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Navštívili jsme Hynka Dařbujana a jeho chov ryb
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Zakladatel a jednatel
sera GmbH

Editorial02

Drazí milovníci zvířat,

Aquascaping je forma zařízení akvária, kdy jde především o harmonickou výstavbu krásné 
krajiny podle estetických hledisek. Dobře navržená kompozice vyzařující eleganci a har-
monii je možná v malém i nejmenším akváriu. Při správném postupu a přiměřené péči není 
založení a dlouhodobé udržování pěkného a biologicky zdravého Aquascapu vůbec obtíž-
né! Však se podívejte sami – na straně 16!

Česká republika je již mnoho let centrem evropské akvaristiky. sera VIVO vám poskytuje 
exklusivní náhled do činnosti jednoho profesionálního chovatele, který mimo jiné chová 
východoafrické cichlidy, rejnoky a mořské koníky.

Cílené šlechtění určitých znaků má dlouhou tradici nejen v akvaristice. Odchov malých 
druhů krevetek dává možnost chovat je bez problémů v malém akváriu, neboť nepotřebu-
jí moc místa. Toto vydání sera VIVO vám poskytuje náhled do tohoto zajímavého tématu.

To všechno a mnohem víc najdete v tomto vydání.

Mnoho zábavy při čtení sera VIVO

Vám přeje 

Josef Ravnak
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Prahy

Čáslav

Téma z titulní strany04

Čáslav, idylické a poklidné město poblíž Prahy, je opravdový
akvaristický exotický klenot: Zde se nachází HD Cichlid and Marine
Centre Hynka Dařbujána, chovatele mimo hlavní proud, kde již
mnozí svůj poklad našli.

Exotický  
poklad v srdci 
Evropy

Chovatel se svými oblíbenci –  

chovný pár Potamotrygon leopoldi  

“Black Diamond”
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Hynku, jak jste začínal s akvaristikou? 
Tak jako u většiny začalo moje zapálení pro ryby již velmi 
časně. Jako dítě jsem začal s živorodkami a pomalu jsem 
rozšířil své hobby na další druhy. Ryby jsou nyní již velmi 
dlouho součástí mého života. 
V 18 mne začaly fascinovat africké Cichlidy. Získal jsem 
první exempláře a začal sbírat všechny dosažitelné 
informace. Bylo proto zcela logické, že jsem po dokonče-
ní potápěčského kurzu odjel k jezerům Tanganika a 
Malawi, kde jsem v přírodě pozoroval tyto ryby. To mi 
pomohlo mnohem lépe rozumět přírodním potřebám ryb.

Avšak evidentně se Vaše fascinace neomezila pouze na 
sladkovodní živočichy …
To ne, od 1990 jsem se začal zabývat také mořskými 
rybami. Měl jsem v plánu vybudovat mořské akvárium. 
Avšak tehdy omezená nabídka mořských ryb a korálů v 
České republice mne donutila, abych si mnoho živočichů 
dovezl sám. 

Jak dalece sdílíte své zkušenosti s ostatními,  
jak podporujete akvaristiku?
Spolupracuji s několika zoologickými a botanickými 
zahradami, vydal jsem několik knih o mořské akvaristice a 
příležitostně vedu akvaristické semináře. Poněvadž 
akvaristika pro mne není jen povolání nýbrž také hobby, 
snažím se, aby stále více mladých nadšených lidí dostalo 
ten správný dojem o podvodním světě.  

Odkud získáváte méně obvyklé druhy?
Mým základním zdrojem jsou dobří přátelé v Německu a 
Nizozemí. Ostatní ryby odchovávám sám. Kladu velký 
důraz na velmi dobrou kvalitu podmínek odchovu a také 
ryb.
Se svými více než 150 druhy a geografickými variantami je 
moje nabídka východoafrických Cichlid jedna z nejlepších 
v Evropě.

Sladkovodní rejnoci
Sladkovodní rejnoci druhu Potamotrygon pochází z 
oblasti Amazonie. Tyto chrupavčité ryby vyžadují velké 
akvarijní nádrže a teplotu asi 28°C.
Průměrná velikost čerstvě narozených je asi 10 cm, 
průměr rodičů je 50 – 60 cm. 

03  Potamotrygon leopoldi “Black Diamond”

04  Velmi vzácný bílý exemplář Potamotrygon sp. “Pearl”

03

04

01  sera flora je ideální krmivo Cichlidy  

druhu Tropheus

02  Akvarijní regály jsou samonosné  

a kompletně ze skla

01

02
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Odchov mořských koníků je obtížný  
a pracný: Je třeba nejlepší kvalita vody  
a jemné živé krmení (např. Artemia 
franciscana).
Zde je třídenní Hippocampus villosus,  
8 mm.
 

Jak velká je celková kapacita Vašich chovných nádrží?
Celkový objem je asi 90.000 litrů vody, moje největší 
nádrž dosahuje 3.000 litrů. Jednou z mých specialit jsou 
akvaristické stěny kompletně ze skla, bez ke korozi 
náchylných kovových stojanů. Filtry, které používám se při 
výměně vody samy čistí, což ušetří hodiny namáhavého 
čištění.

Kde jsou Vaše ryby k dostání?
Část je exportována do Německa, další část jde přes 
exportéry do celého světa a jedna část zůstává zde na 
českém trhu. Určitě víte, že Československo a dnes Česká 
republika je již dlouho považována za tradičního exporté-
ra kvalitních akvarijních ryb. 

Jaké neobvyklé ryby máte ještě?
Před několika lety jsem začal chovat stále populárnější 
sladkovodní rejnoky. V nabídce mám tři různé druhy:
-  Potamotrygon sp. “Pearl”, včetně krásného bílého 

rejnoka. 
- Potamotrygon sp. Itaituba
- Potamotrygon leopoldi

… a ještě tu vidím mořské koníky …
… ano, mé nejnovější podnikání je odchov mořských  
koníků druh Hippocampus villosus. Jsem jejich jediný 
dodavatel v České republice a jeden z mála v Evropě. 

Spolupracujeme už spolu řadu let.
Které výrobky sera jsou pro Vás důležité?
U suchého krmení důvěřuji zcela výrobkům sera. Týdně 
spotřebuji asi dva kbelíky sera flora, san a vipan. Kvalita 
vody je pro chov rozhodující a dobré krmivo zatěžuje 
vodu méně. Ve filtraci počítám především se sera siporax 
Professional. Pro přípravu vody používám sera aquatan a 
toxivec a další podle potřeby.

