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Josef Ravnak
Zakladatel a jednatel
sera GmbH

Editorial02

Drazí milovníci zvířat,

Symbióza, tedy spolupráce zcela rozdílných organismů pro oboustranný prospěch, je fas-
cinující cesta ke zlepšení života. Útesy tvořené druhy korálů, na nichž se usazují řasy 
zooxanthely, jsou velmi oblíbené také u mořských akvaristů a ti je úspěšně pěstují  
a rozmnožují.

Po dlouhé zimě je těšení se na sezónu jezírek velké. Na jaře se probouzejí živočichové a 
rostliny v jezírku k novému životu. Pestré květy a čilé ryby jsou potěšením pro oči. V tomto 
vydání sera VIVO poskytujeme cenné rady pro úspěšný start do sezóny.

Každý seriózní akvarista je si vědom, že ryby jsou živé organismy s komplexním způsobem 
chování a schopností učit se, kterou není vhodné podceňovat. Jsou mnohem více než jen 
krásně vypadající “živé dekorace”. sera VIVO pojednává o některých důležitých aspek-
tech současného výzkumu jako úvod do této zajímavé a důležité tématiky.

To všechno a mnohem víc najdete v tomto vydání.

Doufáme, že vás časopis sera VIVO bude bavit 

Josef Ravnak
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Téma z titulní strany 04

Působivá

na Côte d’Azur
Přímo na pobřeží, nedaleko od Monaka, má Nice ideální předpo-
klady pro probuzení zájmu o obyvatele vody. Zde vede odborný 
obchod s akvaristikou pan Hans Dulière, v němž vedle velmi  
zajímavého výběru rostlin a živočichů je poskytováno i odborné 
poradenství.

Akvaristika
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Téma z titulní strany 05

Kdy jste pro sebe objevil akvaristiku a kdy jste otevřel  
váš obchod? 
Pocházím z rybářské rodiny a vždy jsem žil v Beaulieu sur 
Mer blízko Středozemního moře. V 10 letech jsem si 
zařídil akvárium a naučil se jak se o něj starat. Během 
několika let jsem začal chovat různé druhy. Asi v 18 letech 
jsem objevil mořskou akvaristiku. Zařídil jsem si 500 litrové 
akvárium s živými korály a později další 1.500 litrové 
akvárium pro větší ryby. Ve 28 letech se stalo z koníčka 
povolání. Koupil jsem akvaristický obchod, který byl 
spe      cializovaný na prodej exotických ryb.

Co fascinuje Vás a vaše zákazníky na akvaristice? 
Akvárium je intelektuální, optická a estetická atrakce. 
Každý může nechat volný běh své fantazii, když si zařizuje 
akvárium podle svých představ, přání a dokonce podle 
vnitřního založení. Je to okno do jiného světa, světa ticha 
a barev, který odbourává stres a inspiruje mysl.

Jak vidíte vývoj akvaristiky v minulosti a v budoucnosti?
Akvaristika bude nadále všudypřítomna v naší společnosti 
avšak bude podléhat stálým změnám. Nová pravidla 
ochrany zvířat a druhů povedou k dalšímu rozvoji chovů 
ryb a korálů.
Akvaristika zůstává nadále atraktivní neboť Francouzi 
milují zvířata a mít jedno akvárium doma nebo v práci 
není náročné.

Jak odhadujete zájem o akvaristiku ve Francii, zvláště v 
regionu Provence/Alpen/Côte d’Azur?
Naše geografická poloha v blízkosti Mořského musea v 
Monaku a moře vytváří příznivou situaci pro rozvoj 
akvaristiky v regionu. Toto prostředí samo o sobě 
vzbuzuje zájem o akvária.

Jaké jsou zvláštnosti akvaristiky ve Francii? Jsou velké 
rozdíly v porovnání s ostatními zeměmi světa? 
Specializované sítě odborných obchodů jsou ve Francii 
spíše výjimkou. Při svých návštěvách Belgie, Holandska, 
Německa, Španělska a Itálie si znovu uvědomuji, že to co 
udělalo akvaristiku silnou ve Francii v osmdesátých letech 
jsou jednotlivé obchody, malé prodejny zvířat v jednotli-
vých čtvrtích, takových jsou na Côte d’Azur desítky a 
rovněž četné akvaristické kluby. Všichni tito nadšenci 

Côte d’Azur je i za hranicemi Francie dobře známé díky městům Monaco, Saint Tropez, Nice a 
Cannes a slouží jako kulisa pro četné úspěšné filmy. Avšak Côte d’Azur má mnohem víc co 
nabídnout. Hans Dulière nám poskytuje zajímavý náhled do vzrušující a aktivní místní akvaris-

tické scény.

VIVO

Působivá

vytvořili síť užitečných znalostí pro akvaristy začátečníky. 
V této době je trh ve Francii zaměřen především na malá 
akvária, včetně kulatých skleněných a další varianty pro 
zlaté rybky a bojovnice. Rovněž u mořských akvárií 
nacházíme akvária o malém objemu. Péče o malá akvária 
je v současné době ve Francii silný trend. Malý objem 
vody je však těžší udržet stabilní. 
My jsme také výrobci akvárií. Děláme i na míru, avšak vždy 
doporučujeme akvária s několika stovkami litrů vody.
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Téma z titulní strany 06

Oceánografické muzeum 
Situováno na pobřeží Monaka, poskytuje “Chrám Moří” od roku 1910  
na ploše přes 6.000 m² návštěvníkům možnost poznávat svět obyvatel moří.

Které druhy ryb a formy akvárií (mořské akvárium, 
bezobratlí, želvy) jsou ve Francii nejoblíbenější?
Nejprodávanější ryby ve Francii jsou stále zlaté ryby, tetry 
a živorodky. Pro mořská akvária jsou oblíbení klauni 
Amphiprion ocellaris a rovněž bodloci mezi nimi Zebraso-
ma flavescens. Také reef akvária jsou stále velmi oblíbená. 
Nadále trvá silná poptávka po čistě rybích akváriích, opět 
především velké ryby. Díky rozvoji techniky, výrobků a 
dostatku informací se úspěšná mořská akvaristika stala 
přístupná pro každého akvaristu. Prožíváme skutečný 
vzestup mořské akvaristiky.

