CO2, NO3-, SO42-, Fe2O3 a pod.
Největší podíl na produktech filtru připadá na vodu a CO2 - nejsou kritické a jsou snadno přijímány rostlinami.
Nitráty nejsou naproti tomu bez dalšího použitelné, rostliny musí nejdříve nitrát (NO3) při spotřebě energie
redukovat na amonium (NH4). V akváriu vzniká více nitrátu a sulfátu než mohou rostliny zužitkovat. Tyto látky (a
některé další) se ve vodě hromadí a musí být odstraněny pravidelnou částečnou výměnou vody. Z toho vyplývá, že ani
největší a nejlepší filtr nedělá výměnu vody zbytečností!
Oxid železa (Fe2O3) jako produkt filtrace tu stoji symbolicky za řadu dalších k životu nutných spojení. Železo,
mangan a mnoho dalších důležitých stopových prvků jsou v oxidovaném stavu ve vodě nerozpustné; usazují se ve filtru
a jsou tím pro konzumenty v akváriu nedostupné. Když se po čase vymyje filtrační hmota a vypláchnutý odpad se
zanalyzuje, ukáže se, že tmavohnědá břečka není organickým odpadem ale vysoce koncentrované hnojivo obsahující
železo, mangan a jiné stopové prvky. Obsahy železa nad 3000 mg/l a manganu nad 1500 mg/l nejsou nic neobvyklého i
když je v akváriu nedostatek železa, pouze s 0.01 mg/l a 0.02 mg/l manganu.
Zde leží velký problém rychle tekoucích filtrů. Již v roce 1982 se přišlo na to, že akvarijní filtry jsou pastí na
železo! To se netýká jen jednoduchého železa, ale i chelatinovaného, protože biologicky pracující filtr časem chelaty
rozloří. Čím aerobněji filtr pracuje, tím rychleji klesá obsah železa.
Rychle tekoucí filtr spotřebovává při oxidačním procesu mnoho kyslíku a váže ho se svými produkty filtrace.
Ve výchozích organických látkách je pro filtrační proces nedostatečné množství kyslíku a tak bakterie odebírají
potřebný kyslík z protékající vody.
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Příklad rozkladu bílkovin:
Uhlík

C

50g

→

→

CO2

Kyslík

O

25g

→

→

je opět vázán !

Dusík

N

17g

→

→

nitrát

NO3-

75g

Vodík

H

7g

→

→

voda

H2O

63g

sulfát

SO42-

3g

Síra

S

1g

→

→

183g

--------------------------------------------------------------------------------------Celkem bílkovin 100g

převedeno

nové látky

324g

100g bílkoviny bylo přeměněno na 324g nových látek. Přírůstku množství bylo dosaženo vázáním dalších
224g kyslíku z protékající vody. Z toho vyplývá, že rychle tekoucí filtry spotřebovávají kyslík, a to na 1g organického
zatížení zhruba 2,2g kyslíku !!
Typickým znakem rychle tekoucích filtrů jsou: průtok vody je tak rychlý, že filtr pracuje aerobně. Všechny
produkty filtru jsou v oxidovaném stavu, čímž mnoho stopových prvků je ve vodě nerozpustných. Voda opouštějící filtr
má nižší obsah kyslíku než vtékající, ale stále ještě několik mg/l.
Pomalu tekoucí filtry
I když je tento způsob filtrace starší, je v akvaristice dost neznámý a používá se velmi zřídka. Mnoho
konečných produktů takového filtru jsou bez kyslíku.
Produkty pomalu tekoucího filtru (hrubá skica):
Organické nečistoty → biochemická přeměna → H2O, CO2, N2, S2-, Fe2+ a pod.
K bezproblémovým koncovým produktům filtru (kromě vody a kysličníku uhličitého) patří i dusík, který se
nachází v plynném stavu. Dusík může snadno uniknout z vody do dusík obsahujícího vzduchu. Pomalu tekoucí filtr
neprodukuje žádný nitrát. Může dokonce pomoci s jeho odbouráváním.
Sulfidy (S2-) rychle po opuštění filtru v akvarijní vodě bohaté na kyslík oxidují na sulfáty (SO42-), čímž vzniká
stejný produkt jako u rychle tekoucího filtru.
Železo ve své dvoumocné formě a řada dalších minerálů a stopových prvků existuje v redukované formě. Tak
je železo ve vodě rozpustné a může být od organických látek obsažených ve vodě chelatizováno a je k dispozici
k výživě rostlin.
Také v pomalu tekoucím biofiltru, stejně jako v rychle tekoucích filtrech, probíhá v podstatě biochemická
oxidace organických znečistění. Také zde nestačí obsah kyslíku ve výchozích látkách, aby proces mohl kompletně
proběhnout. I zde bakterie odebírají potřebný kyslík z protékající vody. Pokud tam je. A tady je podstatný rozdíl
od rychle tekoucích filtrů: u pomalu tekoucích filtrů voda přivádí příliš málo kyslíku, následkem toho se mnohé látky
neoxidují na nejvýše možný stupeň a vznikají typické konečné produkty pomalu tekoucích filtrů, jako například Fe2+
nebo N2.
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Pokud voda přivedená do pomalu tekoucího filtru obsahuje jednoduché sloučeniny kyslíku, jako je
například nitrát, může v bezkyslíkových zónách filtru dojít k denitrifikaci. To znamená že bakterie vytrhnou, aby
mohly nabízené organické sloučeniny oxidovat, k tomu potřebný kyslík O2 např. z nitrátu NO3- a redukují ho. Nitrát
NO3- může být dále redukován přes nitrit NO2- a kysličník dusíku NO až k rajskému plynu N2O nebo dále k dusíku N2,
z nichž oba mohou uniknout do atmosféry.
Takto lze odstranit nitrát beze zbytku z akvarijní vody. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že k denitrifikaci jsou
nutné jak anaerobní podmínky tak i dostatečná nabídka oxidovatelných organických sloučenin. Což je případ akvária
bohatě osázeného rybami, pokud nečistoty nejsou odstraněny současně běžícím rychle tekoucím biofiltrem. Také
pomalu tekoucí biofiltr spotřebovává kyslík i když méně než rychle tekoucí filtr.
Postup se ukazuje na příkladu rozkladu bilkovin:
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→
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→
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Typickým znakem pomalu tekoucích filtrů jsou: průtok vody je tak pomalý, že pokud voda obsahuje
dostatečné množství organických substancí mohou se ve filtru vytvořit anaerobní zóny (bez kyslíku). Důležité minerální
látky a stopové prvky jsou v redukované formě a jsou tím pádem rozpustné ve vodě a dosažitelné pro rostliny. Filtrace
probíhá bez kyslíku.
Pomalu tekoucí filtry nepotřebují žádnou zvláštní techniku. Hodí se v podstatě všechny druhy filtrů, u kterých
obsah kyslíku může poklesnout hodně nízko. K tomu patří např. běžné vnitřní, vnější a půdní filtry, ale ne silně aerobně
pracující skrápěcí filtry. Objem filtru musí být tak veliký a průtok vody tak nízký, že u normálně zatíženého akvária je
obsah kyslíku u výstupu z filtru maximálně 1,0 mg/l.
Záběh filtru
Biologické filtry se opírají o pomoc mikroorganismů. Nové filtry jsou sterilní a nemohou pořádně pracovat.
Běžné filtrační bakterie jsou všude stopově přítomny, ale potřebují cca. 2-4 týdny než si naleznou cestu do filtrační
hmoty a rozvinou se do funkčního mikrotrávníku.
Zaběhnutí filtru lze urychlit naočkováním. Vezme se kal z používaného filtru a vloží se mezi filtrační hmotu.
Mikroorganismy se velmi rychle dostanou do filtrační hmoty. Také lze vymáchat použity filtrační materiál v proudu
vody před vstupem do filtru.
Každý stupeň odbourávajícího řetězce je prováděn k tomu specializovanými organismy. To znamená, že
poslední v řetězu může pracovat jen když předchozí se řádně rozvinul a zapracoval. Dle toho i záběh filtru je postupný a
lze ho analýzou vody dobře sledovat.
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Typické záběhové chování rychle tekoucího filtru:
Několik dní po startu dosáhl řetězec odbourávání amoniového stupně a jeho obsah silně stoupá. Teď se
mohou bakterie, např. Nitrosomonas, rozmnožovat a převést amonium na nitrit, tím se sníží amoniová křivka až úplně
poklesne přičemž obsah nitritu stoupá. Tím vzniká dostatek životních předpokladů pro bakterie, např. Nitrobacter
winogradskyi, které převedou nitrit na nitrát. Na konci procesu záběhu filtru klesají křivky amonia a nitritu na normální
hodnoty, protože jsou obě látky průběžně zpracovávány.
Typické záběhové chování pomalu tekoucího filtru:
Při běžných podmínkách v akváriu dostává filtr dostatek organických sloučenin a může denitrifikovat,
odbourávat nitrát. I zde potřebuje záběh svůj čas a probíhá po stupních, což lze dokázat měřením pomalého poklesu
nitrátu a nitritovou špičkou. Poté, při dostatečné anaerobii, může začít přeměna z nitritu přes několik stupňů k plynnému
dusíku. Po záběhu se sníží obsah nitritu a nitrát je plynule odbouráván.
Filtrovat mechanicky nebo biologicky?
Čistě mechanická filtrace postačí u akvárií s malým osazením ryb. A tam je i vlastně přebytečný, protože
biologická samofiltrace stačí k odbourání malého množství škodlivin.
U silnějšího osázení akvária již samofiltrace nestačí, musí být dodatečně podpořena biologickým filtrem. Oba způsoby
biologické filtrace, rychle a pomalu tekoucí filtry, dodávají vodu dobré kvality. Rychle tekoucí filtry pracují v aerobním
prostředí a lze je realizovat v podstatě menším prostoru, ale produkují nitrát.
Pomalu tekoucí filtry, při stejném výkonu potřebují asi desetinásobný objem, ale snižují obsah nitrátu a
dodávají výživné látky pro rostliny v pro ně vstřebatelné formě.
Jen pro zajímavost, při získávání pitné vody pro obyvatelstvo se upřednostňuje voda filtrovaná anaerobním
způsobem, a to sice pramenitá voda. Tato voda má za sebou dlouhou cestu prosakováním půdou kde byla filtrována
jako v pomalu tekoucím filtru.
U intenzivního chovu ryb jsou rychle tekoucí filtry správnou volbou.
U okrasných nádrží osázených rostlinami by byla kombinace rychle a pomalu tekoucího filtru optimální,
protože oba způsoby se velmi dobře doplňují. I komunální čističky odpadních vod již desetiletí používají kombinaci
obou způsobů.
Samofiltrace akvária je v podstatě aerobní, když se nezohlední omezené procesy ve dně. Je proto možné jako přídavný
filtr používat pouze anaerobní pomalu tekoucí filtr. To platí pro akvária, kde je vyvážené prostředí rostlin a ryb. Pomalu
tekoucí biofiltry potřebují sice desetinásobně více prostoru, ale dodávají lepší vodu. Již Guido Hueckstedt, jeden
z pionýrů akvaristiky a spolupracovník Konráda Lorenze, držitele Nobelovy ceny, v roce 1965 prohlásil: „Akvária
s pomalu tekoucím biofiltrem mají určité kouzlo, které jiná akvária nikdy nedosáhnou!“
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Filtrace v praxi
Kdy filtrovat?
Ne každé akvárium potřebuje filtrovat. V případě, kdy hustota rybí osádky není moc velká, ale počet ryb
odpovídá zhruba přirozeným poměrům, je produkce odpadních látek taková, že jejich likvidaci zvládne samofiltrační
schopnost akvária.
Na vysvětlenou: biologickou filtraci, tedy odbourávání organických sloučenin, provádějí bakterie. Tyto
organizmy se neusidlují pouze ve filtru, ale všude tam, kde se usídlit mohou. Na každém zrnku písku, dekoraci, sklu,
tedy všude v celém akváriu. Proto probíhají v celém akváriu stejné procesy jako ve filtru, ale kvůli minimálnímu
proudění a malé ploše ne tak intenzivně. Také v akvarijním dně jsou bakterie aktivní, tam spouští i podobné procesy
jako v pomalu tekoucím filtru, anaerobní filtraci, které bývají většinou pro jejich minimální rozsah neznatelné.
Při pokusech, snížil dobře zaběhnutý filtr s obsahem 6 l obsah škodlivin o polovinu v 200 l akváriu. Z toho
vyplývá, že 200 l akvárium má samofiltrační schopnosti stejné jako rychlofiltr o objemu 6 l. V podstatě se samofiltrační
schopnost akvárií podceňuje. Nebo jinak řečeno, akvarijní filtry jsou méně účinné, než se předpokládá. Praxe dokazuje,
že mnoho akvárií s malým počtem ryb si vystačí bez filtru!
Dodatečná filtrace je zapotřebí, když voda vykazuje po zaběhnutí akvária stále mnoho amoniaku a dusitanů.
Jako hraniční hodnoty platí:
0,5 – 1,0 mg/l NH4 nebo
0,2 – 0,5 mg/l NO2
Ryby lapající na hladině vzduch nejsou důkazem toho, že chybí filtr, ale poukazuje to na nedostatek kyslíku ve vodě.
Obsah kyslíku by neměl poklesnout pod 2 mg/l.
Drobné zakalení vody také není dostatečným důkazem nutnosti filtrovat. Čirá voda není důkazem zdravé vody, jak je
všeobecně v podvědomí většiny akvaristů!!! Za prvé většina škodlivin je bezbarvá a nekalí vodu. Za druhé křišťálově
čirá voda poukazuje na absenci mikroorganizmů.