Jak vidíte budoucnost akvaristiky v České republice?
Nano akvária jsou nyní trend v moderních kancelářích i 
domácnostech, což zřejmě souvisí s rozvojem miniaturiza-
ce v mnoha oblastech. Sám dávám přednost větším 
nádržím. Těší mne, že stále více mladých akvaristů se 
zajímá o poklady podvodního světa. Tím důležitější je 
pomocí dobrých rad a informací jim umožnit druhově 
správnou péči.

Můžete nám prozradit něco ze svých plánů pro  
budoucnost?
V této době spolupracuji se ZOO Zlín/Lešná na projektu s 
mořskými rejnoky. Tam budou mít návštěvníci ZOO, 
zvláště děti, jedinečnou příležitost sami rejnoky krmit.

Děkuji za velmi zajímavou návštěvu na Vašem tropickém 
ostrově v srdci Evropy!

Mořští koníci

Aulonocara stuartgranti Usisya,  západní břeh jezera Malawi

Ophthalmotilapia nasuta Gold,  

Cape Kachese/jezero Tanganika

Obyvatel hlubin z  

jezera Tanganika: Cyphotilapia gibberosa 

“Blue Zaire Moba”

Téma z titulní strany
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Sponzorování Akvária ZOO Kolín nad Rýnem

sera podporuje 
zachování druhů

Ryby, obojživelníci a plazi z celého světa žijí v akváriu v ZOO Kolín 
nad Rýnem – mnoho z nich jsou ohrožené druhy chované pro  
zachování druhu. sera podporuje ZOO již od roku 2007 a tím  
přispívá k zachování ohrožených druhů. 

Akvárium ZOO Kolín nad Rýnem 
bylo otevřeno v roce 1971 a zauj-
me více než 1,5 milionu návštěvní-

ků ročně nádržemi o objemu až 77.000  
litrů. Moderní akvária navržená podle 
svých tématických oblastí představují úse-
ky různých vod a jejich obyvatel v oblasti 
Porýní až po korálové útesy Indopacifiku. 
Rozsah druhů, které zde mohou být obdi-
vovány, je podle toho široký. Zahrnuje 
cichlidy a malé tetry, dále také plazy a 
obojživelníky a stejně tak i skutečné rari-
ty, jako je bahník australský nebo jedna z 
největších sladkovodních ryb arapaima 
velká. S jejich přírodně navrženými akvárii 
a terárii umožní ZOO Kolín nad Rýnem 

cestu do světa živočichů. Kromě odpočin-
ku je to také důležitý přenos informací o 
stavu ohrožení, ochranných opatření atd. 
k návštěvníkovi. Toto je dosaženo novým 
systémem značení.

Od roku 2007 sera podporuje ZOO 
Kolín nad Rýnem krmivy a technickým vy-
bavením pro komplex nádrží a sekci akva-
rijních a terarijních příbytků. Kromě spo-
lupráce v místě sera podporuje také 
ochranářské projekty zoologických za-
hrad v jiných zemích. Například ve Vietna-
mu byla zřízena stanice péče a chovu 
obojživelníků.

Varanus melinus 
varan molucký, Indonésie
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Korály a  
jejich pigmenty

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): Vedle sebe vznikající různé barevné  
varianty na louce mořských řas. Mansuar-souostroví, Radjah Ampat,  
Indonésie. 

 04  Rozdílně zbarvené kolonie Seriatopora hystrix (Pocilloporidae)  
na vrchu útesu při odlivu. Ostrov Sera, Moluky, Indonésie.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) na vrchu útesu u  
Sera ostrova, Moluky, Indonésie.
Pigment se koncentruje na špičkách korálových větví.  
Tam je růst obzvlášť intensivní.

04030201
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napsal Johannes Dürbaum

Tvrdé korály jsou velmi populární mimo jiné kvůli vybarvení. Kdykoliv se objeví 
na trhu “nové barvy“ jsou ihned velmi žádané a často stojí několikanásobek 
běžných barevných forem. To je také důvod vegetativního množení prostřed-
nictvím rozlámání – fragmentací.

Odkud je vlastně barva tvrdých korálů? Barvy 
vznikají rozdílnou absorpcí a odrazem světla. 
Při podrobném pozorování mají nejen sami 

koráli – tzv. polypy – takové pigmenty ve své tkáni 
nýbrž také v korálové tkáni žijící jednobuněčné endo-
symbiotické zooxanthely se svým vzácným živočišno- 
rostlinným charakterem. zooxanthely patří převážně 
mezi obrněnky, které nelze zařadit ani mezi rostliny 
ani mezi živočichy. Navenek mají bičíky pro pohyb, 
takže jsou živočichové, uvnitř však najdeme chloro-
plast, v němž se vytváří chlorofyl a další pigmenty 
výměny látkové jako v rostlinných buňkách s aktivní 
fotosyntézou.

Intenzita světla je pro produktivitu zooxanthel 
a následně pro růst korálů rozhodující. Stejně jako u 
fotosynteticky aktivních rostlin existuje optimum při 
fotosyntéze. Pokud stoupá záření přes toto opti-
mum, klesá produkce glukózy, neboť proces fotosyn-
tézy je zastaven, což je z pohledu živočicha nežá-
doucí. Kolonie korálů stejného druhu žijí často v 
rozdílných hloubkách a tudíž ve zcela rozdílných svě-
telných podmínkách. Evidentně určité druhy našly 
cestu, jak trvale vyjít s těmito podmínkami i přes po-
třebu intenzivního záření. Nyní je na řadě rozdělení 
pigmentu. 

Zooxanthely nejsou, jako energii fixující organis-
mus, v korálové tkáni rozmístěny náhodně. Když je 
obzvlášť hodně světla –  jako na mořské hladině – sta-
hují se hlouběji do korálové tkáně, pigmentová  
vrstva leží nahoře a funguje jako filtr. Světlo, které 
dopadá na pigment, je odráženo jako barevné světlo. 
Důsledek: Jen část záření dopadne na zooxanthely. 
Tak jsou před přesvětlením a blokováním chráněny.

U kolonií v hlubší vodě se zooxanthely nachází 
ve vrchní vrstvě tkáně a doslova žízní pro troše světla. 
Světlo, které nemohou zachytit, dopadá na hlouběji 
uložený pigment, který ho odráží na zadní stranu 
zooxanthel. Tato konstrukce připomíná světelnou 
past. 