Pro začátečníka je však důležité postupovat krok za 
krokem, neboť akvaristika vyžaduje zkušenosti, znalosti, 
důslednost a rovněž respekt k přírodě. Proto všechny 
začátečníky vedeme k tomu, aby se nejdříve seznámili se 
sladkovodní akvaristikou než přejdou na mořskou 
akvaristiku.

Co by měli vědět začátečníci než začnou s prvním 
akváriem?
V našem obchodě se řídíme zásadou, že odborné 
poradenství při koupi akvária je velmi důležité. Také velmi 
obsažní sera Rádci pomáhají zákazníkům a poskytují velmi 
důležité informace. V době všudypřítomného internetu v 
moderním světě věřím ve stres odbourávající účinek 
akvaristiky. Je krásné dívat se na akvárium, je to koncent-
rovaný kousek přírody, který každý někdy potřebuje. Není 
nic srovnatelného, po dlouhém a náročném pracovním 
dnu, než večer pozorovat akvárium.

Je akvaristika, podle vašeho mínění, spíš koníček pro děti 
nebo dospělé? 
Akvaristika je atraktivní pro všechny věkové skupiny a 
všechny sociální vrstvy. Je zajímavá i pro nejmladší, kteří si 
tímto způsobem uvědomí krásu přírody a ekologii. 
Akvaristika umožňuje také kontakt mezi koníčkáři (fóra, 
burzy, návštěvy různých obchodů, museí). Vyzývá i k 
zdokonalení díky četbě časopisů. To je důvod proč je to 
zajímavé obzvlášť pro nejmladší neboť péče o zvíře vede k 
tomu, že přebírá odpovědnost za přírodu a živé tvory.

Pro dospělé je to často relaxační koníček. Zapomínáme 
na denní stres, když pozorujeme život v akváriu či o ně 
pečujeme. Akvaristika je vášeň bez konkrétního a 
komplexního cíle. Každý den se učíme od přírody, 
neustále se snažíme zdokonalovat. V tom je ta výzva.

Akvaristé díky svojí zkušenosti umožňují další 
rozvoj akvaristiky – a přispívají k novým poznat-
kům v biologii, chemii či geografii!
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Téma z titulní strany 07

VIVO

Carnaval de Nice

Každý rok se koná v Nice krásný karnevalový 
průvod. Obzvláštní význam mají v karnevalu v 
Nice pestré květiny, které se vyskytují ve všech 
možných motivech a převlecích karnevalu.

Díky své poloze přímo na 
břehu moře jsou voda a její 
obyvatelé v Nice všudypřítom-
ní. Kromě toho působí krásné 
město také svými pamětihod-
nými stavbami a legendárním 
bulvárem “Promenade des 
Anglais”. Nice má velmi mírné 
klima a je celoročně vhodným 
cílem cest!

Mobilní ocelová skulptura symbol práce od Sosno, byla vystavena v 
přístavu v Nice jako vzpomínka na veterináře Dr. Pierre-Richard Dick, 
který se specializoval na výzkum, výrobu a distribuci léčiv pro zvířata.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Skulptura od Sacha Sosno 2012

VIVO_1_2013_CZ.indd   7 22.02.2013   14:25:52



Akvarijní prostředí 08

Krásná 
zahradní jezírka 

Přidaný potůček s vodopády 
má ještě další kouzlo a umož-
ňuje pozorování pestrých oboj-
živelníků a vážek. Rostliny zasa-
zené v proudu, na břehu či 
bažině s pestrými květy na jaře 
a v létě dávají každému rybníč-
ku individuální šarm.
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Akvarijní prostředí 09

VIVO

napsal Dieter Untergasser

Vlastní zahradní jezírko se může stát soukromou oázou klidu. Zde si můžete 
odpočinout od každodenní hektické činnosti, vychutnat oblíbený nápoj 
nebo jídlo uprostřed přírody na břehu jezírka a přitom pozorovat různorodý 
život ve vodě a okolo ní.

Ať už dáváte přednost jezírku s 
rybami nebo přírodnímu ryb-
níčku, nebo chcete oba kom-

binovat, je možno všechny nápady provést. 
Mezi všemi rybími obyvateli jezírka není náhodou Koi 
se svými neuvěřitelnými barvami a variacemi jedničkou 
v oblíbenosti. Někteří chovatelé Koi popisují svá zvířa-
ta, k nimž mají často velmi osobní vztah, velmi nadšeně 
a eufemisticky: “Majestátně  tvoří své dráhy v sluncem 
zalitém jezírku. Jejich šupiny zrcadlí odražené světlo 
jako diamanty zpět.” Nadšení nad krásou Koi má mno-
ho výrazových prostředků.

Abychom ryby viděli v celé jejich kráse, musí sa-
mozřejmě plavat v čisté vodě. Účinná filtrace pro od-
bourání vznikajících produktů látkové výměny v jezírku 
s rybami je proto povinná. Avšak také profesionální 
krmivo, které je uzpůsobeno požadavkům na živiny dle 
ročního období, je potřebné. Další podrobnosti k tomu 
najdete v prospektu “sera KOI Professional” a také v 
nejnovějším článku o Mannan-oligosacharidech (MOS) 
v tomto vydání a také v posledním vydání sera VIVO 
2012.

Udržení vysoké a konstantní kvality vody závisí 
na pravidelné výměně vody. Čerstvá voda by měla být 
preventivně ošetřena se sera KOI PROTECT proti v ní 
obsaženým těžkým kovům jako např. měď, olovo, zinek 
a také jedovatým sloučeninám chlóru.

Zvláště nyní na jaře je voda v zahradním rybníčku 
chudá na minerály. Sníh a deště snížily obsah minerál-
ních látek, voda je vylouhovaná. Výměna vody za vodu 
z vodovodu dodá životně důležité minerály jen v ome-
zené míře. Většinou voda z vodovodu obsahuje pouze 
vápník a uhličitany. Ryby však potřebují mnohem více 
prvků, které musí dostat v rozpuštěné formě. sera  
mineral salt obsahuje všechny minerály ve správném 
poměru jako dobře rozpustnou směs soli, která nastaví 
správný poměr vápníku, magnézia  a draslíku ve vodě 
jezírka. 

