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Činnost a představení Českého klubu chovatelů terčovců
ČKCHT (spolek@discus.cz)

Český klub chovatelů terčovců byl založen v roce 2001. Vzniku klubu předcházela
internetová konference, nejprve pod názvem DISCUS, později TERČOVCI, kde se po dvou letech
od jejího založení někteří účastníci dohodli na založení akvaristického spolku. Po registraci na
Ministerstvu vnitra se klub prezentoval na svých webových stránkách na adrese www.discus.cz.
Informace o založení klubu byly rozeslány všem známým akvaristickým spolkům v České
republice a v zahraničí a také vydavatelstvím vydávajícím odbornou akvaristickou literaturu. O
založení klubu vyšly informace v časopisech: Akvárium Terárium, Diskus Welt Report, Discus
Live a na různých akvaristických internetových stránkách.
Původní webové stránky předsedy klubu Kerstena
Opitze byly přepracovány, doplněny o další informace, a
vznikl tak velmi rozsáhlý materiál zabývající se
problematikou terčovců, který v českém jazyce nemá
obdobu ani na webových stránkách, ani v českojazyčné odborné literatuře. Stránky jsou průběžně
aktualizovány a to jak zprávami o činnosti klubu, tak i
dalšími poznatky o terčovcích. Dle měření přístupů na
www stránky, jsou stránky www.discus.cz mezi první pěticí
návštěvnosti akvaristických stránek a dále nejnavštěvovanější
www stránky zabývající se jedním druhem akvarijních ryb a také nejnavštěvovanější www stránky
akvaristického spolku.
Jedním z hlavních cílů klubu je sdružovat zájemce o terčovce a šířit informace o jejich
chovu. Pro zájemce o terčovce jsou k dispozici zdarma tištěné informace s obrázky, které jsou
zároveň nultým číslem klubového, nepravidelně vycházejícího zpravodaje. Tentýž materiál i
k dispozici i na CD-ROMu.
V rámci své činnosti představitelé klubu navštěvují schůzky jiných spolků, byla navázána
úzká spolupráce se spolky AquaExo v Praze, s Českým klubem chovatelů živorodých ryb a se
spolkem Cyperus Brno.

Akce
V rámci své činnosti zástupci klubu navštívili a na www stránkách informovali o
akvaristických akcích, majících nějaký vztah k terčovcům. Například výstava Terčovců v
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Rakousku, IV.šampionát terčovců v Duisburgu, výstava terčovců v Ostravě a jiné. Časopis
Diskus Welt Report otiskl reportáž o výstavě v Ostravě, jehož autorem včetně fotografií byl
předseda našeho spolku, a byla dohodnuta spolupráce s tímto časopisem. Nabídka návštěvy akcí
(např.Duisburg) pro více zájemců prozatím ztroskotala na nedostatečném zájmu.
Máme připravený projekt na
dovoz

levné

akvaristické

techniky

z Asie, ale zatím je pro nedostatečný
počet zájemců pozastaven. Zde je
otevřena cesta pro nabídku partnerským
spolkům. Pražští členové klubu se
scházejí pravidelně každý druhý pátek v
měsíci, tyto schůzky jsou otevřeny pro
všechny zájemce a to i pro širokou
veřejnost.
Plán činnosti na rok 2003
Hlavním cílem klubu v roce 2003 je jeho další zviditelnění v rámci akcí v České republice a
mezi akvaristickou veřejností.
Snahou klubu je uspořádat více odborných přednáškových akci hlavně ve spolupráci
s ostatními spolky (na přednášku v rámci setkání akvaristů v Brně byla velice kladná odezva).
Na svých www stránkách a v rámci své publikační činnosti bude nadále klub informovat o dění
kolem terčovců ve světe a v naší republice.
Připravujeme v roce 2003 vydat min. dvě čísla klubového časopisu, ve spolupráci
s partnerskými spolky rozšíření části expozice zaměřené na terčovce v rámci výstavy v Ostravě,
dále chceme prohloubit spolupráci se zahraničními akvaristickými spolky zaměřenými na terčovce
a informovat články v zahraničních akvaristických časopisech o chovu terčovců u nás.
•
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Dekorační akvária
Milan Pokorný (pokorny@discus.cz)

Chceme-li si pořídit akvárium s terčovci, které má sloužit jako estetický doplněk interiéru
bytu, stojíme před několika otázkami. Rozhodnutí by nemělo být unáhlené a je třeba promyslet
zejména velikost, konstrukci a umístění nádrže.
V prvním dílu našeho seriálu o zřízení
akvária s terčovci si objasníme již zmíněné
prvotní otázky – velikost, konstrukce a
umístění nádrže.
V dnešní době jsou nejrozšířenější
celoskleněná akvária lepená silikonovými
kaučuky. Akvária této konstrukce jsou
prověřena dlouholetým používáním a jsou
naprosto bezpečná při dodržení základních
podmínek

jejich

umístění.