Biologicky intaktní vody jsou velmi zřídka čiré. Např. hustě

kryptokorynami zarostlý tropický potok má kvalitu pitné vody a vypadá velmi čirý, ale na snímku pod vodou je vidět
pouze na malou vzdálenost.
Plodné vody, tedy vody s rybami a rostlinami, obsahují více či méně kalící plankton, který mimo jiné tvoří potravu pro
vylíhlý potěr.

Druhy filtrů
Nezávisle na technickém řešení konstrukce filtru (vnitřní, vnější, hrncový, skrápěcí filtr) probíhá biochemický
proces stejně, ve smyslu oxidace ve vodě obsažených látek. Dle konstrukce může být obsah kyslíku ve filtru rozdílný a
tím ovlivňuje účinnost filtrace a její způsob, tzn. rozhoduje, zda se jedná o rychle nebo pomalu tekoucí filtr.
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Obsah kyslíku také závisí na rychlosti průtoku vody. Proto rozhoduje způsob provozu filtru o kvalitě a
druhu filtrace, stejně jako konstrukce. Některé konstrukce filtru se proto mohou provozovat jako pomalu tekoucí
filtr nebo jako filtr rychle tekoucí.
Pomalu tekoucí filtry jsou v akvaristice vzácnou výjimkou. Vyznačují se tím, že by z filtru odtékající voda
měla obsahovat max. 1,0 mg/l kyslíku. Proti tomu je provozováno ostatních 98 procent filtrů v akvaristice jako rychle
tekoucích, u kterých obsahuje z filtru odtékající voda 2 až 8 mg/l kyslíku.
Vnitřní filtry
Vnitřní filtry bývají umístěny přímo v nádržích a nepotřebují přítokové ani odtokové hadice, tím nevzniká
riziko škod způsobených vodou. Objem filtrační hmoty je z prostorových a optických důvodů omezený, proto se vnitřní
filtry nehodí k intenzivnímu chovu ryb, ale hodí se do nádrží s úměrným osázením rostlinami a rybami.
Jednoduché vnitřní filtry jsou tvořeny např. z čerpadla připevněného ke sklu u hladiny, které nasává vodu přes
molitanovou patronu. Jiné vnitřní filtry mají ponořené čerpadlo a mohou se schovat za dekoraci. Nejjednodušší a také
nejlevnější jsou vnitřní molitanové filtry poháněné vzduchem.
Většinu vnitřních filtrů je nutné na čištění vyjmout z nádrže přičemž kapou (to vytváří vřelý vztah manželek k
akvaristice) a u některých konstrukcí se část nečistot dostane při manipulaci zpět do nádrže.
Vnější filtry
Většinou se nabízejí jako uzavřené hrncové filtry a mohou být umístěny na libovolné místo mimo akvárium.
Tím není omezena velikost filtru. Voda z akvária se přivádí a odvádí zpět pomocí hadic. Na hadicové spoje je nutné dát
pozor, protože může v nepříznivých situacích vytéci celá nádrž. Nejlepší je hadice vybavit kohouty a rychlospojkami.
Pak se může vnější filtr velmi snadno odpojit od akvária a odnést na vyčištění.
Některé vnější filtry jsou vybaveny termostatem a topením, což uspoří další instalace v nádrži. Pokud se část
akvária oddělí vlepením skleněné přepážky a zařídí jako filtr, lze tak spojit výhody vnějšího filtru s bezpečností
vnitřního.
Vnější filtry se většinou provozují jako rychle tekoucí s malým objemem filtrační hmoty a s vysokým
průtokem vody. Ale je také možný provoz jako pomalu tekoucí filtr s velkým objemem filtrační hmoty a malým
průtokem vody. Pak může filtr, pokud voda obsahuje oxidovatelné organické sloučeniny, působit denitrifikačně , tedy
snižovat obsah dusičnanů (NO3).
Půdní filtry
V nádržích neosázených rostlinami lze dno využít k filtraci. K tomu vložíme do akvária ve výšce cca. 1-2 cm
nad dno síto nebo plastový rošt,který pro tyto účely vyrábějí některé firmy zabývající se akvaristickou technikou. Na
tento rošt se dá 3 až 5 cm vysoká vrstva štěrku s 3-5 mm zrněním. Čerpadlem čerpáme vodu z prostoru pod roštem,
čímž voda proudí vrstvou štěrku od shora dolů. Účinnost půdního filtru je překvapivě vysoká, obzvláště při použití
vzduchem poháněných čerpadel. Taková akvária mají po záběhu nápadně nízký obsah amoniaku a dusitanů Trvanlivost
půdních filtrů je velmi dlouhá a čištění je nutné jen velmi zřídka.
Je možné i použití opačného průtoku půdním filtrem. V tomto případě čerpadlo vhání vodu z nádrže pod rošt
půdního filtru. Voda proudí zdola nahoru a nedochází k prakticky žádnému hromadění kalu pod roštem.
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Půdní filtry značně omezují růst rostlin, protože přivádějí do dna ke kořenům příliš mnoho kyslíku. Hodí se
tedy pouze pro nádrže bez rostlin kořenících ve dně. Půdní filtry se sice technicky podobají průsaku vody půdou,
ale protože protéká mnohem větší rychlostí, probíhají tam jiné biologické procesy s jinými důsledky.
Zkrápěné filtry
Typickou zvláštností těchto filtrů je silné prokysličení filtrační hmoty. U běžných filtrů je filtrační hmota
omývána vodou a pro filtrační proces nutný kyslík je z ní odebírán.
U zkrápěných filtrů není filtrační hmota ponořena do vody, ale je volně a vzdušně naplněna do prostoru bez
vody a je shora zkrápěna vodou z akvária. Voda se shromažduje ve spodní části prostoru filtru a odtéká zpět do akvária.
U zkrápěných filtrů jsou filtrační bakterie bohatě zásobovány kyslíkem a mohou tak podat větší odbourávací výkon.
Z filtru vytékající voda je v rovnováze se vzduchem, obsahuje cca 8-9 mg/l kyslíku a 0,5 mg/l CO2. Pro tyto vlastnosti
se takový filtr hodí k intenzivnímu chovu ryb.
Účinnost filtru ještě stoupne, pokud se filtrační hmota bude vzduchovat odspoda proti proudu vody. Do
okrasných nádrží s rostlinami se ale tento filtr nehodí. Mimo jiné vyhání potřebné CO2 z vody a váže důležité živiny a
minerály, jako např. železo a mangan. Tento nedostatek by se dal odstranit přidáváním CO2 a hnojiv, ale v mnohem
větší míře než obvykle. I přesto mají rostliny v nádržích se zkrápěnými filtry problémy s růstem a je stále tendence
k tvorbě řas.
Zkrápěné filtry vyžadují silná čerpadla, protože vodní okruh není hydrostaticky uzavřený a je nutné výšku
zkrápění kompenzovat. Konstrukce těchto filtrů musí zohlednit možný výpadek čerpadla, aby nedošlo ke škodám
způsobených vodou z přetékajícího filtru nebo akvária. Protože zkrápěné filtry pracují silně aerobně, je u nich provoz
