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ZlatÈ a jinÈ studenovodní rybky
Studenovodní rybky jsou krásná a Ëilá
stvo¯ení. »asto p¯ipomínají bájnÈ bytosti z
jinÈho svÏta. V závislosti na chovanÈm
druhu jsou mÈnÏ nároËnÈ na pÈËi a robust-
nÏjöí neû jinÈ okrasnÈ rybky. Studenovodní
rybky se hodí obzvláötÏ v naöich zemÏpis-
n˝ch öí¯kách jako vodní domácí zví¯e. ZlatÈ
rybky se nezdrûují v hejnech jako mnohÈ
jinÈ tropickÈ okrasnÈ rybky. JednotlivÏ by
ale takÈ nemÏly b˝t chovány, neboù jsou to
druûní tvorovÈ a cítily by se jinak osamÏlÈ.

ZlatÈ rybky jsou nejstaröí chovanÈ okrasnÈ
rybky v dÏjinách lidstva. Jiû p¯ed více neû
1000 lety byly chovány v »ínÏ. P¯ekrásnÈ
zlatÈ nebo ryöavÈ rybky tam platí dodnes
za symbol bohatství a ötÏstí. Existuje tolik
chovn˝ch forem zlat˝ch rybek jako od
ûádn˝ch jin˝ch okrasn˝ch ryb. Ne kaûdá z
tÏchto forem se vöak hodí k chovu v
nenároËnÈm akváriu.
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NenároËnÈ studenovodní rybky

Karas st¯íb¯it˝
Carassius auratus

“ObyËejná” zlatá rybka má protáhl˝
elegantní tvar. Zbarvení je zlatoûlu-
tÈ, oranûovÈ, ryöavÈ nebo ËervenÈ s
bíl˝mi fleky.

Rájovec dlouhoploutv˝
Macropodus opercularis

Atraktivní rybka, která vöak agre-
sivnÏ reaguje na muûskÈ p¯í-
sluöníky stejnÈho druhu. Je t¯eba
proto dávat pozor a vysadit
pouze jednu rybku muûskÈho
pohlaví.
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Carassius auratus sarasa

Varianta ËervenobílÈ Sarasa-zlatÈ rybky s
delöími ploutvemi.

äubunkin
Carassius auratus schubunkin

Tvar tÏla a ploutví odpovídá normální zlatÈ
rybce. Rybky jsou vöak modravÏ a oranûovÏ
strakatÏ zbarveny a navíc mají po celÈm
tÏle rovnomÏrnÏ rozsety ËernÈ fleky.

SluneËnice pestrá
Lepomis gibbosus

Je to mírumilovná studenovodní
rybka, která p¯ináöí díky zbarvení
a tvaru tÏla zmÏnu do akvária.
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Zvláötní druhy chovan˝ch zlat˝ch rybek

Existuje ¯ada barevn˝ch a tvaro-
v˝ch variant závojnat˝ch zlat˝ch
rybek.

U závojnat˝ch zlat˝ch rybek je ocasní ploutev zdvojena.
Charakteristick˝m znakem je zavalitÈ tÏlo a prodlouûenÈ
ploutve. Kv˘li pomalÈmu stylu plavání by nemÏly b˝t
pospolu s p¯íliö Ëil˝mi druhy. ZávojnatÈ druhy zlat˝ch
rybek vyûadují teplejöí vodu (viz str. 9).

Rjúkin

Tato Ëasto Ëervenobíle vzorovaná
varianta závojnat˝ch rybek je
obzvláöù oblíbená v Japonsku. Mezi
hlavou a h¯betní ploutví má
charakteristick˝ hrbolek.
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P¯íklad jednÈ dalöí barevnÈ varianty
závojnatek.

Perloöupinatka

äupiny jsou ohnutÈ a p¯ipomínají
perlov˝ ¯etízek.

»ervená karkulka

Tvar tÏla odpovídá závojnat˝m ryb-
kám. Na hlavÏ má v˝razn˝ Ëerven˝
v˝r˘stek.