Jednou

z nejdůležitějších zásad pro jejich uložení je dodržení roviny. Stojan musí být konstruován tak, aby
vyloučil namáhání nádrže na krut nebo ohyb. Lepená akvária je možné vyrobit až do objemu
několika tisíc litrů. Dříve používaná akvária zhotovená z rámu svařeného z úhelníků jsou
nepraktická především z důvodu koroze rámu což přinejmenším nepůsobí esteticky. Na zasklení
těchto nádrží byl používán speciální tmel zhotovený z plavené křídy, lněné fermeže a suříku. Občas
se sice objeví alternativa tohoto řešení – rám svařený z nerez oceli se skly vlepenými silikonem
nebo polyurenatem, ale toto řešení nemá žádné opodstatněné výhody.
Umístění akvária do interiéru je otázkou vkusu. Velké nádrže mohou být dominantou
místnosti. Před umístěním nádrže musíme brát ohledy na nosnost podlah a počítat s celkovou
hmotností námi plánovaného akvária. Této problematice se věnuje následující článek Hmotnost
akvárií.
Stojany pro akvária bývají nejčastěji zhotoveny z ocelové konstrukce. Používá se úhelník
nebo trubka čtyřhranného průřezu. Důležité je dokonalé zabroušení všech svárů, dodržení roviny a
dostatečně robustní konstrukce. Do nohou stojanu je možné zavařit matice pro šrouby, kterými
vyrovnáme nerovnosti podlahy a ustavíme stojan do vodorovné polohy.
Stojan svařený z ocelového profilu je nutné dobře chránit proti korozi. Pokud nemáme možnost
nechat stojan opískovat a opatřit žárovým nanesením vrstvy hliníku nebo zinku, očistíme jej od rzi,
odmastíme a chemicky ošetříme bezoplachovým odrezovačem s obsahem fosfátu. První nátěr
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provádíme vždy základní barvou s antikorozními účinky nebo v případě šopování základní
barvou na lehké kovy. Stojan bude občas vystaven styku s vodou, a pokud bude pod nádrží
umístěn filtrační systém s biofiltrem, i stálému působení velké vlhkosti. Z tohoto důvodu je
výhodné aplikovat na základní nátěr nástřik vrstvy polyuretanu, který se používá na spodní části
karosérií automobilů. Tento nástřik je přelakovatelný, velmi odolný a dokonale chrání konstrukci
stojanu. Jako vrchní nátěr můžeme použít vodou ředitelné barvy (Balacryl), které jsou vyráběné
v široké škále odstínů. Z estetických důvodů zakryjeme celou konstrukci deskami z lamina nebo
jiného materiálu, který by měl být v souladu se zařízením místnosti, ve které je stojan s nádrží
umístěn. Připravení zakrytí stojanu a zhotovení vnitřních polic provedeme před samotnou
povrchovou úpravou stojanu. Vyhneme se tím poškození laku a vzniku rezavých ložisek na stojanu.
Rovněž všechny montážní otvory do stojanu vrtáme před povrchovou úpravou stojanu. Výrobou
zakrytí ocelového stojanu se zabývají některé truhlářské firmy. Výsledkem je esteticky i technicky
velmi zdařilý doplněk interiéru.
Další možností jsou stojany vyrobené stejným způsobem jako nábytkové skříně. Při vhodně
zvolené konstrukci vnitřních výztuh a kvalitního materiálu mohou být použité pro akvária
s objemem několika set litrů. Jejich výrobu je vhodné svěřit zkušené odborné firmě. Tyto stojany
jsou v současné době nejrozšířenější v akvarijních kompletech s objemem do 500 litrů. Součástí
těchto kompletů je odnímatelný kryt
nádrže

s vestavěným

vhodnou

povrchovou

osvětlením
úpravou

a

proti

pronikání vlhkosti do spojů krytu a dále do
elektroinstalace.
těchto

krytů

Jedním
je,

že

z nedostatků

není

věnována

dostatečná pozornost odrazu a využití
použitého světla. Proto kryt dovybavíme
buď reflektory k zářivkovým trubicím
nebo