Nicméně najdeme v přírodě korály stejného 
druhu různě vybarvené přímo vedle sebe. Kolonie 
Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) nebo Montipora 

digitata (Acroporidae) jsou toho příkladem. Hnědé i 
barevné variace rostou přímo jedna vedle druhé. To 
pak vypadá, že se jedná o geneticky podmíněné 
předpoklady, které nicméně nemají rozhodující výho-
du pro symbiózu, neboť jinak by jedna barva výrazně 
převažovala. 

Pokud chceme obzvlášť barevné korály, potře-
bujeme k tomu ideální světelné podmínky, aby pig-
menty v tkáni vystoupaly navrch. Avšak také správné 
světlo! Četné pigmenty účastnící se fotosyntézy v 
zooxanthelách potřebují určité délky světla. Mezi to 
patří, mimo jiné také malé množství UV-A- a UV-B-
světla, kterému jsou živočichové v přírodě také vy-
staveni. Fluorescentní pigmenty v tkáni přijímají 
UVA- a UV-B-záření a “zbrzdí“ ho na nižší frekvenci, 
kterou je možno využít při fotosyntéze v zooxanthe-
lách.

Je nepochybné, že určité minerály posilují cel-
kový dojem vybarvenosti kolonií tvrdých korálů a je-
jich pigmentů, aniž je, vzhledem k nepatrné koncen-
traci, můžeme později v pigmentu vystopovat. Když 
poskytneme tyto stopové prvky v akváriu, již za něko-
lik týdnů se barvy zintenzivní. Přitom je třeba, aby 
hodnoty nitrátu a fosfátu ve vodě, podobně jako v 
přírodě, byly blízko nule.

Hluboká voda:
málo světla 
Pigmenty za 
chloroplasty odráží 
světlo na chloro-
plasty.

Mělká voda:
hodně světla 
Pigmenty odráží a 
chrání chloroplasty 
před příliš inten-
zivním světlem.

SVĚTLO

SVĚTLO

Chloroplast
Pigment

sera marin COMPONENT 3 a 4 
obsahují pro růst a posílení vybar-
vení důležité stopové prvky na 
přírodní bázi.
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napsal Peter Maletschek a Dieter Untergasser

Díky poměrně snadnému chovu, zajímavému chování a barevnosti  
získalo si mnoho druhů a šlechtěných forem krevetek své pevné  
místo v akvaristice.

Při odchovu kvalitních krevetek nejde jen o jedno-
duché rozmnožování získaných živočichů nýbrž o 
snahu o “dokonalé“ krevetky. Cílem chovu je zin-

tenzivnění barev výběrem obzvlášť krásných jedinců 
nebo vyšlechtění nových variací barev křížením. 

Kdo by se chtěl zabývat chovem kvalitních kreve-
tek, měl by si uvědomit, že to je možné pouze s využitím 
několika akvárií. Nejvhodnější jsou akvária o objemu asi 
60 l, neboť nejde o masovou produkci.

Zařízení akvária se řídí podle druhů, které 
chceme odchovat. V tomto článku jsou zobrazeny je-
dinci druhu Caridina cf. cantonensis. Skupiny včelích 
(bee) a tygřích krevetek mají, pokud jde o hodnoty 
vody, stejné nároky. Tito živočichové dávají přednost 
pH hodnotě mezi 6,5 a 7,0 a teplotě 20 – 24°C. V od-
chovně je hodnota pH stabilizována prostřednictvím 
podkladu dna s pH klesajícím účinkem. Dno by mělo 
dle možnosti být ploché, aby se zabránilo pronikání 
zbytků potravy do dna. Dekorace musí být ze dřeva a 
mechu, které poskytují možnost úkrytu při převlékání 
krevetek.

Filtraci biologicky účinnou a nákladově příznivou 
zajistíme pomocí vzduchem poháněného molitanového 
filtru. Na rozdíl od vnitřních filtrů s krytem, nenasávají 
molitanové filtry mladé krevetky. Na molitanu se usíd-
lují bakterie a mikroorganismy, které slouží mladým 
krevetkám jako potrava. Také dospělé krevety se rády 
pasou na povrchu molitanu (viz obr. 1 a 2).

Pokud máme jen několik málo akvárií, lze použí-
vat i vnitřní filtry bez krytu s čerpadlem jako např. sera 
F 400. Ideální pro odchov je Biotop Nano LED Cube 60 
s integrovaným bio vnitřním filtrem. Nedoporučuje se 
přidávat ryby, neboť by mohly sežrat potěr krevetek. 
Společenství malých šneků je naproti tomu nezbytné. 
Okružák ploský (Planorbarius corneus) se osvědčil jako 
velmi vhodný pro odstraňování zbytků potravy a zubo-
vec ostrý (Clithon corona) (6 – 10 kusů na 50 litrů vody) 
udržují čisté sklo.

Když je akvárium biologicky zajeté, můžeme jít 
dál. Při nákupu prvních kusů mějte na paměti: čím je 
vyšší kvalita prvních exemplářů tím rychleji dosáhnete 
cíle. Selekce krevetek probíhá v několika stupních.

Chov
kvalitních krevetek

Red Crystal s nepatrným  

podílem bílé

Už téměř hotová Red Bee krevetkaV potomstvu Red Crystal krevetky 

sporadicky najdeme lépe vzorované 

jedince, které pak vyselektujeme  

pro další odchov

Krok směrem k Red Bee probíhá,

kvalitativní třída S (vzor tygří zuby)

Příklad červené a černé včelí krevetky,
kdy cílem šlechtění je zintenzivnění bílého podílu.

01

02
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Vývoj barev nezávisí pouze na genetickém po-
tenciálu krevetek. Stejně důležité jsou minerály a sto-
pové prvky obsažené ve vodě a rovněž vyvážená kva-
litní výživa. Obsah minerálů a stopových prvků lze zvýšit 
se sera mineral salt při každé výměně vody a prvním 
naplnění akvária. Vysoká vodivost a celková tvrdost vo-
dovodní vody nejsou garancí, že obsahuje všechny dů-
ležité minerály a stopové prvky. Výměnu vody a první 
naplnění akvária bychom neměli provádět bez použití 
vhodného prostředku na úpravu vody jako sera aqua-
tan nebo blackwater aquatan, neboť jen takto zajis-
tíme, že je voda vhodná pro krevetky.