jako pomalu tekoucího filtru vyloučen. V těchto filtrech se odpařuje velké množství vody, což vyžaduje vyšší topné
výkony, protože jeden litr vody váže při odpaření 720 Watthodin energie. Protože se také musí neustále doplňovat voda,
a pokud nedoplňujeme demineralizovanou vodu, stoupá mimo to také tvrdost vody.
Ponorné filtry
U ponorného filtru je filtrační hmota periodicky ponořena do vody a následně vystavena vzduchu. Mimo
čerpadla je nutný pohon k pohybu filtrační hmoty. Ponorné filtry lze realizovat mnohými způsoby.
Pracují také silně aerobně, takže pro ně platí obdobná pravidla jako pro zkrápěné filtry.
Čerpadla do filtrů
Dříve byla většina filtrů poháněna pomocí vzduchu z membránového čerpadla. Byly nápadné svým bublajícím
zvukem jsou stále používány pro nejjednodušší vnitřní filtry. Dnes se prosadila elektrická čerpadla s magnetickým
rotorem. Z elektrického hlediska se jedná o jednoduché synchronní motory s konstantními otáčkami 3000 ot./min. Rotor
nese současně i vodní turbínu a je jedinou pohyblivou součástkou čerpadla. Jeho ložiska se mažou protékající vodou a
proto jsou citlivá na běh na sucho a měla by být v případě potřeby vyměnitelná. V celku nevyžadují obsluhu a ani
žádnou zvláštní péči. Taková jednoduchá konstrukce je možná u čerpadel s malým výkonem, protože je nemožné náhle
urychlit velké množství vody na 3000 ot./min. proto mají motorová čerpadla vyššího výkonu pomalu nabíhající
asynchronní motor, který většinou přes magnetickou spojku, pohání turbínu.
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Snížení výkonu čerpadla
Někdy vznikne potřeba snížit výkon čerpadla, např. ke snížení výkonu filtru, který váže moc živin pro
rostliny. U všech čerpadel lze snížit průtok zmenšením průměru hadice/trubky. V nejjednodušších případech postačí
částečné zatažená svorka u vodní hadice. Přitom se musí přiškrtit hadice vedoucí od filtru, tedy tlakové vedení, NE sací
vedení. Když se čerpadlo silně přiškrtí na sací straně, vzniká tak podtlak, který odčerpá z vody vzduch. Tím se vzduch
dostane do prostoru pumpy a brání vodnímu mazání turbíny. Pumpa jako varovný signál vydává bublavý zvuk vzniklý
vířícími vzduchovými bublinkami. Některá čerpadla jsou regulací vybavena již od výrobce.
Obdobný efekt může nastat i u špatně zkonstruovaných hrncových filtrů, když je filtrační hmota zanesena a pumpa musí
silněji sát. Elegantnější, ale u malých čerpadel se synchronním motorem neupotřebitelné, je předřazení reostatu.
Jednoduchý reostat, který se používá u osvětlení, nelze použít. Regulátor otáček musí být přizpůsoben induktivnímu
zatížení. Tím se dá počet otáček motoru čerpadla a tím i výkon pumpy snížit až na nulu. Použití reostatu je úspornější
než použití svorek na tlakové hadici, kde dokonce dochází k zvýšení spotřeby el. energie.
Značení čerpací výšky – průtok
Nejdůležitějšími údaji vodního čerpadla jsou:
-

max. průtok vody v litrech za hodinu l/h

-

maximální tlak vody respektive max. čerpací výška v metrech vodního sloupce mWS
Měření na vodní sloupec je sice již dávno překonané, ale u vodních pump se stále používá pro jeho názornost.

Podle zákonných předpisů by měl být tlak udáván v barech nebo v Pascalech, resp. v hPa (hektopascalech).
Efektivní výkon čerpadla závisí na aktuálních podmínkách zátěže. Čerpadlo, které např. při chodu na prázdno
má výkon 600l vody má po připojení na filtr značně nižší výkon. Jak dalece se výkon sníží, záleží na odporu proudění
ve filtru a od značení filtru.
Jako na příklad se podívejme na čerpadlo, jehož prospektové údaje jsou:
- čerpací výška (tlak) max 1,5 mWs
- průtok vody max. 600 l/h
Domněnka, že by tato pumpa by mohla čerpat 600 l vody za hodinu do výšky 1,5 metrů je mylná. Průtoku 600 l/h se
dosáhne jen když není překonáván žádný výškový rozdíl, tedy jen, když je pumpa ponořena v akváriu a stará se pouze o
cirkulaci vody. Když se ale voda má čerpat do výšky, např. z vany do akvária, může sice tato pumpa vytlačit vodu do
výše 1,5 metrů, ale v této výšce z hadice nepoteče ani kapka.
Mezi těmito mezními stavy je skutečný výkon čerpadla, odpovídající vnějšímu zatížení.
Obrázek ukazuje souvislost. Graf výkonu pumpy se
stanoví maximální čerpací výškou (1,5m vodního sloupce) a
maximálním průtokem (600l/h). Přímka odporu filtru
prochází nulovým bodem a je více nebo méně

šikmo

nakloněna. Průsečík udává aktuální pracovní bod A. Ten
ukazuje, že tato pumpa při zatížení asi 280 l/h čerpá tlakem
0,8 m vodního sloupce. Když se filtr pomalu zanáší, stoupá
odpor filtru. V diagramu se přímka odporu zplošťuje a
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protíná nyní čáru výkonu pumpy více vpravo dole, v novém pracovním bodě A. Tady pumpa vytváří vyšší
tlak, aby protlačila vodu přes zanesený filtr a naopak klesá průtok vody. Vodní pumpa je optimálně přizpůsobena
zatížení tehdy, když průtok vody poklesl o polovinu maximální hodnoty, naproti tomu tlak dosáhl poloviny maximálně
dosažitelné hodnoty vodního sloupce. Může se dát také poloviční maximální tlak na vyústění pumpy a pak se dosáhne
poloviční maximální průtok.
V praxi to znamená, pokud chceme čerpat 200 l/h do výše 1 m tak potřebujeme k tomu čerpadlo hodnotami 2x
tak veliké, tzn. výkon 400 l/h a max. čerpací výšce 2 m vodního sloupce !
Abychom zabránili omylům, tak v uzavřených hrncových filtrech, tedy v těch s hadicemi přítoku a odtoku, nehraje
žádnou roli, zda filtry jsou umístěny ve výšce akvária nebo pod ním. Oběh vody je hydrostaticky uzavřen a pumpa
musí vyvíjet stejný tlak. Jinak je tomu u otevřených oběhů vody, jako např. u zkrápěných filtrů, kde musí být tlak
pumpy větší o výšku zkrápění.
Měření výkonu čerpadla
K změření průtoku vody čerpadlem nebo filtrem se zachytává voda do nádoby se známým objemem a měří se
čas potřebný k naplnění. Průtok vody (hodinový průtok vody) se dá potom vypočítat podle následujícího vzorce:
průtok (l/h) = 3600 * (objem nádoby L / čas plnění s)
Při měření se nesmí měnit výška, jinak je pumpa odlišně zatěžována.