celý

prostor

krytu

vylepíme

samolepící zrcadlovou fólií, běžně prodávanou v hypermarketech pro kutily. Spoje tapety pro jistotu
zajistíme proti vlhkosti transparentním silikonem nebo polyuretanem.
Před vlastním zařízením nádrže je vhodné celý komplet sestavit na předem určeném místě,
vybavit potřebnou technikou, nainstalovat rozvody vzduchu, filtrační systém, dohřívání vody a
dostatečnou pozornost věnovat elektroinstalaci, vzhledem k zvýšenému riziku styku s vodou. Nyní
máme ještě možnost provést poslední úpravy tak, aby obsluha byla co nejsnadnější. Je naprosto
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nezbytné, aby bylo možné odpojit a vyjmout jakýkoliv elektrický spotřebič v případě jeho
poruchy nebo údržby, aniž by bylo potřeba vypouštět akvárium a nebylo riziko jeho poškození.
Velmi dobrý musí být přístup k filtrům a přívodu k nim. V případě externího filtru musíme dbát na
dobrou přístupnost ventilů a hadic. Je dobré hadice dovybavit rychlospojkami a uzavíratelnými
ventily, pokud již jimi není filtr vybaven. Při použití biofiltru musíme počítat s jeho čištěním a
možností jej zcela vyjmout.
Pokud máme vše připraveno, měli bychom akvárium napustit ještě před jeho zařízením a
celý systém po dobu několika dnů vyzkoušet. Nastavíme rychlost průtoku filtračním zařízením,
seřídíme vytápění na potřebnou teplotu a zkontrolujeme těsnost celého systému. Teprve když
zjistíme, že je vše plně funkční, vypneme čerpadla a topení, vypustíme vodu a teprve nyní můžeme
začít s vlastním zařízením našeho akvária.
Velikost akvária
Jestliže stojíme před rozhodnutím, jak velké akvárium pořídit, musíme brát v úvahu nejen
naše prostorové možnosti, ale často i nosnost stropní konstrukce bytu a v neposlední řadě finanční
částku, kterou jsme ochotni investovat. Každopádně pokud chceme chovat terčovce, měli bychom
zapomenout na menší nádrže s objemem do 200 l.
Musíme si uvědomit, že každý začínající akvarista projde vývojem, kdy mu každé jeho
akvárium časem začne být malé a touží po větším. Navíc pro velké nádrže hovoří dlouholeté
zkušenosti a přesto, že se nám to zpočátku nezdá, je s velkými akvárii mnohem méně práce při
jejich údržbě. Velký objem vody má mnoho výhod. Hlavní z nich je velká stabilita prostředí,
mnohem menší náchylnost k výkyvům
chemických a biologických vlastností
vody, velká teplotní stabilita, kterou
oceníme např. při výpadku dodávek
el.proudu. Ve velkém množství vody v
případě

poruchy

technického

vybavení

jakéhokoliv
nedojde

k

drastickému poklesu obsahu kyslíku,
poklesu

teploty,

při

jednorázovém

neúměrném překrmení se velký objem
vody snáze vyrovná s množstvím náhle přidaných dusíkatých látek a ryby nejsou tolik ohroženy
otravou. Dalších důvodů pro velké akvárium by se dalo vyjmenovat mnoho.
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Prostorové možnosti jsou u každého individuální. Snažme se ale uvažovat tak, že
dekorační nádrž by měla být dominantním prvkem obytné místnosti, ve které je umístěna.
Většinou děláme chybu v tom, že do hotového interiéru se snažíme doslova vecpat akvárium tak,
aby se někam vešlo. Toto je zásadní chyba. Jednak tím většinou omezíme velikost nádrže, ale i
zhoršíme možnost pohodlně pozorovat život v kousku přírody, který jsme si doma vytvořili.
Jedním z dalších limitujících faktorů může být pořizovací cena akvária. S rozměry roste
cena, jejíž největší složkou je cena skla. Musíme počítat s tím, že sklo o větší tloušťce než 12 mm je
velmi nákladné. Zpravidla platí, že je výhodnější nechat vyrobit akvárium na zakázku u sklenářské
firmy, než koupit hotové, nebo si jej nechat zhotovit na zakázku prostřednictvím akvaristiky.
Specializovaných výrobců je mnoho, od firem zabývajících se téměř výlučně výrobou akvárií, až po
sklenáře, kteří jsou schopni zhotovit akvárium ve vysoké kvalitě za příznivou cenu. Proto je
výhodné zjistit si cenu po zadání rozměrů u více výrobců, protože rozdíly mohou být značné.
Zpravidla neekonomická je i koupě akvarijních kompletů. Většinou jsou vybaveny nedostatečnou a
často i technicky nevyhovující filtrací a nedostatečným osvětlením. Je výhodnější nakoupit potřebné
vybavení samostatně. Jednak si můžeme vybrat z poměrně bohatého sortimentu na našem trhu a
hlavně vybavíme akvárium technickým vybavením tak, aby splňovalo nároky pro naše potřeby.
Rozměry akvária pro chov terčovců by tedy měly vycházet z předpokladu, že pořídíme
pokud možno co největší akvárium. Při úvaze o rozměrech bychom měli počítat také s tím, že naši
chovanci dorůstají velikosti kolem 15 cm i více a jejich výška je téměř shodná s délkou. Díky tvaru
těla těchto ryb je doporučená výška akvária minimálně 60 cm. Někomu by se to mohlo zdát
přehnané, ale vezmeme-li v úvahu že hladina je cca. 2-3 cm pod horním okrajem akvária a vrstva
substrátu dna u přední stěny kolem 5 cm, zbývá nám sloupec vody 52-53 cm. Nižší nádrž s terčovci
nepůsobí esteticky a je i pro ryby nepřirozená. Nejideálnější jsou akvária vysoká 75-80 cm. V
takových nádržích je ještě poměrně snadná manipulace, protože se dá rukou dosáhnout na dno a
např. sázení rostlin nedělá žádné potíže a hlavně 80 cm vysokou nádrž ještě dokážeme prosvítit
zářivkovými trubicemi.Vyšší akvária je nutné osvětlovat speciálními halogenidovými výbojkami,
které jsou nákladné a při výrobě krytu akvária musíme počítat s jejich vysokou provozní teplotou.
Délka vzhledem k potřebnému objemu by neměla být menší než 100 cm a šířka z estetických
důvodů nejméně 40 cm.
Pokračování příště…