Pro denní krmení krevetek doporučujeme sera 
shrimps natural a Plankton Tabs. Vysoký obsah spiruliny 
podporuje vybarvení. Zpracovaná mouka z 
krevet zajišťuje, že se krevetky kvůli nedo-
statku živočišného proteinu nevrhnou na 
své čerstvě svlečené členy vlastního druhu.

Co dělat když rozmnožování nefunguje?

Škodlivé látky ve vodě z vodovodu mohou znemožnit úspěšné roz-
množování. Některé z těchto látek nemohou být neutralizovány 
prostředky na úpravu vody. Teprve nasazení aktivního uhlí odstraní 
i tyto látky, přičemž se sáček s aktivním uhlím jednoduše pověsí do 
akvária. 

Někdy jsou v akváriu i oplodněné krevetky, přesto nepřežije žádný 
potěr. To se často stává u čerstvě zařízeného akvária. V takovém 
akváriu chybí ještě bakterie a mikroorganismy a potěr tedy hladoví. 
V takovém případě je třeba dokrmovat denně malým množstvím 
práškového krmiva  sera micron, které malé krevetky rády jako ná-
hradní krmivo přijímají.

Přejeme všem akvaristům, kteří se zabývají odchovem krevetek, 
hodně úspěchů.

Původní včelí krevetkyZde se nám podařilo dosáhnout  

kvalitativní třídu SS (double 

hinomaru), krycí bílá je již velmi 

dobře vybarvená

Další vývoj k Black Bee,

třída S

Konečný cíl je skoro dosažen, 

kvalitativní třída SS s nádhernou krycí 

bílou od špičky  až po vějíř ocasní 

ploutve

Původní, jednoduchá včelí krevetka (bee) Podíl černé je již velmi  

dobře vyšlechtěn

Když je potomstvo zcela černé a má 

oranžové oči, pak jsme v cíli

Kříženec z černé tygří krevetky a  

tygří krevetky s oranžovýma očima

Tygří kreveta s  

oranžovýma očima

Dalším příkladem je tygří krevetka, kde 
cílem odchovu je plošné černé nebo tma-
vomodré zbarvení a oranžově vybarvené 
oči.
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Díl6

Organické znečištění vody je často přehlížený a podceňovaný faktor 
kvality vody. Je však zdrojem pro většinu anorganických látek jako 
nitrity, nitráty nebo fosfáty. Následky mohou být závažné a mimo  
jiné mohou představovat nadměrnou spotřebu kyslíku a zvýšené  
riziko onemocnění.

Organické 
znečištění
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napsal Dr. Bodo Schnell

Existuje mnoho zdrojů organických látek v jezír-
kové vodě. Velká část má původ v krmení a to 
přímý (pokud není snědeno a zcela zpracováno) 

nebo nepřímý (kvůli tomu, že je stráveno rybami). Listí 
a plody rostlin, stejně tak i ptačí výkaly nebo mrtví živo-
čichové tlející nepovšimnuti v jezírku se k tomu přidá-
vají. Nicméně, na rozdíl od mnoha jiných vodních para-
metrů, je není možné přímo změřit pomocí akvarijní či 
jezírkové testovací soupravy.

Důležitost a zjišťování 

Většina organických látek se rozloží oxidačně 
bakteriemi a jinými mikroorganismy. K tomu je zapo-
třebí hodně kyslíku (viz sera VIVO 1/2013, strana 10), 
který pak chybí v jiných oblastech, jako je dýchání ryb. 
Vysoké množství organických látek ve vodě vede k ma-
sivnímu rozmnožování mikroorganismů. To zvyšuje ri-
ziko propuknutí nemoci dvěmi způsoby: na jedné 
straně oslabením imunitního systému ryb, na straně 
druhé – minimálně v případě fakultativně se rozmnožu-
jících patogenních organismů – také přímo zvýšeným 
počtem patogenních organismů.

V extrémních případech může vést zvýšená spo-
třeba kyslíku k prakticky naprostému nedostatku kys-
líku. Avšak další rozkládací procesy i tak probíhají. Výraz 
“obráceně” se stal v tomto stavu běžným – zahrnuje 
smrt vyššího života i intenzivní, nepříjemný zápach. 

Nicméně, existuje dostatečný varovný signál, než 
k tomu dojde. Nepříjemný zápach je, téměř vždy, mini-
málně částečně, v důsledku těkavých dusíkatých a sir-
ných sloučenin. To znamená, že v každém případě an-
ae robní – nebo přesněji anoxické – procesy probíhají. 
Nebezpečí hrozí vzhledem k základnímu nedostatku 
kyslíku, na druhé straně minimálně některé nepříjemně 
páchnoucí látky jsou také jedovaté. 

Pěna, která se tvoří na hladině, je další varovný 
signál. Organické látky – mezi nimi bílkoviny – se na 
rozhraní vzduchu a hladiny vysráží a stabilizují pěnu. 
Tento efekt je například používán v proteinových odpě-
ňovačích v mořských akváriích, ale také je na tomto 
založena pivní pěna.

Zvýšená tvorba slizkého organického kalu je dal-
ším ukazatelem organického znečištění. Na rozdíl od 
vločkovitého anorganického kalu (může vypadat  
nevábně, ale poskytuje cennou pomoc v biologické  
filtraci) organický kal znamená znečištění organickými 
živinami.

Nakonec můžete zvýšené organické znečištění 
rozpoznat pravidelnou analýzou vody. Stále nízká  
hladina kyslíku, což je důsledek výše zmíněných příčin, 
je nejzřetelnějším příznakem. Pravidelná měření po-
mocí sera kyslík test jsou tedy důležitým preventivním 
opatřením.

Opatření

Dobrá hygiena jezírka a odpovídající filtrace 
skrze sera siporax pond jsou nejdůležitějším preventiv-
ním opatřením proti obohacování organického znečiš-
tění. To zahrnuje střední populace ryb a krmení jakož i 
opatření proti padajícímu listí do jezírka, atd. Možnost 
úniku pro zvířata, která mohou do rybníka spadnout 
(např. myši), by měl být v každém případě zbudován.

Kal ukládající se ve dně by měl být na podzim 
odsát, je-li to možné i několikrát za rok. Doporučujeme 
doplňkově použít sera pond filter biostart pro urychlení 
rozkladu organického kalu.

Výkonný filtrační systém odpovídající velikosti je-
zírka a rybí osádce je nutností. Zajistí biologický rozklad 
organických odpadních produktů, rozpohybuje vodu a 
obohacuje ji o kyslík ať už přímo či nepřímo skrze vy-
lepšený pohyb hladiny. sera O2 plus se přidává jako 
okamžité opatření v závažných případech.
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Slepé tetry mexické druhotně potlačily  
zrak – není v tmavém prostředí zapotřebí. 