Filtrační materiály
V akvaristice se používají biologické filtry, tedy rychle nebo pomalu tekoucí. U nich je filtrační materiál
užíván spíše jako médium pro bakterie než k filtraci. Dobrý filtrační materiál se vyznačuje:
-

absolutně chemicky neutrálním chováním ve vodě

-

žádným vylučováním jedů a jiných nežádoucích látek

-

hydrofilií – vodomilností pro lepší osidlování

-

otevřenými póry pro velké osidlovací plochy

-

mikropóry (1-10 µm) jako velkými prostory pro tvorbu bakt. kolonií
Zvláště se osvědčil filtrační materiál, obsahující jemná, do hloubky jdoucí rozvětvení, v nichž se voda může

zdržet delší dobu. Zde se pak tvoří bezkyslíkové zóny v nichž probíhají procesy pomalé filtrace. Takové filtry pracují
jak aerobně, stejně jako (v malém objemu) anaerobně a působí tak proti vzestupu NO3. Podle použití, např. v rychle
nebo pomalu tekoucím filtru, se hodí i jiné materiály. Následně z nich vám více popíšeme.
Skelná vata
Skelná vata nebo skelná vlna je ze skleněného vlákna tenkého asi 1/100 mm. Byla po desetiletí používána jako
filtrační materiál a je dosud občas nabízena. Tento materiál ale má velké nedostatky. Při propírání vaty se do dlaní
zabodávají jemné úlomky skla a vyvolávala nekolikadenní svědění. Ještě hůře, během provozu filtru se z vaty
uvolňovaly drobné skleněné částice které proud vody rozvířil po nádrži a ty pak rybám poškozovaly žábry a zažívací
trakt. Proto nesmí skelná vata nebo vlna být použita v blízkosti akvárií.
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Keramika (válečky apod.)
Keramické rourky jsou hladké a mají relativně malý povrch na osídlení bakteriemi. Aby se přesto docílilo
filtračního účinku, musí být relativně malá populace bakterií být zásobována kyslíkem. Toho lze docílit silným
provzdušňováním nebo v skrápěcím filtru.
Štěrk
Štěrk se s oblibou na filtraci používá ve vodárnách, ale v akvaristice dnes má jen malý význam. Štěrk má
relativně malý povrch na osídlení bakterií. Má proto podobné vlastnosti jako keramika.
Umělohmotná tělíska
Tělíska z umělých hmot byla původně vyvinuta pro průmyslové pračky vzduchu například v klimatizačních
zařízeních. Jsou to silně rozvětvené útvary z pórovité umělé hmoty. V akvaristikách se nabízejí v různých tvarech a
podle toho jsou označovány: bio-ježci, bio-míčky atd. Tvar tělísek ukazuje, že jsou tělíska vyvinuta pro vysokou
prostupnost vzduchu, vody a proto mají malý povrch na osídlení bakterií. Proto pro ně platí totéž co pro keramické
tělíska. Relativně malé populace bakterií se musí aktivovat dobrým zásobením kyslíkem. Proto jsou tato umělohmotná
tělíska vhodná hlavně do skrápěcích filtrů.
Perlonová vata
Perlonová vata je velmi oblíbený filtrační materiál. Při vysokém zhuštění poskytuje dostatečnou osidlovací
plochu, ale také vytváří vysoký odpor filtru. Proto se musí dobrá filtrační vata po zmačknutí opět vrátit do původního
tvaru a udělat chomáč. Tuto vlastnost např. nemá celulóza a proto je kosmetická vata naprosto nevhodná pro použití ve
filtru a ještě bývá impregnována. Perlonová vata se hodí především jako mechanický předfiltr nebo jako vrchní vrstva
ve venkovním filtru, kde zachycuje hrubé nečistoty. Tady se může častěji snadno vyndat a vyprat. Nikdy se nesmí
vyprat v horké vodě, neboť by ztratila schopnost vytvářet chomáče. Perlonová vata se nesmí používat jako poslední
vrstva ve filtru, protože existuje nebezpečí, že se jednotlivá vlákna dostanou do akvarijní vody a ryby je sežerou.
Molitan
Molitan z měkké pěnové hmoty z polyuretanu (PUR) je dlouho osvědčený filtrační materiál. Při jeho výrobě
vzniká kysličník uhličitý, který umělou hmotu napění a tak vznikají dutiny. Většina póru tvoří uzavřené dutiny, což je
z akvaristického hlediska nežádoucí. Proto se pěnová hmota pro akvarijní filtry upraví ultrazvukovými tlakovými
vlnami, aby se uzavřené dutiny roztrhly a molitan byl celoplošně propustný. Pěnová hmota se dá na průchodnost pórů
vyzkoušet a tím zjistit její vhodnost pro akvaristiku tím, že se přitiskne na ústa a profoukne se. Molitan pro filtry má
velký vnitřní povrch, neboť 1 cm3 poskytuje bakteriím osidlovací plochu o velikosti cca 20-25 cm2. Proto se velmi
dobře hodí nejen pro aerobní rychlé filtry ale také pro anaerobní pomalé filtry, protože při pomalém proudění, nebo u
lehce zaneseného filtru, vznikají v četných jemných pórech anaerobní zóny. Tyto vlastnosti činí z pěnové hmoty
všeobecně osvědčený filtrační materiál. U rosných filtrů je pěnová hmota použitelná v asi 2-4 cm velkých vločkách.
Sinterové sklo
Sinterové sklo je z jemných zrnek skla, která byla zpečena vysokou teplotou, ale ještě pod bodem tání.
V akvaristice používané sinterové sklo je jen slabě zpečeno a proto velmi je pórovité. Vnitřní povrch je velmi velký,
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neboť 1 cm3 (asi 1,5 g) poskytuje kolem 7.000 cm2 osidlovací plochy. Sinterové sklo je použitelné taky
v pomalu tekoucích filtrech, může tedy působit při odpovídajícím způsobu provozu také denitrifikačně. Sinterové
sklo oděrem stále ztrácí jemné částečky skla a proto by ve filtrech měl být jako poslední vrstva jemný filtrační molitan.
Nejznámějším produktem ze sinterového skla je SIPORAX prodávaný firmou SERA.
Aktivní uhlí
Aktivní uhlí není normálním filtračním materiálem. Má schopnost absorbovat četné velkomolekulární látky.
Aktivní uhlí se proto řidčeji používá v obvyklých akvarijních filtrech, ale užívá se hlavně k odstranění medikamentů,
barvicích a jedovatých látek. Aktivní uhlí může prokázat dobré služby jak v rychle tekoucích tak i v pomalu tekoucích
filtrech. Má mnoho mimořádně jemných pórů. 1 cm3 aktivního uhlí (asi 0,25g) má vnitřní povrch kolem 1.000.000 cm2,
což odpovídá ploše 10x10m !!!! Zkoumáním silně znečištěných průmyslových odpadních vod se prokázalo, že na
vnějším povrchu aktivního uhlí probíhají aerobní procesy a současně na vnitřním povrchu anaerobní procesy. Ukázalo
se, že se tak lehce biologicky odstraní i relativně rezistentní látky. V akvaristice byly tyto vlastnosti dosud málo
zkoumány nebo používány.
Rašelina
Rašelina je jako biologický filtrační materiál nevhodná. Obsahuje obrovské množství huminových látek a
huminové kyseliny. Ty působí konzervačně a zabraňují usídlení mikroorganismů. Proto se nemá rašelina
v akvarijních filtrech používat. Pokud je použití rašeliny žádoucí, pak by se to mělo stát nezávisle na akvarijním
filtru. Na příklad může být na výtok filtru napojena průtočná trubka naplněná rašelinou. Podobně působí rašelinou
naplněný gázový pytlík, ponořený do akvária. Pytlík na počátku vyplave a musí být zatížen kamenem nebo pevně
přivázán. Rašelina může, podobně jako iontoměnič, sbírat původce tvrdosti a vylučovat huminové kyseliny a dá se tedy
za jistých předpokladů používat k odstranění tvrdosti a k okyselení vody. Kvalita dnes nabízené rašeliny není bezvadná.
V důsledku znečistění životního prostředí obsahuje dnes nabízená rašelina pravidelně amonium, nitrát a fosfát. Také
obsah, pro ryby nebezpečných pesticidů se nedá vyloučit.
Správná velikost filtru
Na otázku jakou správnou velikost filtru často zazní odpověď : „Tak velký jak možný“. To je nesprávné.
V akváriu pěstované ryby potřebují z nejrůznějších důvodů minimální obsah organických sloučenin ve vodě. Zcela čistá
voda mezi jiným účinkuje agresivně na slizovou pokožku ryb a proto se při výměně vody přidává ochranný koloid jako
počáteční pomoc. Později obsahuje akvarijní voda dostatečné množství biologicky vzniklých ochranných koloidů. Tyto
a jiné důležité látky chybí, když především rychlofiltry jsou předimenzovány. Rovněž akvarijní rostliny nemilují
intenzivní filtraci pomocí rychle tekoucích filtrů, protože cheláty výživných látek jsou rozloženy moc rychle a dochází k
jejich odfiltrování. Správná velikost filtru, respektive výkon filtru, nezávisí (jak se často usuzuje) na velikosti akvária
nýbrž na vzniku nečistot – tedy na počtu ryb. Proto se musí velmi intenzivně filtrovat 80 litrová nádrž se 120 neonkami,
naproti tomu nepotřebuje 500 litrová nádrž s rostlinami a 30 neonkami vůbec žádný filtr, protože biologické
samočištění akvária úplně postačí. Přesněji řečeno, o nutném filtračním výkonu nerozhoduje osázení nádrže rybami,
nýbrž množství potravy které se dává do akvária a musí být v tomto systému zpracováno. Při tom nehraje roli, zda se
potrava v nádrži nesežraná zkazí nebo projde trávicím systémem ryb. Zatížení filtru je v obou případech stejné. Zatížení
filtru akvária a biologický výkon filtru lze při trochu námahy přesně určit například přes „Biologickou spotřebu kyslíku
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v 5 dnech“ (BSB5). Můžeme si ale také pomoci když se nejdříve zvolí filtr podle hrubých pravidel a po
zaběhnutí se o jeho účinnosti přesvědčíme měřením. Podle osázení rybami se musí v mezidobí pečlivě pozorovat,
aby se předešlo eventuelním katastrofám.
Rychle tekoucí filtry
Pro tyto filtry platí toto pravidlo:
Na 1 litr obsahu akvária je nutný objem filtrační náplně 0,005 l a průtok filtru 0,5-1,0 l/h.
Po dvouměsíčním nerušeném provozu takového rychle tekoucího filtru lze posoudit jeho účinnost:
-

výkon filtru je jednoznačně příliš nízký, když přes dostačující dobu záběhu se naměřuje stále ještě více než 0,2-