•
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Hmotnost akvárií
Lukáš Švajcr (svajcr@discus.cz)

Instalace větší akvarijní nádrže sebou může nést několik nečekaných nebo obtížně řešitelných
problémů z hlediska statiky stavebních konstrukcí. Přičemž tato problematika v panelovém domě
nebo ve starším domě s dřevěnými stropy je naprosto odlišná. V následujícím textu se pokusíme
zhruba odpovědět na nejdůležitější otázky.
Nejdříve si porovnejme, z hlediska zatížení stropní konstrukce, takovou běžnou knihovnu
vysokou 2,75m plnou knih s akvarijní nádrží o relativním objemu 550l.
Objemová hmotnost vybraných materiálů:
ocel stavební

7850kg/m3

hrubé kamenivo přírodní nasycené vodou

2000kg/m3

břidlice

2100kg/m3

sklo válcované

2500kg/m3

knihy ve skříních na (jednotku objemu skříně)

700kg/m3

knihy vrstven

1000kg/m3

voda

1000kg/m3

Hmotnost knihovny:
Rozměry: šířka 1m, hloubka 0,33m a výška 2,75m. Knihovna bude tedy vážit 1,0 x 0,33 x 2,75 x
700 = 635kg, po přepočtu na jednotku plochy 635 x 3 = 1905kg/m2 (nebo též 700 x 2,75 =
1925kg/m2).
Akvárium se stojanem:
Předpokládejme modelové akvárium o rozměrech 1,3m délky, 0,6m hloubky a 0,7m výšky (tj.
546l – ovšem pouze teoreticky, skutečný objem bude nižší). Sklo tloušťky 12mm a 8cm písku na
dně. Stojan z jeklů 60/40mm - tloušťka stěny 3,5mm, váha 4,32kg/m.
Celková hmotnost:
sklo: {[(1,3 + 0,6) x 0,7 x 2] + [1.3 x 0.6]} x 0,012 x 2500 = 103kg
písek: 1,28 x 0,58 x 0,08 x 2000 = 152kg
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voda: 1,28 x 0,58 x 0,57 x 1000 = 423kg *
stojan: (1,3 x 2 + 0,6 x 4 + 1,0 x 4) x 4,32 = 39kg
celkem akvárium bude vážit: 103 + 152 + 423 + 39 = 717kg
po přepočtu na jednotku plochy: 717 / 1,3 / 0,6 = 919kg/m2
* zde je vidět skutečný objem akvária - cca 420 l vody

Výsledek pokusu:
Uvažované akvárium na srovnatelnou jednotku plochy váží zhruba ½ toho co knihovna, čili
co se únosnosti stropu týká, v běžném panelovém domě by neměl být problém. Může ovšem nastat
ještě jeden problém a to v závislosti na konstrukci podlahy. Obsahuje-li podlaha nějakou vrstvu
měkčí tepelné izolace (např. dříve používaná hobra pod parkety nebo současné tzv. plovoucí
podlahy s vrstvou zvukové nebo tepelné izolace), může dojít k zatlačení noh stojanu do konstrukce
podlahy. Proto je třeba vždy tlak přenášený nohou stojanu dostatečně roznést do plochy (roznášecí
plech)!
Naprosto odlišná situace je ovšem ve starších domech s dřevěnými stropy. Tam nelze takto
veliké akvárium umístit přímo na podlahu. Únosnost dřevěných trámových stropů je
několikanásobně nižší než v domech panelových a samotná konstrukce stropu, kdy prkna podlahy
jsou položeny na tzv. polštářích uložených v násypu stropu kolmo na směr stropních trámů,
umožňuje bez nebezpečí postavit na stojan na podlaze podstatně menší nádrž než v domech
panelových. Tato problematika lze vyřešit instalací nosných válcovaných I profilů do nosných zdí
(nikoliv do příček) nad podlahou a na ně umístit stojan s nádrží. V tomto případě je nutno dát pozor
na dostatečně velikou plochu uložení I profilů ve zdivu. Za bezpečné je považován tlak do 10kg/cm2
uložení I profilu. Čili pro uvažované akvárium je minimální úložná plocha (při 2 ks I nosníků): 717
/ 10 / 4 = 18cm2 pro jedno uložení I profilu, tj. minimálně 4,5cm x 4cm.
Obecně lze říci, že úmysl instalovat nějakou větší nádrž v domě ze starší zástavby je nutná
konzultace se statikem a před jakýmkoliv zásahem do nosného zdiva naprosto nezbytná.
•
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Chloramin – T, jedna metoda boje proti žábrohlístům
Kersten Opitz (kersten@discus.cz)