Letuchy produkují své vrčivé zvuky skrze 
měchýř.

Oči hladinovky čtyřoké u hladiny se rozdělují,
neboť poskytují informace ze vzduchu a
vody najednou.

“Řeč” 
“Němé ryby” jsou příslovečné. V roz-
poru s tímto běžně rozšířeným názo-
rem pod vodou existuje živá akustická 
výměna. 

Ryba může vydávat zvuk přímo vibra-
cemi měchýře nebo třením částí ske-
letu. Kromě zastrašování nepřátel a 
hledání partnerů mohou být použity 
pro vnitrodruhovou komunikaci. Na 
základě těchto nových poznatků by 
tudíž mělo být pravidelně kontrolo-
váno akustické zatížení vody a co nej-
více sníženo. Když jsou v akváriu ryby, 
neklepejte na sklo!

Zrak
Vzhledem k rychlému snížení intenzity 
světla je viditelnost ve vodě s rostoucí 
hloubkou vody nižší než na souši. Kal-
nost vody se k tomuto přidává. Určitá 
krátkozrakost má tedy u ryb smysl. 
Jejich nepružná čočka obvykle umož-
ňuje vidět ostře v rozsahu přibližně 
jednoho metru. Mnoho druhů ryb 
může vidět barvy (některé dokonce 
UV záření).

U mnoha ryb jsou oči umístěny na 
boční straně hlavy. Výsledné panora-
matické vidění pod vodou, kde se 
mohou nepřátelé objevit ze všech 
stran, je velmi výhodné především 
proto, že hlavou bez krku nelze nezá-
visle od těla hýbat.

Mimochodem:
I když ryby obvykle nemají oční víčka, 
mohou zcela normálně spát (mnohé 
zatímco plavou ve vodě). 

Sledi jsou schopni slyšet ultrazvuk. To je 
důležitá schopnost pro ochranu proti 
nepřátelům např. delfínům, kteří používají  
ultrazvuk k lovu.

Sluch
I když ryby nemají žádné viditelné 
vnější uši, nejsou v žádném případě – 
jak se dlouho věřilo – hluché. Jejich 
sluchové orgány obsahují uzavřené, 
tekutinou naplněné bubliny s výkyv-
nými sluchovými kameny (souběžně 
pracující jako smysl pro rovnováhu). 
Jsou podobné vnitřnímu uchu lidí. 
Měchýř slouží jako zesilovač u někte-
rých ryb. Zvuk se lépe a rychleji šíří v 
hustším médiu než je vzduch.

Zatímco my suchozemští obratlovci 
zaznamenáváme zvuky ve vodě jako 
jednotvárné a zkreslené, sluch ryb je 
výborně uzpůsoben životu ve vodě.

napsala Elena Rathgeber

Díl2Mlčení, hluchota nebo  
 jednoduchost? 

Ryby jsou vnímavé, citlivé bytosti, jejichž zkušenosti – i pro jejich zcela odlišné životní 
prostředí – se liší od našich (viz část 1, sera VIVO 1/2013). Ryby ze svého okolí dete-
kují podněty, např. pro svou ochranu před predátory, pro výběr vhodných životních 

podmínek nebo pro nalezení potravy a partnera. Jak víme, jejich smyslové orgány jsou 
perfektně přizpůsobené životu ve vodě a vykazují opravdu úžasný výkon.
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Chimérovka může vnímat své okolí a komuni-
kovat s ostatními členy svého druhu skrze  
aktivní elektrolokaci. 

Sumci s vousky pátrající po potravě

Postranní čára je umístěna v jedné nebo 
rozdělené linii, obvykle snadno viditelné na 
obou stranách těla ryby. Mnoho malých 
dutin, které obsahují smyslové buňky, zare-
gistrují i nejjemnější změny v proudění.

Losos připravený na páření putuje tisíce 
kilometrů z moře zpět do řeky, kde naklade 
vajíčka. Nejemnější pachové a chuťové si-
gnály, stejně jako magnetické pole Země  
jim ukáže cestu. 

Pstruh může detekovat pachy a chutě milion-
krát jemnější než lidé.

Hmat a  
“dálkový 
hmat” –  
postranní čára

Ryby vnímají mechanické podněty po-
mocí obvyklých receptorů v kůži. Spe-
cielní dotykové orgány, jako jsou 
vousky sumců a kaprů, hlavně podpo-
rují pátrání po potravě. 

Ryby mají další vysoce specializovaný 
smysl ideálně přizpůsobený na pod-
mínky pod vodou – postranní čára. 
Tento citlivý dálkový hmatový smysl 
lokalizuje změny tlaku (proudy nebo 
šoky) v okolním prostředí. Záznamem 
velikosti, umístění a vzdálenosti pře-
kážky vzniká trojrozměrný obraz okolí. 
Ryby se mohou překážkám vyhnout, 
udržovat vzdálenost od mělčiny, ozna-
mují kořist či nepřátele, atd.

Vůně a chuť
Vonné a chuťové látky se ve vodě 
velmi dobře šíří. Na rozdíl od souše 
oba smysly jsou považovány za jeden, 
neboť stimul spouštějící látky jsou ve 
vodě vždy rozpuštěny – takže jsou 
podle definice ochutnány. 
Nos je složen velmi jednoduchým 
způsobem (pouze dutiny), ale je 
překvapivě účinný. U ryb mohou být 
chuťové receptory rozmístěny nejen v 
ústech ale i na celém povrchu těla (u 
parmiček se shromažďují na hlavě).

Čichový a chuťový smysl je rybami 
využíván pro detekci potravy a pro ori-
entaci. Ryby, které během svého 
života podniknou dlouhou cestu, jako 
lososi nebo úhoři, naleznou svou cestu 
díky nepředstavitelně jemné pachové 
stopě. Účinnost jejich smyslu je mno-
hem lepší než u suchozemských 
obratlovců, jako jsou psi. Čichové cen-
trum tvoří velkou část mozku ryb.

Magnetický 
smysl a elek-
trický orgán
Kromě těchto působivých smyslových 
schopností, mají některé druhy ryb 
navíc magnetický smysl, který jim 
umožňuje orientaci podle magne-
tického pole Země. U jiných ryb se 
svalové buňky vyvinuly v elektrický 
orgán. Umožňuje jim – podle 
specifičnosti – chytit kořist, odrazit 
nepřátele nebo jim v kalné vodě 
umožní lokalizaci či komunikaci. 