Na jaře se setkáváme s rozmnožováním plovou-
cích řas a následně se zelenou vodou. To lze účinně 
omezit preventivně přidáním sera pond phosvec. Při-
dáním časně na jaře, ještě před rozmnožením řas, od-
straní přes zimu vzniklý fosfát a vezme tak řasám základ 
výživy. Poněvadž se nemnoží, zůstane voda průzračná. 

Takovým jednoduchým postupem zůstane ra-
dost z jezírka nezkalená a majitelé jezírek se mohou 
těšit ze svých ryb a jejich čilého chování.
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Prostředí jezírek 10

Díl5

napsal Dr. Bodo Schnell

Atmosférický vzduch obsahuje asi 21% kyslíku, který je především 
vytvářen rostlinami. Ve vodě se kyslík dobře rozpouští, čímž umožňuje 
život živočichů. Rozpuštěný kyslík je částečně tvořen přímo rostlina-
mi rostoucími ve vodě, částečně je přijímán ze vzduchu přes hladinu 
vody.

Kyslík
Nezbytný pro zdravý  

život v jezírku 

Je dobře známo, že kyslík je životně důležitý pro 
dýchání živočichů a ryby nejsou žádnou výjimkou. 
Dobré zásobování kyslíkem je proto důležité. Po-

třeba kyslíku různých druhů ryb v jezírku se liší podle 
jejich přirozeného životního prostředí. Ryby z teplé, 
pomalu tekoucí nebo stojaté vody potřebují výrazně 
méně kyslíku než druhy z chladné nebo rychle tekoucí 
vody.

Vedle dýchání slouží kyslík k oxidačnímu odbou-
rávání organických odpadních látek jako např. výkaly, 
odumřelé části rostlin, listy spadlé do jezírka atd. Toto 
odbourávání je v první řadě prováděno bakteriemi, 
houbami a dalšími mikroorganismy. Tyto organismy 
zhodnocují odpady jako živiny a přeměňují je dále na 
neškodné odpadní látky. Potřeba kyslíku závisí na 
druhu, počtu a velikosti ryb, krmení, dalším zatížení 
škodlivými látkami a také na teplotě vody. V teplé vodě 
běží procesy rychleji avšak současně klesá koncentrace 
nasycení. Proto je pečlivá kontrola případně dodání 
kyslíku v letním období obzvláště důležitá.

Nebezpečí vzniká, když je nedostatečné zásobo-
vání kyslíkem: Kvůli výše zmiňovaným procesům od-
bourávání může nastat situace, že nezůstává dostatek 
kyslíku na dýchání. Přitom odbourávání pokračuje i při 
nedostatku kyslíku (anoxické odbourávání). Zde se pak 
tvoří nebezpečné, jedovaté a odpudivě páchnoucí pro-
dukty odbourávání – mluvíme pak o hnití. Tomu je 
třeba v jezírku bezpodmínečně zabránit. Listy spadlé 
do jezírka je nutné ihned odstranit, abychom se vyhnuli 
vzniku nedostatku kyslíku kvůli jejich rozkládání. Dosta-
tečné zásobování kyslíkem je nezbytné pro dosažení 
dobré hygieny v jezírku a zamezení dalším problémům 
včetně nemocí ryb. 
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VIVO

Jak se dostává kyslík do vody ?

Rostliny produkují během fotosyntézy kyslík – 
další důvod proč do jezírka vysadit rostliny! Rychle ros-
toucí ponořené živé rostliny dodávají do vody zvlášť 
hodně kyslíku a přispívají tak výrazně ke zdravému je-
zírku. Alespoň u velkých jezírek je možno, pro ryby ne-
přístupně, oddělit část jezírka a rostliny tam pak pěsto-
vat. To zabrání tomu, aby ryby používaly rostliny jako 
vítané zelené krmivo a ožíraly je.

Zcela dostačující množství kyslíku se do rybniční 
vody dostane přes vodní hladinu. Je výhodné rybník 
doplnit potokem. Tekoucí voda pojme další kyslík a dále 
je povrch větší v důsledku vytváření vln. Pohyb hladiny 
je zároveň účinným opatřením proti vzniku olejových 
vrstev, které brání vstupu kyslíku. Rozumná cirkulace 
vody pomocí filtračního čerpadla je důležitá pro rov-
noměrnou distribuci kyslíku.

Na jezírko působí roční období a s tím spojené 
klimatické změny a výkyvy teploty. Kvůli tomu silně ko-
lísá obsah kyslíku ve vodě. Kyslík, stejně jako ostatní 
plyny, se rozpouští lépe ve studené než teplé vodě. Při 
0°C se při 100% nasycení kyslíkem rozpustí přes  
14 mg/l. Při 20°C je to asi 9 mg/l, při 25°C již jen 8 mg/l. 
Avšak kvůli organickému zatížení nelze často dosáh-
nout 100% nasycení – a 50% nasycení kyslíkem při 25°C 
odpovídá pak pouze asi 4 mg/l!

Měření obsahu kyslíku 

Doporučuje se proto obsah kyslíku 
pravidelně měřit. 4 mg/l je třeba brát jako mi-
nimální hodnotu při péči o ryby. Doporučujeme 
však vyšší hodnotu obsahu kyslíku a vytvořit tak 
určitou reservu, obzvláště v létě. Pomocí sera 
Testu kyslíku je to jednoduché, obsah kyslíku ve 
vodě určíte během několika minut. V případě ne-
dostatku kyslíku je důležité neprodleně zjistit 
příčiny a odstranit je. 

V akutních případech nedostatku kyslíku je 
třeba okamžité zlepšení situace dodáním kyslíku 
např. sera O2 plus. Prášek jednoduše nasypte na 
hladinu. sera O2 plus kombinuje okamžité a 
dlouhodobé zásobování kyslíkem.