0,5 mg/l NO2. Odpomůžeme tomu zvýšením průtoku nebo objemu filtru.
-

výkon filtru je příliš vysoký, když NO2 je prokazatelný jen ve stopách pod 0,002 mg/l (dusitany v takovém

množství jsou absolutně neškodné, slina člověka obsahuje 1-10 mg/l dusitanů). Potom bezpečně platí, že mnohé
substance důležité pro ryby se příliš rychle okysličují a odfiltrují. Tomu odpomůžeme snížením průtoku nebo objemu
filtru.
Pomalu tekoucí filtry
Pro tyto filtry platí toto pravidlo:
Na 1 litr obsahu akvária je nutný objem filtrační náplně 0,05 l a průtok filtru 0,05- 0,1 l/h
Ve srovnání s rychle tekoucími filtry musejí mít dobře fungující biologické pomalu tekoucí filtry jen asi 1/100
silný průtok. To znamená asi 10ti násobný objem filtru a současně 1/10 průtok vody. U pomalu tekoucích filtrů se dá
výkon obtížně posoudit, protože při řádné práci neprodukují NO2 ani NO3. Tady zbývá v oblasti hobby akvaristiky jen
měření BSB5 v akvarijní vodě. Hrubá chybná rozhodnutí s katastrofálními následky nelze očekávat, protože příroda je
široce přizpůsobivá a může právě ve velkoobjemových pomalu tekoucích filtrech využít možnosti rozvíjení výkonných
kolonií mikroorganismů, odpovídající skutečné potřebě. V protikladu k rychle tekoucím filtrům je prakticky vyloučena
přefiltrace, protože pomalu tekoucí filtr, stejně jako ryby a rostliny, ke své funkci vyžaduje minimální množství
oxidovatelných organických sloučenin a neodfiltrovává žádné stopové prvky.
Zaběhnutí filtru resp. akvária
Každý nový filtr a každé nové akvárium potřebuje více týdnů než se dostatečně rozvinou výkonu schopné
kolonie bakterií. V této době hrozí rybám akutní nebezpečí otravy, především amoniakem a dusitany. Krmit jen velmi
opatrně.
Musí se kontrolovat voda, obzvláště na obsah dusitanů. Obsah 1,0 mg/l dusitanů je proto varovným signálem a
vyžaduje okamžitý zásah – částečnou výměnu vody. Teprve po záběhu může být biologický filtr účinný. Naočkováním
lze záběh filtru urychlit. Vezme se kousek použitého filtračního materiálu z jiného akvária a vloží se do nového filtru.
Nebo se starý filtrační materiál přidrží před nasávacím otvorem filtru a vícekrát se silně zmačkne a špinavá voda se
nechá nasát do filtru. Část nečistot se může objevit na výtoku filtru a ve filtru se zachytí při dalším nasátí. Když jsou
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akvárium a filtr nové je nebezpečí otravy ryb vysoké neboť filtr ani akvárium nejsou ještě provozně
přizpůsobené. Zvláště začátečníci zde přijdou o hodně ryb a ztrácejí tak nezřídka chuť pěstovat tohoto koníčka.
Nejbezpečněji se zabíhá akvárium takto: kompletně akvárium zařídit a zasadit akvarijní rostliny, nejméně polovina
z nich mají být rychle rostoucí druhy např. Cabomba, Ceratopteris, Egeria, Elodea, Limnophila, Myrophyllum, mohou
se později vyměnit za jiné rostliny. A teď to nejdůležitější, nenasadit žádné ryby ale denně krmit a sice přesně tak,
jako když by tam ryby byly. Voda je tímto způsobem organicky znečištěna tak, jak to odpovídá pozdějšímu provozu.
Bakteriím ve filtru a jejich vývoji je celkem jedno, zda přidávaná potrava se ve vodě zkazí nebo jako výkaly oklikou
přes trávicí ústrojí ryb znečistí vodu. V každém případě se v akvarijním filtru vyvine výkonná půda s mikroby, aniž by
mohlo dojít mezitím k otravě ryb. Z počátku bude voda kalná. Když za 2 až 4 týdny je vrchol amoniaku a následný
vrchol dusitanů pryč, tedy je ještě měřitelný obsah asi 0,2 mg/l NO2, mohou se nyní bez nebezpečí vysadit ryby. Tato
metoda záběhu je bezpečná, může ale ztroskotat jen když akvarista nemá pevnou vůli a nasadí ryby předčasně.
Podrobnosti o chemických procesech ve vodě jsou již popsány ve filtračních procesech.
Péče o filtry
Akvarijní filtry pracují skoro bez výjimky biologicky. Za svou funkci vděčí tedy určitým malým tvorům na
jejichž životní podmínky musí brát dostatečný ohled. Z toho vyplývají některá pravidla při používání akvarijních filtrů.
U čistě mechanicky pracujících filtrů je vhodné čištění. Naproti tomu mají být biologické akvarijní filtry, čímž je míněn
téměř výlučně použitý typ rychle tekoucího filtru, čištěny teprve potom, až průtok vody zřetelně ochabuje. Jinak se
biologicko-chemické procesy přeruší a filtr potřebuje podle okolností opět delší záběh. Když se v akváriích
s intenzivním chovem ryb musí častěji než v měsíčních intervalech čistit filtr, tak je jeho objem příliš malý. V akváriích
s vyváženým společenstvím ryb a rostlin můžeme pozorovat zajímavou zkušenost. Růst rostlin je mnohem
intenzivnější, když se rychle tekoucí biofiltr po delším provozu značně zanese. Příčina je jednoznačně v tom, že
zanesený rychle tekoucí filtr pomalu přejímá vlastnosti pomalu tekoucího filtru. Tento stav se dá udržet delší dobu,
kromě intenzivního chovu ryb, při čemž na příklad skaláry a dokonce i terčovci jsou ochotní se třít a dávat potomstvo.
Zaběhnutý filtrační materiál se nesmí nikdy prát horkou vodou nebo ošetřovat čistícími prostředky. Mikrobní půda má
zůstat zachována. Prát proto jen ve vlažné vodě a opatrně vymačkávat. Nejlepší je nepoužívat vodu z vodovodu,
ale nádobu plnou akvarijní vody, která se následně vylije. Neuškodí, když filtrační molitan obsahuje něco filtračního
kalu a na omak je lepkavý,dokonce právě naopak !! Když je zaběhnutý filtr krátce mimo provoz, například v případě
výpadku proudu, tak se změní prostředí. Podle podmínek klesá obsah kyslíku, při čemž mohou nastat hnilobné procesy.
Mikrobní půda je po krátké době překvapivě málo poškozena, protože po opětovném zapnutí filtru se bakterie zotaví
velmi rychle a filtr pracuje po několika hodinách stejně jako předtím. U velkých a silně znečištěných filtrů má několik
hodin stojící voda někdy nepěkný zápach a neměla by se dostat do akvária při znovu nastartování filtru - měla by se
vylít mimo.

Krátce a stručně
-

Akvária dobře osázená rostlinami a s mírným osázením rybami nepotřebují žádné přídavné filtry, stačí

samofiltrace akvária
-

Nadbytečné nebo příliš silné filtry příliš silně okysličují vodu a tím brání růstu rostlin

-

V akváriích s rostlinami nečeřit vodou z filtru příliš hladinu ale nechat proudit pod hladinou
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-

Zvolená konstrukce filtrů se řídí podle druhu akvária. Pro intenzivní chov ryb jsou účelné jiné

konstrukce než pro rostlinami osázená okrasná akvária.
-

Velikost filtru respektive jeho výkon se neřídí velikostí akvária, ale osázením rybami a množstvím krmiva. Po

době záběhu by měla být skutečná velikost filtru zkontrolována.
-

Nové filtry respektive nové filtrační materiály nemohou hned biologicky filtrovat a jsou funkční teprve po 2-4

týdnech. Až do ukončení záběhové doby hrozí vážné nebezpečí otravy amoniakem a dusitany. Je nutné tyto hodnoty
hlídat.
- Naočkováním z použitého filtračního materiálu se záběh filtru podpoří a čas záběhu zkrátí.
- Také na mechanických filtrech se pomalu usazují bakterie a začínají biologicky filtrovat.
- Pro každý typ filtru je vhodný jiný materiál, viz. přehled.
- Biologické filtry čistit teprve tehdy, když průtok vody znatelně ochabuje. Zvláště důležité je to u akvárií s rostlinami.
- Filtrační materiál se musí promývat jen ve vlažné vodě. Kolonie bakterií se musí zachovat.
- Ne všechny produkty filtrů přijímají rostliny. Některé látky mohou vodu obohacovat až k nesnesitelnosti – z toho
vyplývá – ani u nejlepšího filtru není výměna vody zbytečná.