Smyslové orgány ryb se 
mohou silně lišit od 
našich – ale nezdají se 
méně diferencované a 
ohromující vůči lidem.

Mlčení, hluchota nebo  
 jednoduchost? 
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Aquascaping 
(vodní krajina) 
Tajemství (podvodních) zahrad

Za prvé je nápadné to, že se používá mnoho kon-
strukčních prvků, tzv. “hardscapes”, a rostliny 
jsou ústředním prvkem v nádrži. Živočišná osádka 

– pokud nechybí vůbec – není obvykle volena pro sebe 
samou, ale je zaměřena na podporu a dokončení cel-
kového harmonického dojmu z vodní krajiny. Kromě 
této neobvyklé rovnováhy je dalším zásadním rozdílem 
vůči konvenční péči o akvárium touha prezentovat pří-
rodní dojem. To se také liší od formálních zahrad v 
takzvaných holandských akváriích. 

Intenzivní obsazenost některými detaily krajinné-
ho rázu otevírá zcela nové úhly pohledu a zostřuje vní-
mání. Každodenní dojmy – několik mechových stromů 
při procházce lesem, kapradiny na kamenech v potoce 
nebo strohý dunový ráz krajiny s hejny ptactva – se stá-
vají inspiracemi pro fascinující podvodní díla plná na-
pětí a harmonie zároveň. Je však třeba “přírodní akvá-
ria” vyžadující spoustu údržby nezaměňovat s nízko 
údržbovými “přirozenými akvárii”. Obvykle je zapotře-
bí pro efektivní prezentaci přírodního dojmu zajistit 
skutečně špičkově technologické akvárium zajišťující, 
mimo jiné, intenzivní osvětlení, CO2 dávkování a přímé 
zásobování živinami.

Základy 

Aquascapes bez pochyby potřebují určitou míru 
angažovanosti a vybavení. Ale nebojte se, pro založení 
vodní krajiny se nepotřebujete ponořit ani do tajem-
ných znalostí Dálného východu ani platit obrovské 
částky za příslušenství. Nenechte se odradit, pokud 
vaše první pokusy nenaplní vaše představy. Ponaučíte 
se z chyb.

Začátečníkům se na začátku doporučuje realizo-
vat poměrně snadné plány. Několik jednoduchých 

náčrtů může být pro tyto účely 
užitečných. Nezapomeňte vzít 
v úvahu růst rostlin. Základní 
předpoklady musí být natolik 
správné, aby samotné založení 
bylo úspěšné. sera vám poskyt-
ne vše, co potřebujete pro 
úspěšnou vodní krajinu.

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Aquascapes je důmyslně 
navržená podvodní říše, která do 
prostředí vašeho obývacího pokoje 
přináší klid, radostné relaxace a  
harmonie.

Od položení základů Takashi  
Amanem v osmdesátých letech  
minulého století si podvodní  
(“akva”) terénní úpravy  
(aquascaping) nacházejí další a  
další příznivce. Ale jak se tato  
estetická díla vlastně liší od zcela 
běžných akvárií?
 

Aquascaping 
(vodní krajina) 
Tajemství (podvodních) zahrad

Ujistěte se, že hardscapes (kořeny a kameny) 
stejně jako dekorativní dno (písek a štěrk) jsou vhodné 
(neuvolňují nežádoucí látky, kořeny nehnijí). Na začátku 
si vyberte rostliny, které se snadno udržují a vyberte 
skromnou živočišnou osádku. Zprvu přidejte odpoví-
dající počet rychle rostoucích rostlin, čímž předejdete 
problémům s řasami.

sera flore CO2 hnojící 
systém pro bezpečné a 
intenzivní dávkování 
CO2

sera floredepot – 
funkční materiál dna 
pro zdravý růst rostlin

sera Professional 
floreground –  
pro dno s dlouhou 
životností

Jinak se řiďte vaším estetickým cítěním. Hrajte  
si s různými strukturami a barvy rostlin a hardscapem. 
Přidejte zlatý hřeb, například malé hejno ryb nebo  
krevetek. 
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Založení

Existují různé možnosti skladby vodní krajiny 
jako takové. Všechny mají společné to, že ústřední 
bod by neměl být na středu ale mírně posunut stranou. 
To vytváří harmonický a příjemný dojem. Barevné prvky 
nebo zrak přitahující struktury (např. velký kámen, čer-
vená rostlina, rozvětvený kořen) může sloužit jako pou-
tavý bod. Menší nádrže by měly obsahovat pouze jed-
no poutavé místo. Jinak to bude působit neklidným 
dojmem. 

Optické vytvoření hloubky je dalším základním 
vodítkem založení. Prostorové iluze můžete docílit, 
mimo jiné, scénickou výsadbou rostlin (malé, půdo-
kryvné rostliny v popředí, velké solitérní rostliny spíše v 
pozadí). Zatímco tmavé rostliny s velkými listy by se 
měly spíše umísťovat po stranách, jsou světlejší jemné 
kadeřavé rostliny sázeny především ve středu. Tím, že 
si pohrajete s kontrasty, zvýšíte dojem hloubky a vytvo-
říte rovnováhu i napětí.  

Volná místa jsou dalším důležitým stylistickým 
prvkem. Nádrž by neměla být přeplněna konstrukčními 
prvky a rostlinami. Volné prostory vytváří klid, hloubku 
a šířku. Jsou navíc důležité pro druhově specifické  
návyky plavání ryb. 

Vyhněte se statické, přímočaré nebo přísně sy-
metrické konstrukci. Vypadají nepřirozeně a nevyváže-
ně. Kameny a kořeny by měly být osázené rostlinami, 
což vytváří přírodnější dojem.

Údržba

Po založení, je klíčem k úspěšné a dlouhodobé 
vodní krajině pravidelná a pečlivá údržba nádrže – za-
hradničení. Hlavně rostliny s mnoha stonky potřebují 
časté zastřihávání (přednostně před částečnou výmě-
nou vody).