Obsah kyslíku podle teploty  
(vždy 100% nasycení) mg/l O2

Tekoucí voda potůčku nabírá další kyslík.
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Výzkum chování 12

Ryby jako domácí zvířata 

Ryby jsou – statisticky vzato – třetí nejoblíbenější 
domácí zvíře. Nicméně nám připadá kontakt s tímto 
vzdáleným příbuzným poněkud obtížný. Neumějí se s 
námi dorozumět ani mimikou ani zvukově. Jejich životní 
prostředí je pro nás cizí. Nicméně jsou to citliví živoči-
chové a žádné snadno nahraditelné dekorace. Ačkoliv 
nebo právě proto, že jejich zkušenostní horizont a po-
citový svět se od našeho výrazně liší, měli bychom se 
snažit zjistit, kdy se námi chovaná ryba cítí v pohodě.

Odborně ošetřené akvárium nebo jezírko umož-
ňuje chovanému zvířeti vést život v relativně přírodě 
podobných podmínkách. Na rozdíl od např. mnoha psů 
a koček, jsou okrasné ryby v ideálním případě chovány 
v prostředí podobném přírodním podmínkám dle mož-
nosti s podobnými druhy živočichů. Dodržovat stabilní 
podmínky vody zvláště v malých nádržích je nicméně 
nesrovnatelně složitější. A aby to bylo ještě těžší, jsou 
skutečné potřeby často velmi málo prozkoumány.

Definice pohody 

Poznat tyto potřeby, tedy pohodu vědecky fun-
dovaně definovat, je velmi náročná úloha. Nestačí změ-
řit jednotlivé isolované faktory jako úmrtnost nebo 
růstový faktor. Vedle těchto faktorů, které objektivně 
měří zdraví, je třeba vzít v úvahu i subjektivní prefe-
rence ryb, pokud jsou metodami výzkumu chování mě-
řitelné. K tomu přidáme ještě otázku repertoáru cho-
vání ryb v přírodě (např. migrace nebo chování v  
 
 

hejnu). Také zde je u mnoha druhů velký nedostatek 
znalosti jejich potřeb, než aby se mohly zavádět do 
praktických doporučení odchovu.

Při těchto úvahách by se však nemělo zapomínat, 
že volně žijící ryby mají i podstatná omezení a nevý-
hody (např. lovci, hlad, nemoci, nepříznivé životní pro-
středí). Jen málo ryb přežije až do pohlavní dospělosti. 
To v žádném případě nemá ospravedlnit špatné pod-
mínky chovu, nýbrž ukazuje, že ryby díky evolučnímu 
přizpůsobování, jsou v podstatě schopné tyto poža-
davky životního prostředí zvládnout.

Stresová reakce –  
strategie přizpůsobení

Důležitou strategií přizpůsobení k překonání ta-
kových problémů představují stresové reakce. Při kon-
taktu se stresovým faktorem reaguje tělo ryby celou 
řadou fyziologických změn (m.j. vypouštěním “streso-
vých hormonů” adrenalinu a cortisolu, zvýšením výkonu 
srdce a krevního oběhu, mobilizací energie), které rybě 
v této výjimečné situaci umožňují zvýšit resistenci. Také 
dlouhodobější stresové reakce, jako např. snížení příjmu 
potravy, zastavení reprodukce, oslabení imunitního sys-
tému a poruchy v růstu, slouží především k překonání 
stres způsobujících situací. Dlouhodobě však vedou k 
problémům, které výrazně omezují pohodu ryb a 
mohou vést k onemocnění a smrti.

napsala Elena Rathgeber 

Pohoda ryb –  
nejen čistě etické úvahy
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Výzkum chování 13

VIVO

Tolerance strádání?

Mohou zvířata a specielně ryby vůbec – v lidském 
pojetí – něco cítit a především trpět? Nové studie došly 
k závěru, že ryby – jakož i desetinožci (např. krevety a 
raci) a Cephalopoda (hlavonožci) – mají schopnost cítit 
bolest. Pokud mají s takovým podnětem bolesti zkuše-
nost, snaží se mu vyhnout. Tyto reakce mohou být velmi 
komplexní a daleko přesahují pouhý reflex. Ryby jsou 
schopné na jednou prožitou zkušenost i po dlouhé 
době provést patřičnou reakci k vyhnutí se podnětu 
bolesti. (Na rozdíl od často citované sekundové paměti 
zlatých ryb má mnoho jiných druhů v laboratoři proká-
zanou dlouhodobou paměť.) Z toho vyplývá, že pora-
nění nebo poškozující podmínky ovlivňují pohodu jed-
notlivých ryb. Z naší etické odpovědnosti vyplývá 
povinnost snažit se vyhnout takovým zraňujícím pod-
mínkám a sníženému komfortu ryb v našem chovu – 
podle základní premisy německého zákona o ochraně 
zvířat (§ 1 věta 2).

Přehodnocení:  
Ochrana druhu a 
ochrana jednotlivce 

Naštěstí se zvyšuje pově-
domí o pohodě ryb ve všech 
relevantních oblastech (výzkum, 
akvaristika, akvakultura, rybář-
ství a rybaření) mezi obyvatel-
stvem, jakož i mezi legislativ-
ními a poradenskými orgány. 
Zatímco dříve se ryby chránily 
pouze jako celek (zákaz nad-
měrného výlovu, opatření na 
ochranu prostředí atd.), dnes se 
začínají uznávat i jejich práva 
jako individuálních živých by-
tostí.

Ryby jsou vysoce vyvi-
nutá citlivá stvoření, která se 
však v mnoha ohledech od nás 
teplokrevných obratlovců liší. 
Abychom mohli účinně podpo-
rovat pohodu ryb, musíme ctít 
jak společné znaky tak i rozdíl-
nosti.

Jednoduše použitelné 
indikátory k posouzení 
pohody ryb: 

 změna vybarvení

 změna frekvence dýchání 

  změna plavání a jiné změny 
chování 

 nechutenství

 snížení růstu 

 ztráta kondice

 tělesné anomálie 

 zranění (a špatné hojení )

 častá onemocnění 

  snížené rozmnožování  
(pokud se týká )

Některé body, které pro vás, co by eticky jednajícího 
chovatele ryb, měly být obzvlášť zajímavé:

  Dbejte již při nákupu, aby ryby byly zdravé a v dobrém stavu. Ptejte 
se, zda byla zvířata odpovědně a podle pravidel udržitelnosti chová-
na, příp. odchycena a transportována. Nekupujte žádné tzv. kruté 
odchovy.