Nádrž pro terčovce
Akvárium
Protože terčovci jsou velké ryby, měli bychom toto zohlednit ve výběru nádrže. Minimální délka akvária pro
terčovce 100 cm, šířka a výška po 50 cm. V tomto akváriu s obsahem 250 litrů lze chovat až deset malých ryb nebo
čtyři dorůstající terčovce. Vyspělý pár se tu taky bude cítit dobře. Při tomto obsazení se počítá i s jinými rybami, které
budou v nádrži spolu s terčovci. I zde při obsazování nádrže platí heslo, že v omezování se projeví mistr. Čím větší je
nádrž, tím lehčí je jeho údržba. Velké nádrže s pěti sty a více litry obsahu potřebují méně času na údržbu než malá
akvária. Ve velkých nádržích se snadněji vytvoří biologická rovnováha se samočisticí účinností.
Umístění akvária
V každém bytě jsou vhodná a méně vhodná místa pro umístění akvária. Nejméně vhodné je umístění v
blízkosti okna. Nádrž by byla vystavena dennímu světlu a majitel by měl brzy velké problémy se řasami. I místo u dveří
není nejlepší, protože ryby reagují silně na zvuky a stíny. Musí se též brát ohled na hmotnost akvária. 200 litrová nádrž
váží zhruba 300 kg! Akvárium by mělo být umístěno do výšky 70 cm, aby na něj bylo dobře vidět z křesel.
Zařízení akvária
V žádném okrasném akváriu by neměly chybět i vodní rostliny. Protože rostliny potřebují výživné látky, je
nutno upravit již dno k tomu určenými hnojivy. Ve výběru správného dna se názory rozcházejí. V akváriu, kde mají být
umístěni terčovci, je nutno uzavřít kompromis mezi rostlinami a rybami. 4-6 cm výšky dna je dostačující. Vyzdobení
akvária kameny a kořeny nejsou kladena žádná omezení, ryby však musí mít dostatek místa k pohybu a použité
materiály nesmí nijak měnit nebo kazit kvalitu vody.
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Osvětlení akvária
Světlo je pro fotosyntézu rostlin velmi důležité. V tropech má střídání dne a noci jiný průběh než v
Evropě. Stmívání je tam velmi krátké, noc začíná velmi rychle, během několika minut nastane úplná tma. Stejně tak
rychle se mění noc ráno v den. V přesném 12ti hodinovém rytmu se střídá den a noc v tropech. A tomuto rytmu jsou
přizpůsobeny akvarijní rostliny
Terčovci bývají chováni v tmavých nádržích, což má vyjadřovat, že jsou světloplaší a že ve své domovině žijí
v tmavých řekách. Tento názor je přirozeně špatný. Terčovec se v osvětlených nádržích cítí stejně dobře jako jiné ryby.
Lekavé chování lze pozorovat u difúzního světla. K zlepšení světelnosti by měl nad lampou být připevněn reflektor.
Musí se brát ohled i na skutečnost, že po šesti měsících ztrácejí zářivky na svítivosti až 50%. Doporučuje se pravidelná
výměna zářivek. Jako varianta k zářivkám, které jsou u nás nejvíce rozšířené, lze používat i HQL a HQI výbojky, které
jsou u otevřených akvárií velmi efektní. Tyto silné lampy zaručují svojí velkou svítivostí dobrý růst rostlin.
Topení
Akvárium s terčovci se musí uměle vytápět. V přírodě terčovci žijí ve vodě průměrně 30°C teplé. Tato vysoká
teplota není vhodná pro mnoho rostlin. Jak již bylo uvedeno, lze teplotu kolem 27°C považovat za minimum. Protože
nádrže bývají ve vytápěných místnostech, vystačíme s normálně dimenzovaným přídavným topítkem. Nejčastěji se
používají regulovatelná topná tělíska ve tvaru tyče. U těchto těles vystačí výkon jednoho wattu na dva litry vody. V
zahraničí se používá též topných kabelů, které mají velký význam pro růst rostlin a samofiltraci nádrže. Bohužel tyto
kabely nelze v České republice koupit.

Vhodné vodní rostliny k terčovcům
Terčovci a rostliny se k sobě vlastně nehodí. Na místech, kde se nacházejí terčovci, je většinou velmi málo
rostlin. Protože se nechceme vzdát krásných, zelených rostlin v akváriu, musíme sáhnout po vhodných rostlinách, i
když budou z jiných biotopů. Totéž platí i při výběru ryb do společné nádrže. Přísně biotopová nádrž neodpovídá
zrovna představě pohledného okrasného akvária.
Rostliny přispívají hodně ke zdravému a vyváženému akváriu. V akváriích s velkým množstvím dobře
rostoucích rostlin jsou ryby méně náchylné k nemocím. Dobrý růst rostlin je znamením dobrého biorytmu v nádrži.
Dobře rostoucí rostliny spotřebují mnoho minerálních látek, i nitrát, který je ve větší koncentraci terčovcům
nebezpečný. Vylučují kyslík, který potřebují zase ryby k životu. Důležitou živinou pro rostliny je kysličník uhličitý. Při
jeho nedostatku dochází k zastavení růstu a úhynu rostlin. Dalším důležitým prvkem pro dobrý růst rostlin je hnojení
hnojivem s obsahem železa. Železo je nutné k tvorbě chlorofylu (zeleného barviva) v těle rostlin.
Při osazování nádrže rostlinami je nutno dodržet několik pravidel:
- odstřihnout nahnilé a poškozené listy
- odstranit černé kořeny
- kořeny trochu zastřihnout, vyjma několika výjimek (pomalu rostoucí rostlinky)
- u skupinových rostlin nechat mezi nimi prostor
- přední část nádrže osázet nízkorostoucími rostlinami, aby ryby měly dostatek prostoru k pohybu
Rostliny by se neměly sázet bez plánu. Měl by se brát ohled na jejich růst a na jejich velikost. Vysoké rostliny mohou
svým vzrůstem výborně zakrýt technické vybavení v akváriu.
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Vhodnými rostlinami jsou:
ECHINODORUS AMAZONICUS - šípatkovec amazonský
ECHINODORUS OPACUS - šípatkovec tmavý
ECHINODORUS OSIRIS - šípatkovec červenolistý
ECHINODORUS PARVIFLORUS - šípatkovec malokvětý
ECHINODORUS PARVIFLORUS "TROPICA"
ECHINODORUS QUADRICOSTATUS - šípatkovec zakrslý
ECHINODORUS TENELLUS - šípatkovec jemný
APONOGETON BOIVINIANUS
APONOGETON CRISPUS - kalatka kadeřavá
NYMPHAEA LOTUS - leknín japonský
VALLISNERIA SPIRALIS - zákruticha šroubovitá
MICROSORIUM PTEROPUS - hnědovka křídlatá
LIMNOPHILA AQUATICA - bahnatka vodní
CRYPTOCORYNE CRISPATULA
CRYPROCORYNE WENDTII - kryptokoryna Wendtova
EICHHORNIA CRASSIPES - tokozelka vodní hyacint