Žábrohlísty a kožní červi žijí ektoparaziticky na kůži anebo na žábrách ryb. U terčovce lze nalézt
živorodého červa rodu Gyrodactylidae spíše zřídka, oproti tomu se vajíčka kladoucí červ druhu
Dactylogyrus patřící do rodu Dactylogyridea může vyskytnout na terčovci ve velkém množství,
když jsou infikovaní terčovci vystaveni stresu. Dospělí
terčovci vyvinou obranné mechanismy proti těmto
parazitům a dokáží se s nimi vypořádat, pokud všechny
ostatní parametry prostředí jsou v pořádku (voda,
teplota, krmivo atp.). Pokud je ale terčovec oslaben
nebo vystaven trvalému stresu, rozšíří se tito parazité
jako epidemie.
V minulosti se používalo různých prostředků proti
nim - Masoten, Flubenol 5%, Preis Coly, XUNDIX
Combi a mnohé další. Že se poté objevila odolnost
proti těmto léčivům není překvapující. Nedostatečné
dávkování, krátká doba léčení a nebo špatný způsob léčení nepřinášelo kýžený výsledek a tak se
opětovně léčilo, tentokrát s vyššími dávkami a to už použitá léčiva na parazity neúčinkovala.
Metoda za použití 35ti procentního formalinu je bezpečná a spolehlivá, ale trochu náročná a
nelze ji aplikovat všude (např. v nádrži v dětském pokoji, v zařízené okrasné nádrži s citlivými
rostlinami apod.).
S Chloraminem-T (Tosylchloramid-Natrium-Trihydrát) lze účinně a bezpečně bojovat proti
těmto paraziům beze strachu ze škodlivých
výparů nebo ztrát v podvodní zahrádce.
Chloramin-T lze v čisté podobě získat od
prodejců chemikálií, dováží se také jako
desinfekce ve výrobku CLORINA od německé
firmy LYSOFORM kde je obsazen v čisté
podobě. Jinak se Chloramin-T přidává do
dalších desinfekčních prostředků, které nelze
pro naše účely použít, protože v nich není
použit v čisté podobě.
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Dávkování:
1,5g Chloramin-T na 100l vody rozpustit v teplé vodě a přidat do nádrže. U zařízených
okrasných akvárií nebo při zapojených velkých bio-filtrech zvyšte dávku na 2g. Druhý den vyměňte
30% vody. To vše opakujte za tři dny, celkem 4x. Toto je důležité aby odumřeli i ti červi, kteří se
teprve vylíhnou z vajíček, která jsou rozeseta po celém akváriu.
Důležité:
Léčení s Chloraminem-T se smí provádět jen v nádržích, ve kterých je pH vyšší než 7,5 a
uhličitanová tvrdost minimálně 10 stupňů.
Ve vodě se z Chloraminu-T odštěpí Hypochlorid na který rychle odumřou všechny žábrohlísty a
kožní červi. Přijde-li poté do styku s kyselinou, vznikne chlór, který je agresivní vůči rybám. Proto
je nutné mít vodu s pH vyšším než 7,5.
Ryby snášejí přidání tohoto desinfekčního prostředku bez problémů. Během léčení se nesmí
voda filtrovat přes aktivní uhlí a také je potřeba vypnout UV lampy. Doporučuje se dodatečné
provzdušňování, aby terčovci měli dostatek kyslíku.
V obchodech lze zakoupit léčiva, např. Gyrotox nebo Gyrodactol, která účinkují na stejném
principu.
•
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Akvaristická výstava v Ostravě
Milan Pokorný (pokorny@discus.cz)

Výstavu akvarijních ryb v Ostravě navštívili členové představenstva našeho spolku v poslední
den jejího konání, v sobotu 7.9.2002. Vybaveni fotoaparáty a hlavně plni zvědavosti na největší
výstavu akvarijních ryb v ČR, jsme na místo
konání dorazili hodinu před otvírací dobou.
Pořadatelé výstavy nás uvedli do prostor výstavy,
kde jsme hodinu před vstupem návštěvníků
využili především pro fotografování výstavních
expozic a nerušenou prohlídku vystavovaných
ryb a dalších expozic.
V 10 hod. začínala přednáška Dr.Bernda
Degena o asijských chovech terčovců. Přednáška byla shrnutím
nových trendů a představením nejnovějších forem, které tamní
chovatelé produkují, rozdíly ve způsobu chovu mezi jednotlivými
oblastmi ve vztahu ke klimatu, cenám vody, chovu v uzavřených
prostorech nebo venku, nejčastěji používanými krmivy a v
neposlední řadě se zmínkou o cenách novinek. Přednáška byla
doplněna diapozitivy autora. Dr.Bernd Degen jako jeden z
nejuznávanějších odborníků na terčovce velmi kladně hodnotil
úroveň chovů v ČR a projevil zájem o další rozvíjení evropských
chovů. Na závěr pozval všechny zájemce na šampionát terčovců,
který se koná
3.-6.10.