  Dbejte, aby žádné cizí (“invazivní”) druhy se nedostaly do lokálního 
prostředí.

  Poskytněte svým rybám nejlepší možné podmínky pro život 
– nemohou jít nikam jinam!  
(Hlavní problémy chovu ryb spočívají především ve špatné kvalitě 
vody, nevhodné složení osádky a přerybnění. Rovněž dbejte na 
druhově vhodnou, různorodou výživu, jednejte rychle a přiměřeně 
pokud ryby onemocní a vytvořte vhodné prostředí a prostor s 
dostatečnými stimuly pro druhově odpovídající chování).
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Funkční  
krmivo – 
přínosy mananoligosacharidů

napsala Elena Rathgeber

Účinek MOS na mladé kapry chované v nádrži 
Graf podle Culjak et al., 2006

úhyn specifický poměr růstu 

Četnost infekce s Vibrio 
alginolyticus u mořského 
vlka, který byl krmen 
rozdílnými koncentracemi 
MOS (0,4% MOS obsahu v 
sera krmivu)
Graf podle  
Torrecillas et al., 2007 
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Výživa 15

Funkční  
krmivo – 

VIVO

Funkční krmivo:
Více než jen nasycení 

Informovaný chovatel ryb očekává 
dnes od značkového krmiva víc než jen syté 
ryby. Správná výživa je pro všechny živoči-
chy základní podmínkou pro dlouhý a 
zdravý život. Jak je u firmy sera odjakživa 
obvyklé, je třeba pro dobré krmivo namí-
chat kvalitní přírodní a různorodé suroviny 
a šetrně je zpracovat. Tak je zajištěno záso-
bování ryb všemi potřebnými stavebními 
kameny ve vhodném poměru. 

Takto mohou moderní krmiva, vychá-
zející z nejnovějších vědeckých poznatků, 
pomocí přidání funkčních přísad výrazně 
zvýšit dobrý stav ryb objektivně měřitelným 
a přitom přirozeným způsobem. Mezi tyto 
funkční přísady patří mananoligosacharidy 
(MOS).

Jaké účinky má MOS?

MOS jsou prebiotické účinné části 
buněčných stěn specifického kvasinkového 
kmene, které přirozeným způsobem pod-
porují střevní trávení a celkový zdravotní 
stav krmených živočichů. Způsob účinko-
vání a funkčnost MOS je obsáhle prokázána 
v četných vědeckých studiích a rovněž 
dlouhodobým praktickým používáním 
(např. akvakultura). Mimo jiných jsou proká-
zány vědecky tyto účinky MOS u ryb: zrych-
lení růstu a přibývání na váze; zlepšený spe-
cifický růstový poměr; zlepšení výkonu, 
zdravotního stavu střev a imunity (obzvláště 
při stresu); snížení úhynu (také zvýšená 
schopnost přežití), zlepšené využití krmiva 
a živin; zlepšení zdravotního stavu střev a 
funkčnosti střev; silnější a delší mikrovily; 
které chrání střevní sliznici – pod vlivem 
MOS – efektivnější proti infekci a zlepšuje 
se zdraví krve.

Prebiotika jsou nestravi-
telné oligosacharidy, také uhlovo-
dany, které pozitivně ovlivňují 
svého hostitele, především růst 
a/nebo další aktivity jednoho 
nebo více bakteriálních druhů – 
zvláště bakterie kyseliny mléčné a 
bifidobakterie – cíleně působí ve 
střevech a tak positivně mění 
střevní flóru. “Dobré” bakterie se 
množí zatímco “špatné” ubývají. 

sera –  
funkční krmivo  

pro lepší pohodu  
a dlouhý  
život ryb!

Jak účinkuje MOS?

Základních účinků MOS je celá řada. 
Jako prebiotika podporují  zdravě vyváže-
nou střevní flóru. Dále MOS cíleně redu-
kuje růst bakterií vyvolávajících nemoci, tím 
že jim brání usadit se ve střevní sliznici. Stu-
die prokázaly, že např. počet vibrio bakte-
rií, které způsobují (především v pěstírnách) 
velké škody u mnoha ryb, se po nasazení 
MOS výrazně snížil.

Kromě toho mají MOS pozitivní úči-
nek na strukturu střev. Počet a délka mikro-
vily (výčnělků střevních buněk) se po nasa-
zení MOS výrazně zvýšily, přičemž povrch 
střev silně vzrostl. To vede k optimalizaci 
trávení. Vedle těchto účinků byl prokázán 
přímo stimulující efekt MOS na celý imu-
nitní systém.

Proč sera používá MOS?

Sumarizováno je nasazení MOS roz-
hodujícím preventivním opatřením pro udr-
žení zdraví krmených ryb. Zvířata méně 
často onemocní, infekce probíhají umír-
něně a uzdravování se zkracuje. Používání 
léčiv proti např. bakteriálním infekcím se 
výrazně snižuje. 

Díky svým prokázaným pozitivním, 
bezpečným účinkům, především při zvyšo-
vání imunity, zaslouží si MOS, jako přiro-
zená funkční součást, své místo v seznamu 
přísad do sera krmiv.

Porovnání mikroskopického obrazu řezu střevem duhového 
pstruha, bez a s přidáním MOS do krmiva. Struktura střeva  
při krmení s MOS (vpravo) je zřetelně komplexnější.
Pramen: Sweetman et al., 2010

Elektronový mikroskop-srovnání 
střevních kožních buněk larev 
kranasovce štíhlého, které byly 
krmeny bez a s přidáním MOS.  
S MOS (dole) ukazuje zřetelné 
prodloužení a zhuštění mikrovily. 
Počet a velikost vakuol a váčků  
v buňkách se snížil. 
Pramen: Salze et al., 2008
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16 Korály

Teplota ovlivňuje látkovou výměnu každého jednoho organismu. 
Nevhodná teplota ovlivňuje i spolužití ve formě symbiózy mezi 
živočichem a rostlinou, nejen v akváriu. Když náhle najdete v  
akváriu vybledlé korály, může to být symptom přehřátí. 