Abyste na oplátku získali nádherně intenzivně 
vybarvené rostliny s vyváženým a silným růstem, musí-
te splnit základní potřeby rostlin vhodným způsobem. 
Nutriční potřeby akvárií se mohou velmi lišit. Jsou 
ovlivněny mimo jiné druhy a počty rostlin, intenzitou a 
dobou osvětlení, teplotou a dávkováním oxidu uhliči-
tého. Optimální růst je možný pouze, pokud jsou 
všechny důležité živiny k dispozici v odpovídajících 
množstvích. Růst rostlin bude ovlivněn i pokud bude 
chybět jediná živina (podle Liebigova zákona minima) a 
řasy se rozšíří kvůli chybějícím konkurentům. Příjem ži-
vin probíhá prostřednictvím potravy, vody použité pro 
částečnou výměnu a skrze příslušná hnojiva. 

Všechny rostliny potřebují světlo pro fotosyntézu 
(tvorba organických látek z anorganických výchozích 
látek). Dostatečná intenzita světla je zásadní. Barva 

světla se však může lišit v rámci určitých mezí za úče-
lem sladění s požadovaným dojmem z vodní krajiny. 
Pro optimální a individuálně nastavitelné osvětlení do-
poručujeme technologii LED diod s mimořádně nízkou 
spotřebou energie.

Uhlík je základem pro život na Zemi. Nedostatek 
oxidu uhličitého je jednou z nejčastějších příčin nedo-
statečného růst vodních rostlin. sera CO2 hnojící sys-
tém zajistí rostlinám bezpečné a intenzivní zásobování 
touto základní živinou. 

Pro svůj růst a zdraví potřebují rostliny kromě  
uhlíku, vodíku a kyslíku celou řadu dalších živin. Nová a 
vylepšená sera kompletní řada vyvážené péče o rostli-
ny umožní zásobování akvarijních rostlin všemi těmito 
látkami přímým a individuálně cíleným způsobem.

Dostatečnou úroveň některých parametrů lze 
zkontrolovat testy vody (např. sera Fe-test). Nicméně 
nedostatečné zásobovaní ostatními živinami lze často 
zjistit nepřímo skrze poškození (mimo jiné např. draslík 
– nekrózy, male černé tečky). Nejčastější nedostatky 
jsou zapříčiněny nedostatečnou záso-
bou uhlíku, nitrátů, fosfátů, draslíku, 
železa a hořčíku. Chřadnoucí, bledé 
nebo špatně rostoucí rostliny mohou 
být také známkou pro nevyhovující 
podmínky (např. špatná teplota nebo 
pH, nedostatečné osvětlení) nebo 
choroby (např. plísně a viry).

Používání vhodných 
produktů předchází 

nechtěnému poškození 
rostlin
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sera produkty základní péče o rostliny (sera flore-
na v případě rostlin upřednostňujících příjem živiny  
skrze listy a sera florenette v případě rostlin upřednost-
ňujících příjem rostlin skrze kořeny) zajistí – za předpo-
kladu správného dávkování – základní zásobování va-
šich vodních rostlin všemi důležitými živinami. Kromě 
toho musí kontrolovat osvětlení a základní parametry 
vody na přiměřenost a musí být zajištěno dostatečné 
zásobování oxidem uhličitým.

sera systém produktů péče o rostliny zaceluje ur-
čité mezery v zásobování. Například můžete také hno-
jit své rostliny se sera flore 1 carbo jako alternativním 
zdrojem uhlíku místo CO2 hnojícího systému. Kombi-
nované použití s hnojícím systémem má také smysl. 
sera flore 2 ferro pomáhá pokrýt zvýšenou potřebu že-
leza, např. v případě atraktivních červených rostlin. 
Vzácné stopové prvky a podpůrné vitamíny v sera flore 
3 vital zajistí zvýšenou odolnost a to zejména u nároč-
ných rostlin.

Nízká nebo žádná živočišná osádka, ale také vel-
mi silný růst rostlin (silné osvětlení a CO2) často vedou 
k nedostatku hlavních živin jako nitrátů, fosfátů a dras-
líku. V tomto případě pomáhá sera flore 4 plant.

Pro všechny sera produkty pečující o rostliny je 
charakteristická výborná kompatibilita pro bezobratlé. 
Také (samozřejmě kromě sera flore 4 plant) neobsahují 
fosfáty a nitráty. Nová komplexní skladba železa použí-
vaná v sera florena a sera flore 2 ferro zůstává velmi 
stabilní i pod vlivem silného UV záření.

Kombinace zásobníkového efektu a denního 
hnojení s flexibilní možností dávkování umožní indivi-
duelní jemné nastavení na požadavky akvária a tudíž 
podporuje optimální růst rostlin a zdraví rostlin. Řasy 
se nemohou množit díky konkurenci efektivního růstu 
rostlin. 

Všechny popsané konstrukční strategie a údrž-
bová doporučení jsou samozřejmě bez problémů také 
vhodná pro konvenční akvária. Proč by běžné spole-
čenské nádrže nemohly být také obohaceny estetický-
mi základními nápady aquascapingu?
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Do vašeho  
domova přinášíme moře

Mořská akvária20

Pokud jde o “mořské akvárium” je stále mnoho akvaristických začátečníků skeptických. Existuje 
předsudek, že mořská akvária znamenají mnoho práce, vysoké náklady a komplikovanou údržbu. 
sera prodejce Kurt Landen z Mönchengladbachu/Německa v rozhovoru vysvětluje, že toto dnes již 

nemusí být ten případ a že existují cenově dostupné a snadno udržovatelné kompletní systémy také pro 
začátečníky. Navíc ve foto příběhu předvádí startovací proces mořského akvária od založení po fázi 
biologické aktivace.

sera prodejce  

Kurt Landen z 

Mönchengladbachu

Jaké požadavky mají vaši zákazníci?
Mnoho akvaristů, především začátečníci, sní o světě 
pod vodní hladinou, který znají z dovolených, například 
s korály, klauny nebo parmovci. Jsou fascinováni nád-
hernými barvami a rádi by si je přenesli do svých obýva-
cích pokojů či kanceláře v mořském akvárium.

Jaké překážky zde byly pro začátečníky?
Před časem ti, kteří chtěli začít s mořským akváriem po-
třebovali velké nádrže, jejichž nákup i údržba byly dra-
hé. Také založení a péče znamenaly velkou pracnost. 
Začátečníci často nemohli vyhovět těmto požadavkům. 
Pouze lidé, kteří přešli ze sladkovodních nádrží na moř-
ská akvária měli potřebnou zkušenost s péčí o akvárium.