v

Duisburgu. Poté převzal slovo Dr.Schmidt,
který přednášel o chovu labyrintních ryb. Této
přednášky jsme se bohužel z časových důvodů
nemohli zúčastnit, přestože byla jistě velmi
zajímavá.
Součástí výstavy bylo evropské mistrovství
živorodých ryb a šampionát bojovnic Beta
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splendes. Soutěžní část výstavy byla velmi přehledně a esteticky uspořádána a jsem
přesvědčen, že i pro návštěvníky zajímavá. Diváci měli možnost si prohlédnout i rozsáhlou
expozici duhovek, se kterými se v obchodech setkají jen velmi zřídka, přičemž tyto neprávem
opomíjené akvarijní ryby jsou většinou jen v chovech specialistů. Výstavy se zúčastnili snad
všechny nejvýznamnější české firmy dovážející akvarijní techniku. Jejich stánky byly velmi vkusně
a atraktivně zařízeny, nechyběl doplňkový prodej, takže si zájemci mohli z výstavy odnést mimo
dojmů od jakéhokoliv technického vybavení, krmiv a akvarijních rostlin počínaje, až po úplný
akvarijní komplet. Po celý den byly promítány na velké plátno dokumentární filmy Heiko Blehera z
jeho expedic za tropickými rybami. V prodeji byly videokazety z výprav této osobnosti světové
akvaristiky za terčovci. Bohužel cena 900,- Kč byla pro většinu zájemců příliš vysoká.

Pro nás, a pravděpodobně i pro většinu návštěvníků, byla největším lákadlem velmi zdařilá
expozice terčovců. Ryby byly vystavovány v atraktivně a vkusně zařízených nádržích. K vidění
byly některé původní formy, označené latinskými i českým názvy. Vystaveno bylo i několik
základních chovatelských forem, označených komerčními názvy. Nechyběli terčovci forem tyrkys,
red tyrkys, pidgeon blood, snake skin, blue diamond, kobalt. Celkově byla expozice terčovců
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přehledná, velmi kvalitně připravená a věřím, že v mnoha návštěvnících vzbudila touhu po
reprezentační nádrži s terčovci.
Rozhodně inspirace pro milovníky akvaristiky bylo na ostravské výstavě dost. Celkový dojem z
výstavy byl velmi dobrý. Nezbývá než poděkovat pořadatelům za obrovský kus práce ve prospěch
akvaristiky u nás. Jejich nejlepší vizitkou je to, že pravděpodobně poprvé v historii české
akvaristiky byly na jedné akci k vidění již zmíněné osobnosti světové akvaristiky, Dr.Bernd Degen,
který právě při příležitosti výstavy v Ostravě uvedl na trh českou verzi časopisu Akvárium živě,
Dr.Schmidt a Heiko Bleher, který výstavu také osobně navštívil.
•
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Poohlédnutí za předvánoční akva-burzou v Úvalech u Prahy
Marcel Mlčoch (mlcoch@discus.cz)

V sobotu 14.12.2002 se konala tradiční předvánoční akva-burza v Úvalech u Prahy. Jako
tradičně zde lze zakoupit nejen akvarijní technika, ale i akvarijní rostliny, ryby, literatura apod.
Trošku zklamáním pro tento rok byla slabá účast prodejců a tím zároveň menší nabídka. Téměř
nulové zastoupení měla akvarijní literatura (knihy, katalogy, plakáty, kalendáře), kdy zejména o
akvarijní kalendáře pro r. 2003 byl ze strany přítomných akvaristů obrovský zájem. Ceny, jak už to
bývá na burzách, byly o něco níže než normálně, až na akvarijní rostliny, které se mi zdály „drahé“
proti jiným ročníkům či jiným akva-burzám. Problémem také byla teplota vody u ryb, které byly již
připraveny v sáčcích. Na druhou stranu bylo zde možné zakoupit živé krmivo (patentky, koretry,
nitěnky) a také velké množství afriky, živorodých ryb, krásných kořenů apod.
Velkou předností akva-burzy v Úvalech je setkání akvaristů nejen z okolí Prahy, ale z celé
ČR, kteří navštěvují pravidelné „akce“ (setkání) a neodmyslitelná diskuse s nimi, která obohatí
vždy každé takové podobné setkání, jako právě obohatila tuto předvánoční akva-burzu.
Závěrem chci poděkovat organizátorům za tuto akva-burzu, přičemž jsem si vědom, že
každé takové setkání vyžaduje hodně úsilí a to obzvlášť, když je tato akce postavena na
prodávajících, a zároveň vyzvat prodejce k hojnější účasti na této akva-burze, zejména s ohledem na
to, že se jedná o setkání velkého množství akvaristů z celé naší vlasti.
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•