Korály a teplota 

napsal Johannes Dürbaum Vápník++ oxid uhličitý (CO2)

CO2 z výměny 
látkové 

Srážení vápna

Změkčení vápna

Vápno + kyselina uhličitá

Mořská voda 

Zooxanthely

Tkáň polypů

Žláza nohy

Vápenný skelet

Komplikovaná kooperace různých organismů vysvětluje úspěch korálů 
zvláště v tropických vodách chudých na živiny. Symbióza mezi mikrosko-
pickými jednobuněčnými řasami nebo autotrofními (na světle závislá 

stavební výměna látková) dinoflageláty a tvrdými nebo měkkými korály přinesla 
do evoluce průlom, který kromě jiného nechal vzniknout komplexní biotop 
korálových útesů. Avšak také další organismy přijaly tzv. zooxanthely do své 
tkáně: Někteří měkkýši (např. zéva obrovská a nahožábří plži) jakož i jednobu-
něční dírkonožci jsou takovým příkladem. Druhy dírkonožců byly v minulosti tak 
úspěšné a dominantní, že jejich fosilní tvrdé schránky přispěly ke vzniku celých 
horských hřebenů formou mořského sedimentu. Příčný řez polypovou tkání a zóna tvorby  

skeletu tvrdého korálu 
(ilustrace podle Schumachera) 

Lokální různorodost tvrdých korálů  
u ostrova Sera, Indonésie

Rychle rostoucí  
Acropora millepora  
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Korály 17

Když jsem se před několika lety potápěl a šnorchloval v Arabském 
moři u pobřeží Omanu, připadala mi teplota vody v pozdním 
podzimu extrémně vysoká. V listopadu/novembri dosahovala 

ještě 32°C. Takováto “teplota ve vaně” je vlastně pro korály smrtelná, 
avšak jako protiklad teorie mne obklopovali evidentně zdravé korály. 
Přitom proudění v moři bylo velmi slabé a teplota až do 10 m hloubky 
velmi vysoká a konstantní. 

Jak mne informovali místní, dosahovala teplota vody v plném létě 
po celé týdny ještě vyšší hodnoty, i více než 35°C. Navíc, v důsledku 
teploty, se vyskytují pravidelně neuvěřitelně husté koberce jednobuněč-
ných zelených řas, které se koncentrují přímo na hladině pobřežních 
vod, že jsem při šnorchlování neviděl vlastní ruku. V jiných obdobích 
roku se vedle tohoto “zeleného přílivu” objevuje ještě “červený příliv”, 
navíc korály blízko pobřeží jsou vystaveny hodiny horkému pouštnímu 
slunci kvůli malému přílivu. V tomto regionu arabského moře žijí zřejmě 
kamenné korály s největší tolerancí stresu na celém světě. Bohužel naše 
korály v akváriu většinou nemají takovou schopnost. 

Musíme proto udržovat teplotu v úzkém rozmezí. Ač se jedná 
často o stejné druhy korálů jako v Asii nebo Arabském moři, avšak jejich 
zooxanthely patří případně k jiným druhům.

Trik symbiózy spočívá v: živočišný partner obstará 
pro na světle závislého rostlinného partnera ve své 
tkáni živiny a sloučeniny, které jsou odpadem z jeho 
heterotrofní látkové výměny (amonium, CO2). Proti 
tomu zásobují zooxanthely v tkáni živočicha svého hos-
titele kyslíkem a uhlohydráty. Funkce zooxanthely  není 
však omezena pouze na to: Ovlivňují také rovnováhu 
vápníku pomocí své spotřeby CO2 (podmíněno činností 
fotosyntézy) jednoduše tak, že ve vodě snadno roz-
pustný hydrogen uhličitan vápenatý se změní na špatně 
rozpustný uhličitan vápenatý. To je regulováno živočiš-
ným podílem v symbióze a vytváření stavebního mate-
riálu karbonát vápníku vzniká jen tam, kde ho živočich 
potřebuje k tvorbě skeletu. Proto musí být zooxanthely 
stále posunovány. Důkazem, jak dobře to funguje, jsou 
stejnoměrně vytvářené skelety.

Pro každý fyziologický proces existuje ideální 
teplota. U korálů, podle druhu a jejich okolí leží tato 
hodnota mezi 24 a 28°C. Obzvlášť tehdy kdy je teplota 
nad 28°C, je pak kooperace značně ztížená. Při nepříz-
nivých podmínkách přestanou fyziologicky výkonné 
zooxanthely vyrábět kyslík (to dělají i jiné rostliny a vy-
řadí fotosyntézu), navíc začnou vydechovat své zásoby 
uhlohydrátů jako CO2 (reakce na tmu, na světle nezá-
vislé dýchací procesy). Tento CO2 se spojí s CO2 živočiš-
ného partnera symbiózy a vede pravděpodobně k pře-
kyselení tkání polypů. Ten zatáhne za nouzovou brzdu 
a vypudí většinu svého partnera produkujícího nyní CO2 
a spotřebovávajícího kyslík. Výsledkem je, že korál vy-
bledne: Polypy se jeví bledé, průhledné a bezbarvé. 
Chybí převážně díl rostlinného partnera. Při zlepšení 
podmínek ze zbytků zooxanthely v tkáni polypa vznikne 
nová populace. Pokud však trvá vysoká teplota příliš 
dlouho, nemohou se korály obnovit a umírají.

Některé korály vypuzují své zooxanthely už při 
29°C teploty vody, jiné teprve při vyšší teplotě, pří-
padně při delším působení vyšší teploty. Vysoké tep-
loty v korálových mořích jsou známé jako důsledek El 
Niño. To vedlo v posledních 10 letech k masivním ško-
dám a plošnému odumírání korálových útesů v Indic-
kém oceánu. Avšak samozřejmě nevymřou skoro nikdy 
všechny exempláře jednoho druhu v celém regionu a 
tak se přeživší mohou rozmnožovat pohlavně i nepo-
hlavně. Přeživší mají evidentně vyšší schopnosti a širší 
toleranci na nepříznivé podmínky.