Vhodné ryby k terčovcům
Po zařízení akvária pro terčovce, které bývá trochu větší než obvyklá akvária, zjistíme rychle, že je tam dost
prostoru i pro jiné ryby. S terčovci je možno chovat dohromady i jiné druhy ryb, ale je nutno brát ohledy na životní
zvyklosti terčovců.
Často bývá k terčovcům doporučován skalár. Bohužel toto spojení není dobré. Není tu pouze možnost přenos
nemocí, ale i „žrací“ zvyklosti skalárů. Skaláři odeženou terčovce od krmení a ten pak rychle zajde pro nedostatek
potravy a z nemocí, ke kterým je tím pádem náchylnější. Klidný terčovec musí být dohromady se stejně klidnými
rybami. K těmto rybám patří různí krunýřovci, kteří nám čistí nádrž od nečistot a řas. Dále sem patří různé tetry, které v
hejnu barevně doplňují akvárium. Velké cichlidy nejsou vhodné, protože mají silný zvyk vytvářet a bránit si svůj revír.
Tím by terčovce velmi omezovaly. V době výtěru bývají tyto ryby velmi agresivní. Trpasličí cichlidy terčovce
neomezují, ale nesmí se dát moc párů dohromady, neboť by mezi nimi došlo k bojům o revíry.
Vhodnými rybami jsou:
HASEMANA NANA - tetra měděná
HEMIGRAMMUS BLEHERI
HYPHESSOBRYCON BENTOSI BENTOSI
HYPHESSOBRYCON ERYTHROSTIGMA - tetra červenoskvrnná
HYPHESSOBRYCON HERBERTAXELRODI - neónka černá
PARACHEIRODON AXELRODI - neónka červená
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PARACHEIRODON INNESI - neónka obecná
PRISTELLA MAXILLARIS - tetra průsvitná
THAYERIA BOEHKEI - tetra křivopruhá
APISTOGRAMMA AGSSIZII - cichlidka Agassizova
APISTOGRAMMA BORELLII - cichlidka Borelliho
PAPILIOCHROMIS RAMIREZI - cichlidka Ramirezova
CORYDORAS AENEUS - panceřník zelený
CORYDORAS ARCUATUS - panceřník obloukopruhý
CORYDORAS MELANISTIUS - panceřník klínoskvrnný
ANCISTRUS DOLICHOPTERUS - krunýřovec modrý
HYPOSTOMUS PUNCTATUS
Stále se tvrdí, že terčovci jsou problémové ryby. Realita ale vypadá jinak. Terčovci jsou odolní podobně jako
jiné velké cichlidy. Neonky, trpasličí cichlidky a jiné malé rybky jsou mnohem citlivější a náchylnější. Nemocní
terčovci žijí ještě mnoho týdnů a měsíců v nádrži, nežerou, hubnou a čekají na pomoc od svého chovatele. Proto je
několik pravidel jak se o terčovce starat na počátku této kapitoly.
Prvním pravidlem je pravidelná výměna vody. Nesmí se zanedbávat. Pravidelná výměna vody znamená v
okrasném akváriu osázeném rostlinami minimálně jednou týdně 10% obsahu nádrže. Při výměně vody se samozřejmě
musí odsát nečistoty ode dna. I týdenní výměna může být nedostačující, pokud například krmíte terčovce hovězím
srdcem. Při tomto krmení zůstávají malé kousky masa ve dně a rychle kazí vodu. Pomoci zde mohou ryby žijící u dna,
jako např. krunýřovci či pancéřníčci, kteří se o zbytky potravy postarají. Pokud takové ryby v nádrži nemáme, musí se
zbytky ze dna nádrže denně odsávat. Odsávat se musí samozřejmě i zbytky komářích larev a jiného krmiva, aby nedošlo
k dramatickému zhoršení kvality vody. Nebezpečí drastického zhoršení kvality vody je sníženo krmením speciálním
granulovaným krmivem pro terčovce. Nebezpečí zbytků potravy v nádrži s terčovci bývá často podceňováno. Protože
krmivo je bohaté na bílkoviny - vznikají velmi rychle jedovaté proteinové spojení.
Dalším faktorem na zhoršování vody v nádrži mohou být kořeny, ze kterých se vyluhují škodliviny. Při výběru
kořenů je nutné dbát na to, zda jsou vhodné do akvárií.
Často jsou terčovci chováni v příliš studené vodě. Jak už bylo řečeno, nemají se chovat ve vodě studenější než 27°C. V
literatuře je dost protichůdných názorů na toto téma a proto raději důvěřujte zkušenému chovateli.
Dalším předpokladem pro úspěšný chov jsou zdravé ryby. Samozřejmě by se měly do akvária dávat jen zdravé
ryby. Zde se často postupuje neopatrně. Karanténa je považována za obtěžující a zdržující a pak nastávají velké
problémy. Proto je karanténní nádrž nutností. Jen tam lze nemocné ryby řádně ošetřit a uzdravit. I zdánlivě naprosto
zdravé ryby je nezbytně nutné umístit nejprve v karanténní nádrži. Minimální pobyt v karanténní nádrži se
doporučuje dva týdny. Pokud se do nádrže dají skutečně zdravé ryby, tak při optimálních podmínkách se chovatel
nemusí obávat vypuknutí nemocí. Chovatel musí vždy vycházet z předpokladu, že každá ryba je přenašečem nemocí.
Toto se netýká jen ryb z odchytů ale i ryb z odchovů. Voda obsahuje mnoho zárodků, protože v ní probíhá mnoho
biochemických procesů, které jsou důležité pro život ve vodě. Pokud je nádrž dobře osázena a rostlinám se daří dobře,
pak je biologie v pořádku. Majitel takového dobře fungujícího akvária by do něj měl zasahovat co nejméně. V dobře
osázených nádrží rostlinami je náchylnost terčovců k nemocem mnohem menší. Hodnota pH má též vliv na zdraví
terčovců. Tuto hodnotu je třeba pravidelně měřit a sledovat. Pokud leží hodnota pH v rozmezí 5,5 až 6,5 máme ideální
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stav. Kyselá voda zabraňuje vývoji choroboplodných zárodků. Pokud hodnota pH překročí 7 je vhodné začít s
její snižováním.

Odchov terčovců
Zřízení chovné nádrže
Jak je chov terčovců hezkým a uspokojujícím koníčkem, tak je zdařilý odchov těchto králů akvárií fascinující a
vzrušující. Tyto pocity by měl každý akvarista zažít. Chovné akvárium se musí odlišovat od společného akvária.
Požadavkům na odchov se musíme přizpůsobit. Výtěr a odchov v zařízeném společenském akváriu je sice možný, ale je
spíš výjimkou. Ztratili bychom mnoho mladých ryb v prvních týdnech jejich života.
Pro odchov terčovců je nutno zařídit speciální akvária. Nejvhodnější jsou akvária o rozměrech 50x50x50 cm s
obsahem 125 litrů a které by měly být umístěny do výšky 70 cm.
V takových nádržích mají larvy terčovců lepší vazbu k rodičům. Akvária by měla být vybavena dobrým
termostatovým topítkem, neboť konstantní teplota kolem 30°C je důležitá pro odchov. Teplota vody má vliv na dobu
líhnutí larev. Pro filtraci jsou vhodné slabé molitanové filtry poháněné vzduchem. Tyto filtry nemohou nasát mladé.
Musí však být dostatek prostoru kolem celého filtru, neboť mladé ryby se rády natlačují mezi filtr a sklo a poté uhynou,
protože se již nemohou dostat zpět. Při použití jiných filtrovacích systémů, je nutno nasávací potrubí uzavřít, nejlépe
molitanem, aby nemohly být mladé ryby a larvy nasáty. K vytření lze použít obrácené květináče nebo speciální vytírací
kužele.