IV. mezinárodní šampionát terčovců v Disburgu 2002
Kersten Opitz (kersten@discus.cz)

Ve dnech 3. až 6. října se konal v Duisburgu již 4. mezinárodní šampionát terčovců. V tomto
roce se akce přemístila do mnohem větších prostor
bývalého energocentra oceláren. Šampionátu se
zúčastnilo 402 soutěžních ryb z 24 zemí. Velmi nás
potěšilo umístění pana Pejši z Milevska mezi
prvními deseti.
Akci navštívilo (dle oficiálních zpráv) za 4
dny 20.462 návštěvníků z celého světa. K vidění
nebyly jen soutěžní ryby, ale i expozice mnohých
firem zabývajících se akvarijní technikou a příslušenstvím a literaturou, ale také expozice
přírodních biotopů terčovců které byly připraveny za odborného dozoru známého ichtyologa Heiko
Blehera. I belgičtí akvaristé připravili obdobnou expozici.
My jsme akci navštívili až poslední den, a tak už mnohé soutěžní ryby nebyly v nádržích,
nebo již nebyly v nejlepší kondici. Mezi vystavenými exempláři jak v soutěžní části tak i v prodejní
expozici nebylo vidět žádnou vysloveně novou variantu terčovců. Velmi mile mne překvapilo velké
množství přírodních forem terčovců, které bylo možné zakoupit nebo obdivovat v různých
okrasných nádržích firem. Potvrzuje je to již delší dobou prosazující se trend „pryč od
přešlechtěných barevných variant zpět k přírodním variantám“. Dále nás překvapila oproti
předchozím letům minimální účast asijských
chovatelů v prodejní části expozice. Toto
zjištění potvrzovalo zvěsti o tom, že mnozí
asijští chovatelé skončili s chovem terčovců a
vrhli se na chov tzv. "Flower Horn" cichlid.
Doufám, že tento trend se bude stalé
stupňovat a že evropští chovatelé opět se
ujmou iniciativy v chovu terčovců a vrátí se
zpět klasické formy terčovců jak je známe z
před deseti a více lety, než začala hysterie po barevných mutacích z Asie.
Z techniky nebylo v Duisburgu vidět nic mimořádného. Vždy se jednalo spíše o další vývoj
již stávajících produktů, pouze mne zaujal modulární kulovitý vnitřní filtr od Eheimu a taky velmi
1. číslo časopisu TERČOVCI
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zajímavý prototyp kvasnicového reaktoru na výrobu CO2 s regulací výstupu bublin od firmy
BioPlast. Dle informací zástupců BioPlastu bude výrobek koncem roku na trhu a jeho
pořizovací náklady budou menší než u klasických souprav na CO2 a jejich provoz bude skoro bez
nákladů.
•
V. šampionát terčovců v Duisburgu se bude konat ve dnech 30.9.2003 - 3.10.2003
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Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu ...
Ing. Vladimír Glaser, CSc. (v@discus.cz)

... až se začnete zajímat, jaká je, jestli by nemohla být lepší, ještě lepší, případně úplně
nejlepší. Je zřejmé, že na kvalitě vody jsou závislé
chovatelské úspěchy a neúspěchy akvaristy, pro chovatele
terčovců to platí dvojnásob. Pokud chceme mít v akváriu
dospělé ryby a neklademe si za cíl odchov mladých, není
situace až zas tak složitá (pokud nám ovšem zrovna v nádrži
neplave odchyt z přírody). V opačném případě narazíme na
několik

protichůdných

požadavků,

které

není

právě

jednoduché splnit. Pokusíme se vysvětlit, proč tomu tak je.
Tak jako pro mnoho jiných druhů ryb, jsou i pro
terčovce v literatuře uváděny parametry vody, vhodné pro
chov, případně odchov. Nejčastěji je uváděn rozsah teplot,
pH a tvrdost vody. Co se týká teploty, tam problém není –
jednak každý pojem teplota zná, umí jej měřit, a není
problém ji regulovat. Pokud jde o pH, tam už je situace
složitější, stanovení obtížnější, regulace problematická. A tvrdost vody? To už je komplex
problémů, o kterém by se dalo diskutovat hodně dlouho.
V různých přírodních lokalitách výskytu terčovců lze nalézt vodu s různými parametry, ale
pozor: její vlastnosti jsou velmi stálé. V průběhu dne dochází k mírným výkyvům teploty, se
střídáním ročních období se některé parametry vody pravidelně mění, co však zůstává téměř beze
změn, je stupeň znečištení. To je diametrální rozdíl od poměrů v akváriu. Po chemické stránce není
problém připravit vodu požadovaných parametrů, udržet tyto parametry dostatečně dlouho je však
obtížné. V čem je problém? Není složité uhodnout – v akváriu máme továrnu na zplodiny, které
kvalitu vodu významným způsobem ovlivňují.
Začněme tedy od jednoduššího. Představme si začátečníka v chovu terčovců, který je natolik
soudný, že si pro začátek pořídí dva skoro dospělé, necelý rok staré jedince tyrkysového terčovce a
doufá, že to bude pár. Protože, jak už jsem uvedl, je soudný, má již delší dobu připravené 200l
akvárium. Aby si zkrátil dobu čekání na uplynutí „delší doby“, vybavil akvárium externím filtrem
co největšího objemu, vnitřním molitanovým filtrem poháněným vzduchem a výkonným
termostatickým topítkem. Proč výkonným? No protože je soudný a ví, že bude často měnit vodu!
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Z tohoto důvodu také umístil akvárium blízko odpadu a zdroje vody. Protože touží po
chovatelském úspěchu (proto si přece pořídil dva mladé, perspektivní jedince), rovnou si
připravil další dvě 200l akvária s obdobným vybavením. S jedním počítá na přípravu vody (to se
obejde bez vnějšího filtru), to další je jen tak - co kdyby byly mladé?
Akvária a příslušenství jsou tedy vydesinfikována Savem, „načančána“ a napuštěna vodou
z vodovodu. Proč z vodovodu? Poněvadž je to nejjednodušší! Po
2-3 dnech se v prázdném akváriu vytvořila „jakás-takás“
rovnováha a je na čase zjistit, co vlastně teče z kohoutku. Voda
už je vytemperována na 28°C a chlór a rozpuštěné plyny se
stačily uvolnit, pročež si náš akvarista udělá radost a stanoví si
pH a změří vodivost. Protože jeho stařičký konduktometr nemá
korekci na teplotu, odebral si do kelímku od jogurtu (pečlivě
vypláchnutého destilovanou vodou) vzorek vody, vytemperoval
ho na 20°C a naměřil měrnou vodivost 400uS/cm. To je hodnota poměrně vysoká a říká nám, že ve
vodě je obsažené velké množství iontů, neboli vysoká koncentrace rozpuštěných disociovaných
látek, s největší pravděpodobností hydrogenuhličitanů.
Na stanovení pH si za pár korun koupil jednoduchou kolorimetrickou sadu a zjistil, že voda
není neutrální, jak se učil ve škole, ale slabě kyselá – pH mezi 6.0-6.6. Tyto
hodnoty jsou v pořádku a jsou mimo jiné způsobeny kyselinou
uhličitou H2CO3, která vzniká rozpouštěním oxidu
uhličitého CO2 (rozpustnost CO2 závisí na
teplotě,