Zelený příliv 

Daymaniat ostrovy, 
Oman

Jsou-li aplikováni společně sera marin 
COMPONENT 1 a 2 poskytují hydrogen 
uhličitan vápenatý pro tvrdé korály v ak-
váriu. Používají se velmi snadno.

VIVO_1_2013_CZ.indd   17 22.02.2013   14:26:40



Akvarijní prostředí18

Bezobratlí obyvatelé akvárií získávají v posledních letech na 
popularitě, neboť je lze chovat v poměrně malých akváriích. 
Speciálně atraktivní jsou akvária pěkně osázená rostlinami,  
v nichž žijí společně krevety, krabi a ryby.

Společenská akvária   
s kraby a krevetami 

napsal Dieter Untergasser

Velikost ryb musí být porovnána s očeká-
vanou velikostí krabů. Při nákupu mají 
krabi často jen poloviční velikost než je 

pozdější konečná velikost. Loupežnické dru-
hy krabů, které považují své menší spolubyd-
lící jen jako kořist, nejsou přirozeně pro tako-
vá společenská akvária vhodné. Většinou 
američtí krabi jako známí Procambarus clar-

kii, tedy odpadají. Mohou být chováni se stej-
ně velkými nebo většími rybami.

Jako obzvláště vhodní pro společenské akvá-
rium s krevetami a rybami se jeví druhy Cherax z Aus-
trálie a z indonéských ostrovů: Cherax sp. “Blue 
Moon”, C. boesemani nebo C. destructor. Jako ryby 
se hodí malé labyrintky, tetry, parmičky, živorodky En-
dlerovy, platy a malé cichlidy. Tyto druhy Cherax jsou 
tak přátelské, že je možno je držet společně s malými 
krevetkami v odchovničce, kde na ně krevetky lezou.

Určitě je třeba dbát na to, aby pro kraby byly k 
dispozici ve správné velikosti jeskyňky a úkryty pro 
převlékání kůže. Je možno je velmi dekorativně posta-
vit z plochých vápenců a osadit mechem, kapradím 
nebo Anubias. Korýši se musí převlékat, aby mohli 
růst. Během a po převlečení kůže jsou krabi velmi 
měkcí a bez ochrany, dokud jejich nový krunýř ne-
ztvrdne. Malé hliněné trubičky, skořápky z kokosu a 
jeskyně z kořenů slouží jako úkryty.

Pokud máte štěstí a získáte harmonický pár 
korýšů, rychle získáte jejich potomstvo. Obzvláště kre-
vety se rozmnožují často. Pro malinký potěr je třeba 
mít k dispozici množství velmi malých úkrytů a jesky-
něk potřebných pro nerušené převlékání.

Také je třeba dbát na to, aby malí korýši nebyli 
nasáti do filtru. sera Biotop Cubes s vnitřním filtrem 
mají velmi jemnou síťku na sací mřížce, u vnějších filtrů 
je třeba nasávací hadici chránit jemnou síťkou nebo 
houbičkou.

 

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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Kompaktní systémy sera Biotop Cubes jsou pro kombinovanou péči krabů, 
krevet a ryb velmi vhodné a lze je podle velikosti s plnou fantazií a dle potřeb 
jejich obyvatel upravit. Lze se pak dlouhou dobu těšit na zajímavé pozorování 
čilých korýšů.

Při péči o korýše je obzvlášť důležitým faktorem neustálá péče o vodu 
při pravidelné nutné výměně vody. I nejmenší množství chlóru nebo těžkých 
kovů ve vodovodní vodě korýše zabije. Proto je třeba přidávat sera aquatan, 
po odsátí staré vody a před přidáním čerstvé vody, na celý objem akvária. 
Dvojitá dávka v žádném případě není škodlivá, dokonce ještě lépe chrání. Při 
silném znečištění vody je třeba nejdříve přidat sera toxivec a pak teprve sera 
aquatan. Poněvadž huminové látky jsou pro korýše velmi potřebné, lze místo 
sera aquatan použít také sera blackwater aquatan. 

Výživa bezobratlých

Vyvážená výživa je pro korýše zrovna tak důležitá jako pro ryby, neboť 
potřebují speciální bílkoviny a kvalitní uhlovodany, aby dobře rostli, převléka-
li se a zpevňovali svůj krunýř. Tyto výživné látky jsou obsaženy v krmivech sera 
shrimps natural a crabs natural. Navíc je zcela nezbytné dodávání vyvážených 
minerálních látek. Asi hodinu po výměně vody je třeba přidat na 100 litrů 
akvarijní vody plnou lžičku sera mineral salt.

Cherax destructor

Péče o korýše

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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*Německý svaz akvaristů a teraristů

VDA-odborné školící centrum 20

Nové  
VDA-odborné školící centrum  
ve firmě sera

napsal Dieter Untergasser

Jako další krok oblasti servisu otevře 
na jaře sera ve spolupráci s Verband 
Deutscher Vereine für Aquarien- und 

Terrarienkunde (VDA)* Odborné zákaznic-
ké centrum West. Zde se bude konat od-
borný trénink podle § 11 německého záko-
na na ochranu zvířat s oficielní zkouškou a 
rovněž další vzdělávání. 

Odborné školení má v akvaristice 
skoro 20-letou tradici. Původně bylo za-
mýšleno pro členy VDA. Tím se mohli brá-
nit tvrzení, že mají málo znalostí, aby mohli 
správně chovat ryby. 600 stran školících 
desek, školení a zkouška nabízí jedinečnou 
způsobilost. Většina členů VDA zkoušky 
úspěšně složila.

Vzdělávání a další rozvoj má u firmy sera dlouhou tradici. Již více než 
čtyři desetiletí podporuje sera profesionální vzdělávání v odborných 
obchodech.