Do jaké míry se toto nyní změnilo? Jak v rámci 
poradenství přibližujete tyto problémy 
zákazníkům?
Nejprve se snažím u zákazníků překonat obavy z poža-
davků na mořské akvárium. Odvolávám se na vysoce 
kvalitní produkty jako jsou tyto od společnosti sera. Ob-
zvláště mohu doporučit kompletní systém akvária sera 
marin Biotop LED Cube 130. Začátečníkům umožní 
start mořského akvária – bez vysokých nákladů nebo 
námahy na údržbu.

01  sera marin Biotop LED Cube 130 jako kompletní 
set pro okamžitý vstup do mořského akvária.

07 + 08  Korály se opatrně umístí rukou na pozici, která splňuje jejich  
požadavky na světlo a vodní proud.

02  Nejdříve vystavíme malý útes z korálového 
kamene.

03  Dno je pokryto jemným pískem.

09  Okamžitě po přidání prvních korálů začíná  
pracovat skimmer a odstraňuje bílkoviny a  
plovoucí částice z vody.

Založení mořského akvária

01 02 03

07 08 09
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Proč je tento kompletní systém především pro začáteč-
níky? Jaké má výhody?
Nádrž je snadná na údržbu a obsahuje vše potřebné pro začátek: 
velký 4 komorový vnitřní filtr s vysoce účinným filtračním médiem 
sera siporax Professional, skimmer (odpěňovač), topení, UV-C lam-
pu a čerpadlo. Akvárium lze uvést v chod okamžitě díky kompletní-
mu vybavení připojitelného přes zástrčku (plug-in). Jednotlivé prvky 
optimálně k sobě navzájem patří, námaha na údržbu zůstává nízká. 
Týdenní čištění a výměna vody obvykle nezabere více jak 30 minut.

Existuje možnost nejen snížit nároky na údržbu ale také 
náklady?
Použitím LED čipů v osvětlovací jednotce zde má smysl. Uspoří 
mnoho energie a proto především vhodné pro mořská akvária, pro-
tože náklady na energie bývají často mírně vyšší než u sladkovod-
ních akvárií. Také díky kombinaci pohybu hladiny a LED osvětlení 
jsou světelné podmínky blízké těm v moři.

Jak tedy nastavení akvária funguje?
Jednoduše řečeno nastavení mořského akvária je mnohem jedno-
dušší než mnozí očekávají. Mohu zcela doporučit sera rádce  
“Radost z mořského akvária” jako vodítko. Založení je celkem jed-
noduché, pokud dodržíte jednotlivé pokyny. Založení nabízíme 
jako doplňkovou službu pro zákazníky, kteří přesto nechtějí své ná-
drže zakládat sami. Když tak činíme, můžeme individuelně zvážit 
požadavky zákazníka a nabídnout pouze nádrže s živým útesem, 
korály nebo založit kompletně osazené. 

Kdy mohou být prvně přidány ryby? 
Šneci, krabi poustevníci a krevetky mohou být přidány po přibližně 
třech týdnech po prvních korálech. Tito živočichové pojídají přítom-
nou řasu a neznečišťují vodu během aktivační fáze. První ryby mo-
hou být vloženy do akvária nejdříve po čtyřech týdnech. Druhy, kte-
ré zůstanou malé, jako jsou malí sapínovití, klauni nebo hlaváčovití, 
jsou obzvláště vhodné. 

V jednom z dalších čísel, uvidíte, jak se nádrž vyvinula a 
jak může vypadat v plné kráse. sera rádce “Radost z 
mořského akvária” můžete získat od svého prodejce 
nebo na internetové stránce www.sera.cz.

04  Osmózní voda a sera marin salt lze rozpustit ve 
velké nádobě. Výsledná mořská voda se použije 
pro doplnění nádrže.

10 + 11   Biologický proces ve vodě je podpořen přidáním sera marin bio reefclear. Korálům usnadní jejich 
usídlení. Tekutý bio filtrační medium způsobí mléčný zákal, který se po pár hodinách usadí. 

05  Směs mořské vody lze okamžitě použít pro 
doplnění nádrže přes útes.

06  Všechny plovoucí částice jsou odfiltrovány  
po 3 – 4 dnech a lze přidat první korály.

12  Nádrž začíná svou fázi biologické aktivace.

Úlomek Acropora sp. který lze do nádrže umístit.

04 05 06

10 11 12
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sera  
Biotop Nano 
LED Cube 16

1. cena
Set péče o rostliny 
2. cena

sera siporax Professional (1 litr)  
a sera filter biostart (50 ml) 
Vysoce účinné filtrační medium  
a startér filtru pro křišťálově čistou  
vodu

Kompletní 
akvárium s LED 
osvětlením a 
filtračním 
systémem

obsahující 
sera florena (250 ml), 
sera florenette (24 tablet)
plus 50 ml od každého
sera flore 1 carbo, 
sera flore 2 ferro, 
sera flore 3 vital a 
sera flore 4 plant
Systém péče o rostliny  
pro všechny požadavky

3. cena

Použili jsme lupu a extrémně zvětšili jeden obrázek  
v tomhle vydání. Najděte originální foto odkud je 
výstřižek.

Originální foto se nachází na straně:

Jednoduše napište správné číslo stánky do tečkovaného 
kroužku a zašlete své řešení do Redaktion “sera VIVO”, 
heslo “2.2013”, Postfach 1466, 52518 Heinsberg, 
Německo nebo mailem na 2.2013@sera.biz,  
Re: Redaktion sera VIVO.
Účastnit se může každý od 18 let mimo zaměstnanců  
sera GmbH a jejich rodinných příslušníků.  
Konečný termín poslání je 30.04.2014. Nezapomeňte: 
Jméno, adresa a heslo 2.2013.  
Právní vymáhání je vyloučeno.



Ahoj děti,
Díky velkému počtu krásných obrázků nám  
výběr přišel velmi těžký.
Nebuďte smutní, když zrovna váš obrázek  
nebyl vybrán – snad to vyjde příště!

S rkt n pr oá a td iě

VIVO
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1. CENA
Poukázka v hodnotě € 100,-
Matúš G. z Bratislava, Slovensko, 
12 let

VÍTĚZOVÉ

2. CENA
Poukázka v hodnotě € 25,-
Daniel B. z Wuppertal, Německo,  
11 let

3. CENA
Poukázka v hodnotě € 25,-
Alex V. z Novelda, Španělsko,  
7 let

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. 



Vaše odborná prodejna
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Akvária podle přírody 

Barevná

mořská
akvária

Úspěšné založení a údržba s 
kompletní řadou 7 marin  
 

www.sera.cz • www.sera.sk