se

stoupající

teplotou

klesá).

S rostoucím obsahem CO2 ve vodě roste i
obsah

kyseliny

uhličité

(asi

0,2%

rozpuštěného CO2 přechází na H2CO3) a tím
roste

také

kyselost:

H2CO3

disociuje

(rozpadá se), na ionty HCO3- a CO32- a
kationty

H+,

jejichž

záporný

dekadický

logaritmus jejich koncentrace se v minulosti
uváděl jako definice pH (současná definice zní jinak, což ale našeho akvaristu netrápí). CO2 se do
vody v tento okamžik dostává ze vzduchu nad hladinou a ze vzduchu použitého k činnosti
molitanového filtru. Později přibude další zdroj – ryby. To vsak není vše. Ve vodě jsou rozpuštěny
různé soli, především hydrogenuhličitany – vápenatý a hořečnatý (na to ukazuje vysoká vodivost).
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Situaci komplikuje skutečnost, že zmíněné hydrogenuhličitany potřebují pro svoji existenci
tzv. rovnovážné množství CO2. Pokud množství CO2 klesá (například intenzivním
vzduchováním, nárůstem teploty, spotřebováváním rostlinami...), rozloží se část hydrogenuhličitanů
na nerozpustný uhličitan a plynný CO2. Vše funguje i obráceně – při „přebytku“ CO2 (dýcháním
ryb, rostlin ...) dochází k rozpouštění uhličitanů – ovšem jen tehdy, je-li co rozpouštět (na to si
vzpomeneme později při přípravě vývojové vody). Za rovnovážných podmínek dojde k vytvoření
ustáleného vztahu mezi koncentrací rozpuštěného CO2, hodnotou pH a obsahem hydrogenuhličitanů
Mezi jednotlivými existenčními formami oxidu uhličitého (volným CO2, H2CO3, HCO3-, a CO32-)
existuje charakteristická závislost, kterou zobrazuje graf (rovnovážný stav je reprezentovaný
křivkami, jakýkoliv jiný stav je nestabilní a systém se snaží rovnováhy dosáhnout).
Z obrázku je vidět, že v kyselé vodě se nachází prakticky veškerý oxid uhličitý jako volný
CO2 a hydrogenuhličitany ani uhličitany nejsou přítomné. Platí to i naopak – nemáme-li k dispozici
žádné uhličitany k rozpouštění a dodáváme-li do systému CO2, začne nám klesat pH. Tento případ
nám však zatím nehrozí tak akutně
(intenzivně

vzduchujeme)

,

horší

je

skutečnost, že pH nám ovlivňuje kyselina
dusičná.

Norma

(ČSN)

stanoví,

že

vodovodní voda musí mít obsah dusičnanů
NO3- nižší než 50mg/l a to už je množství,
které není pro chov terčovců příliš vhodné.
To už ani nemluvím o tom, že norma je
jedna věc a skutečnost věc druhá... Protože
s dusíkem se náš akvarista bude potýkat
zcela určitě (mám obavy, že neúspěšně),
vybavil se jednoduchými testy na stanovení NO2- a NO3- a hned je na „čerstvém“ akváriu
vyzkoušel. Hodnoty dusitanů neměřitelné, což potěší. Zato dusičnany, to je rána pod pás: 60mg
NO3-/l. Pochopitelně NO3- se v akváriu nevyskytuje jenom jako iont, ale spolu s ionty vodíku:
HNO3. A je to jasné – kyselina dusičná samozřejmě ovlivňuje pH. V tomto případě to není tak
výrazné, protože voda má díky vysokému obsahu solí celkem slušnou pufrační schopnost, ale
později, až začneme používat vodu měkkou, vývojovou ...
Pokračování příště…
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