V druhé polovině devadesátých let 
byl schválen § 11 německého zákona o 
ochraně zvířat, že v každém obchodě s 
prodejem živých zvířat musí být osoba 
schopná prokázat znalosti v rozhovoru s 
příslušným veterinářem. Totéž platí pro ob-
chodní prodej a chov bezobratlých při ob-
ratu nad 2.000,- Euro ročně. Státní veteri-
náři kontaktovali presidium VDA s dotazem 
zda je možno přepracovat učebnici a škole-
ní, aby bylo možno provádět školení pro-
davačů v odborných chovatelských obcho-
dech. Autoři učebnice a školení rozšířili 
obsah odborného školení podle § 11 ně-
meckého  zákona o ochraně zvířat. Jak u 
firmy sera tak v celém státě proběhlo mno-
ho školení a zkoušek v oblasti sladkovodní 
akvaristiky, mořské akvaristiky a teraristiky.

Během několika let bylo školení VDA 
zcela přepracováno Dr. Stefanem Hetzem 
a Dieterem Untergasserem. Nové školení a 
zkouška zahrnuje oblast sladkovodní akva-
ristiky, mořské akvaristiky a zahradních  
jezírek. Později k tomu ještě přijde oblast 
“nižší živočichové – bezobratlí”.

Zákonodárce požadoval zřízení pěti 
stabilních školících zařízení, tzv. odborných 
školících center. Tam lze provádět školení 
podle jednotných osnov a provádět zkouš-
ky. Zkoušky musí provádět zkušební ko-
misař Svazu za přítomnosti místně přísluš-
ného veterináře. Zkoušený po složené 
zkoušce obdrží osobní průkaz od VDA, 
který může předložit svému veterináři.
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VDA-odborné školící centrum 21

Odborné oblasti

Zahradní 
jezírka

Sladkovodní akvaristika

Nižší živoč ichové –  
bezobratlí

Mořská akvaristika

Další odborná školící centra VDA jsou vedle toho ve 
firmě sera také v Hamburku, Berlíně, Landau a Mnicho-
vě.
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Kdo by se chtěl informovat o školení a zkouškách podle § 2 a  
§ 11 německého zákona o ochraně zvířat, může se podívat na 
web stránky www.sachkundenachweis.de spravované VDA a 
DGHT. Tam najde termíny školení a zkoušek a také aktuální 
změny zákonů a předpisů. 

Heinsberg

Landau

Hamburk

Berlín

Mnichov
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Velkou radost dělá dětem krásné akvárium, 
které sera darovala a s pomocí akvaristic-
kého spolku “SCALARE” Münchberg  
(Německo) zařídila. Krása a zajímavé  
aspekty přírody se tak staly názornými a 
pochopitelnými.

sera svět22

30. září/septembra 2012 prožilo více než 80 obchodníků z Nizozemí 
fascinující den v jedné z nejhezčích ZOO Evropy, zámecká Burgers 
Zoo v Arnhem. 

Účastníci nejdříve proběhli ZOO na vlastní pěst, vychutnávajíce zá-
řící slunečné paprsky a následně se zúčastnili sera semináře o ino-
vativních sera výrobcích.

Přirozeně se sera 

 sera podporuje  
mateřské školky 

1

2

3

Z pohledu firmy sera to nejsou samozřejmě 
pouze výrobky co vytváří hobby. Cílem 
seminářů sera je poskytnutí rozsáhlých 
znalostí a jejich spojitost, ať už jde o chemii 
vody nebo účinky biologických nebo tech-
nických výrobků. Takový seminář se 
uskutečnil tentokrát pro bulharské ob-
chodníky. 28. listopadu/novembra 2012 se 

Seminář v Sofii, Bulharsko

2

3

1

sešlo 40 zákazníků v Sofii a získali cenné 
informace o novinkách vývoje ve firmě 
sera. Tentokrát bylo těžiště v nejnovějších 
výzkumech o prebiotické substanci Man-
nan oligosacharid (MOS) a jejím účinku na 
posílení zdravého vývoje. Pan Untergasser 
z firmy sera vedl tento informativní pro-
gram jehož cílem bylo přenesení více infor-
mativních znalostí přes obchodníky na 
konečné spotřebitele.
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SERA
SVET
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1.

3.

1. CENA
Poukázka v hodnotě € 100,-
Anna P. z Jessentuki, Rusko, 7 let

2. CENA
Poukázka v hodnotě € 25,-
Dominik L. z Bydgoszcze, Polsko,  
6 let

3. CENA
Poukázka v hodnotě € 25,-
Lars van B. z Hulstu, Nizozemí, 
9 let

2.

VIVO

S rkt n pr oá a td iě
Ahoj děti,
Díky velkému počtu krásných obrázků nám  
výběr přišel velmi těžký.
Nebuďte smutné, když zrovna váš obrázek  
nebyl vybrán – snad to vyjde příště!

VÍTĚZOVÉ

Pošlete váš nejkrásnější obrázek na:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Německo

Těšíme se na vaše příspěvky.

Napište prosím váš věk a vaši adresu na 

zadní stranu obrázku. 

Právní vymáhání je vyloučeno.
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Vaše odborná prodejna
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Zázračný svět vodní říše v zahradách
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www.sera.cz • www.sera.sk

Koi správně krmit v 
každém ročním období

sera KOI Professional – 
První jednotně lisované krmivo pro koi

Prstenec 
Směs krmiv, která je  
optimalizována pro každé  
roční období a odpovídá 
přirozeným potřebám koi.

Jádro 
Obsahuje formuli sera Vitalita-  
Imunita-Prevence, je vyrobeno  

velmi šetrným způsobem  
za nízkých teplot.

Spirulina – vybarvovací 
krmivo  
od 8°C, s vysokým podílem 
řas Spirulina a Haematococcus 
pro zřetelné ohraničení jed-
notlivých barevných zón a  
sametový lesk

Jarní/podzimní krmivo  
pod 17°C, s vysokým podílem 
důležitých vitamínů a lehce 
stravitelných látek pro co 
nejlepší kondici

Letní krmivo  
od 17°C, s vyváženým 
poměrem energie a bílkovin 
pro co nejlepší růst při  
minimálním zatížení vody

Zimní krmivo  
pod 12°C, s esenciálními ome-
ga-3-mastnými kyselinami a 
sníženým obsahem sacharidů 
pro optimální zdravotní stav 
Vašich koi během zimy

VIVO_1_2013_CZ.indd   24 22.02.2013   14:27:46