Umění odchovu
Výběr ryb k rozmnožování
Na počátku každého pokusu o odchov musí být proveden výběr chovných ryb. Není jednoduché dát
dohromady správný pár. V obchodě lze velmi vzácně koupit pravý, harmonický pár. Který chovatel by ale rád takový
pár prodával...?
Terčovci, kteří mají odchovat mladé, se musí dobře snášet. Když dochází k roztržkám, končí to sežráním jiker
nebo larev. Tak může skončit pokus o odchov. Terčovci tvoří, jak to většinou bývá u velkých cichlid, pravé páry, které
spolu vydrží po celý život. Protože larvy terčovců se od prvního dne živí kožním výměškem rodičů, lze odchov docílit
pouze s dobře harmonizujícím párem.
Jak člověk přijde k dobrému chovnému páru? Protože, jak již bylo řečeno, takový pár nelze koupit, musíme si
ho sestavit sami. Nejlépe když hejno mladých ryb necháme pohromadě a vyčkáme, až se z nich páry utvoří. Různé
druhy terčovců lze mezi sebou křížit. Jestli výsledek bude uspokojující, je otázkou. Často se stává, že se pár, který se
sestaví, nechá za každou cenu vytřít, bez ohledu na druh a barvu. Tak dochází k barevným variantám, které lze pouze
odmítnout. Je proto nutné u chovných párů hledět nejen na barvu ale i na tvar. Pouze dlouhodobým přísným výběrem
lze dosáhnout odchovy se stabilními barvami a tvary.
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Rozeznat pohlavní rozdíly u terčovců je velmi těžké. Nejlépe se to pozná při tření. Samec má
špičatější kladélko, samičí je kulatější a širší. Když je několik ryb pohromadě v akváriu a vytvoří se pár, ten se pak
oddělí od hejna, začne bránit své teritorium a vytře se. Již několik dní před vytřením se ukáže na okrajích ploutví tmavá
barva. U některých ryb je okraj až černý. Z devíti pruhů vystoupí čtyři až pět silněji na povrch. Tyto projevy se od ryby
k rybě liší, záleží na barevné formě, ale vždy ukazují, že ryby jsou připraveny ke tření.
Příprava chovného akvária
O zařízení chovné nádrže bylo již psáno. Když stojí několik akvárií vedle sebe, je výhodné, aby se páry viděly.
Pohled na „nepřítele“ často zabraňuje pozření vlastních jiker. Vytírající se pár má na dohled nepřítele, před kterým musí
své jikry chránit. Když se larvy rozplavají, je možno průhled zakrýt kusem kartonu. Tak má pár více klidu na svoje
mladé. Při chránění jiker by se měl pár střídat. Jeden rodič hlídá jikry a druhý se stará o již vylíhlé larvy. Při odchovu by
se měly oba rodiče střídavě nabízet ke krmení.
Voda ve vytírací nádrži
Chovatelé, kteří chtějí docílit odchovu, se musí stát znalci chemismu vody. Příprava vody je tím kouzelným
slůvkem pro zdařilý odchov terčovců. Terčovci pocházejí z vody, která má malou vodivost. Toto je důležitým faktorem
pro odchov v zajetí. V každé vodě se nacházejí soli, které vedou elektrický proud. Čím je koncentrace iontů ve vodě
vyšší, tím vyšší je její vodivost. Vodivost se měří v mikrosiemens. Jako základní pravidlo lze vzít, že 30 mikrosiemens
se rovná jednomu stupni německé tvrdosti vody (dH). V domovských vodách se neměří uhličitanová tvrdost a vodivost
se pohybuje kolem 10 mikrosiemens. V akváriu by voda s jedním stupněm německé tvrdosti a vodivostí 30
mikrosiemens reagovala velmi nestabilně, hodnota pH by velmi rychle klesla. Proto se terčovci odchovávají v tvrdší
vodě s vodivostí od 100 do 200 mikrosiemens. Voda pro odchov by měla mít vodivost pod 200 mikrosiemens, aby byl
zaručen optimální vývoj výtěru. Když akvarista bydlí v oblasti s tvrdou vodou, nemusí se svého snu o odchovu terčovců
vzdávat. Musí si vhodnou vodu pro odchov upravit. Úprava vody se provádí iontoměniči. V zahraničí lze takové
systémy různých velikostí zakoupit. Takové systémy lze zakoupit i pro snížení uhličitanové tvrdosti. Dále se pro úpravu
vody používá reverzní osmóza. U tohoto způsobu dochází k protlačování vody skrze membránu s mikroskopickými
otvory, které zabraňují proniknutí částic solí a jiných minerálů a chemických látek. Ohledně těchto systémů na úpravu
vody by zájemce měl sáhnout po odborné literatuře.
Snížení bakterií v akváriu
Při chovu terčovců je nutné snížení počtu bakterií a choroboplodných zárodků ve vodě. Částečně jsou bakterie
nutné ke stabilizaci prostředí v akváriu, na druhé straně mohou napadnout jikry a usmrtit je. K desinfekci lze použít
několik způsobů. Používají se různé chemikálie, UV zářiče, ozonizátory a výtažky z rašeliny. Při aplikaci je nutno brát
ohled na to, v jakém stádiu se nachází líhnutí larev. Mnohé chemikálie mohou poškodit jikry nebo larvy nebo mohou
zabránit vytvoření kožního sekretu u rodičů.
Přípravy k vytření
Poté co se pár najde, dojde časem k výtěru. Ale může to chvíli trvat, než k tomu dojde. V tomto bodě musí mít
chovatel trpělivost. Ryby budou na sebe najíždět, lehce se pošťuchovat ale nedojde ke zranění. Změní se jejich barva,
ale nezapomeňme, že změna vybarvení se u jednotlivých chovatelských forem liší. Každá ryba však reaguje trochu
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jinak. Ale pokaždé jsou zadní čtyři nebo pět pruhů jasně tmavěji vybarveny, přesné znamení pro připravenost
ryb k vytření. Terčovci stojí vedle sebe v akváriu a začnou se cukat. Ryby se začnou natřásat.
Když toto začne, zanedlouho se ryby vytřou. Jako další začne čištění místa, na které budou nakladeny jikry,
např. na vytírací keramický kužel nebo obrácený květináč. Terčovec toto dělá velmi důkladně a může to trvat i několik
hodin. V této době samička vysune své kladélko, ale ke kladení jiker může dojít až příští den. Teď lze i bezpečně
rozeznat pohlaví ryb.Samička se rozhodne "vzít míru" - propluje několikrát kolem kužele. Teď je důležité samečka již
nevyrušovat. Samec, který je vyrušen, již nakladené jikry nemusí oplodnit. Když samička začne klást jikry na kužel,
musí sameček naplouvat na kužel a oplodňovat jikry. Harmonické páry toto dělají střídavě. Samičky kladou řadu jiker
za řadou. Samotný výtěr trvá asi hodinu. Po nakladení jiker je rodiče střídavě ovívají. Během asi padesát hodin
trvajícím lihnutí larev lze rodiče krmit, nejlépe častěji v malých dávkách. Zpočátku tmavé jikry dostanou tmavé body a
za dva dny lze vidět oči larev. Nejdříve se z jikry vyklube ocas a mrská se. Toto období u kužele trvá dalších padesát až
šedesát hodin. Pak začnou první larvy utíkat. Rodiče je hlídají a malé utečence sesbírají do tlamy aby je „plivly“ zpět.
Toto sbírání často vzbuzuje dojem, že rodiče své larvy požírají. Když se larvy rozplavou, je důležité, aby plavaly k
rodičům a začaly se krmit kožním výměškem. Kdyby se toto nestalo, larvy by během několika málo hodin uhynuly.
Kožní výměšek obsahuje důležité bakterie, které vytvářejí zdravou střevní flóru u mladých ryb. Bez tohoto výměšku by
chyběly rybám důležité předpoklady k pozdějšímu životu. Tento výměšek by larvy měly zkrmovat minimálně čtyři až
šest dní. Během prvního týdne po líhnutí by se neměla měnit voda v nádrži. Časem musíme započít s přikrmováním
mladých artemiemi. Zpočátku mladé ryby neopouštějí tělo rodičů a tak je nutno artemie „stříknout“ do jejich blízkosti.
Po několika dnech mláďata začnou opouštět tělo rodiče aby sama „ulovila“ artemie. Mláďata lze oddělit od rodičů
přibližně po čtyřech týdnech a přemístit do velké nádrže, kde lépe porostou.
Požírání jiker
Dost často terčovci pozřou svoje jikry. Do dnešního dne není vědecky toto chování vysvětleno. K ochraně jiker
se používá drátěný koš, který je navlečen přes kužel a jehož drát je od jiker asi 1 cm vzdálen. Před rozplaváním je nutno
drát odstranit. V tomto stádiu rodiče své mladé již nepožírají.

Krmení terčovců
V jedné staré knize o krmení akvarijních ryb se píše „diskovité cichlidy Symhysodon discus lze krmit vodními
blechami, cyklopem, bílými a červenými komářími larvami a roupicemi.“ Kapitola končí poznámkou: „Nežerou sušené
krmivo a je těžké zvyknou je na mražené žrádlo.“ Přesně opak je dnes praxí !!
Dobré vločkové a granulované krmivo představuje hlavní zdroj potravy pro naše terčovce. Bez výborných,
uměle vyrobených druhů krmiva by byl terčovec ještě více problémovým chovancem. Až hotové suché žrádlo umožnilo
bezproblémové krmení během naší nepřítomnosti od přátel a příbuzných či automatickými krmítky.
Během odchovu mladých ryb je terčovce nutné krmit několikrát denně, dle velikosti 2 až 5krát za den. Během
dne lze krmit sušené žrádlo pomocí automatického krmítka a pak po návratu z práce krmit mraženým nebo živým
krmivem. Důležitá je pestrost nabízeného žrádla. Jednotvárné krmení může vést k nedostatku důležitých látek a prvku u
ryb a k vypuknutí nemocí. Vhodné je proto střídat několik druhů sušeného krmiva s různým mraženým nebo živým
krmivem. Dnešní moderní sušené krmivo pro terčovce obsahuje veškeré potřebné minerály, bílkoviny a vitamíny. Je
vyvinuté přímo pro terčovce, neobsahuje žádné choroboplodné zárodky a nezatěžuje tolik vodu. Mražené krmivo je z
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bakteriologického hlediska též bezpečné. Mražené krmivo je třeba nejdříve nechat rozmrazit a v cedníku
propláchnout vlažnou vodou, než ho dáme rybám. Mezi chovateli je stále velmi rozšířené krmení hovězím nebo
krůtím srdcem. Toto krmivo je pro terčovce nevhodné, protože jejich trávicí ústrojí není uzpůsobeno k zpracování tuků
a bílkovin teplokrevných zvířat a tak většinu krmiva ryby zase vyloučí a to rychle kazí vodu. Nejvhodnější by pro
terčovce bylo krmení živým krmivem, např. koretrami nebo patentkami. Pokud toto krmivo pochází z nezávadných
zdrojů. Nítěnky se ke krmení nedoporučují, protože se nacházejí v znečistěných vodách a často mají v sobě vysoký
obsah škodlivých látek.
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Český klub chovatelů terčovců
V květnu roku 2001 byl založen několika nadšenými akvaristy, kterým učarovala krása ryby jménem terčovec,
Český klub chovatelů terčovců.
Hlavními cíli Českého klubu chovatelů terčovců je především podpora chovu terčovců v ČR, organizování akcí
spojené s chovem terčovců v ČR, výměna informací o chovu terčovců a zvyšování odborné úrovně chovatelů terčovců
v ČR, dále shromažďování informací a literatury o chovu terčovců a jejich následné poskytování dalším akvaristům,
kooperace se zahraničními kluby chovatelů terčovců a další a další zajímavé činnosti.
Další informace či přihlášku do Českého klubu terčovců naleznete na naší internetové stránce
http://www.discus.cz nebo pište na adresu sídla klubu:
Český klub chovatelů terčovců
Kersten Opitz
Zelenohorská 513
181 00 Praha 8
http://www.discus.cz
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Amazonie

původ terčovce
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Divoké formy terčovců
Symphysodon discus Heckel
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WILLI SCHWARTZ

Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus

Tefé-discus

Symphysodon aequifasciatus axelrodi

Symhysodom aequifasciatus haraldi
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Chovné formy
Tyrkysový discus

Briliant-tyrkysový discus

Červeně tyrkysový discus
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Plošně tyrkysový discus

Pidgeon
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Filtrace v praxi
voda v domovině:

příklad vnitřních filtrů:

Příklady vnějších filtrů:
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Vnější filtry EHEIM

Domácky vyrobený vnější filtr
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Skrápěcí a ponorný filtr

Nádrž pro terčovce
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Topítko a topný kabel

Rostlinky k
terčovcům

Krmení terčovců
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Artemia salina a krill
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Umělá krmiva pro terčovce

Odchov terčovců

od vytření až několik měsíců po rozplavání
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Vytírací kužel

Odchovné nádrže
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