Lví hlava

JmÈno je odvozeno od tvaru hlavy.
Barevn˝ v˝r˘stek pokr˝vá celou
hlavu.

Existuje ¯ada extrÈmních chovn˝ch druh˘ zlat˝ch rybek, tzv.
“tr˝znivÈ chovy”, kterÈ vöak nedoporuËujeme a proto je zde ani
neuvádíme.
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Vodní rostliny

Správnou atmosfÈru získá akvárium teprve díky bujnÈmu
osazení vodními rostlinami. Vodní rostliny jsou p¯itom
nejen dekorativním prvkem, ale takÈ d˘leûitou souËástí
biologickÈho procesu odbourávání ökodliv˝ch látek a pro-
ducentem kyslíku. PodrobnÈ informace o pÈËi o vodní rost-
liny získáte v naöem bezplatnÈm rádci “P¯irozená v˝ûiva
vodních rostlin”.

ZlatÈ rybky rády okusují vodní
rostliny. Proto Vám doporu-
Ëujeme vysadit rostliny s koû-
natymi listy, nap¯. Anubias:

Anubis zakrsl˝ Anubis konûsk˝ Anubis barter˘v
(Anubias barteri var. nana) (Anubias congensis) (Anubias barteri)

HnÏdovka k¯ídlatá Zákruticha americká Vrbina penízková
(Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

Vöechny druhy rychle rostoucích rostlin jako douöka, bra-
zilsk˝ Hydrocotyle leucocephala (pupeËník) a vodní mor
m˘ûeme doporuËit obzvláöù u mladöích zlat˝ch rybek.

Bakopa drobnolistá äípatkovec Jávsk˝ mech
(Bacopa monnieri) (Echinodorus bleheri) (Vesicularia dubyana)
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Poûadovaná teplota závisí na druhu
chovan˝ch ryb. JednoduchÈ robustní
rybky, öubunkin a sarasa se cítí dob¯e p¯i
pokojovÈ teplotÏ (18 aû 24°C). V zimÏ
mohou b˝t teploty jeötÏ niûöí. CitlivÈ druhy
up¯ednostÚují teploty do 27°C, coû je pro
jinÈ druhy dlouhodobÏ p¯íliö teplÈ. Pro
okamûitÈ rozpoznání silnÈho poklesu Ëi
vzr˘stu teploty v akváriu doporuËujeme
sera akvarijnÌ teplomÏry.

JakÈ teplo Ëi chladno pot¯ebují 
zlatÈ rybky?

V ûádnÈm p¯ípadÏ nesmÏjí b˝t zlatÈ rybky
chovány v kulat˝ch nádobách. Pohyb ryb
vyvolává ve vodÏ vibrace, kterÈ jsou od
klenut˝ch stÏn odráûeny zpÏt. P¯es citlivou
nervovou soustavu tak rybka neustále
p¯ijímá svÈ vlastní “echo”. To vyvolává
trval˝ stres a oslabuje obranyschopnost
ryb. KromÏ toho existuje více d˘vod˘, pro
kterÈ je chov okrasn˝ch rybek v kulat˝ch
nádobách zakázán.

Velkoobjemov˝ filtr pro Ëistou vodu
Aby byla pÈËe o relativnÏ velkÈ zlatÈ rybky
co nejmÈnÏ nároËná, doporuËujeme filtry
s vysok˝m v˝konem. sera bio-filtr B 200 a B
400 Ëistí vodu v akváriu mechanicky a bio-
logicky. K tomu jsou do filtru vsazena
odpovídající filtraËní mÈdia. sera filtraËní
vata a sera biofibres zadrûují vÏtöí neËisto-
ty (nap¯. zbytky krmiva, odum¯elÈ Ëásti ¯as).
sera biopur a sera siporax nabízejí ideální
podmínky k usazení pot¯ebn˝ch filtraËních
bakterií ze sera nitrivec, kterÈ biologicky
Ëistí vodu v akváriu od ökodliv˝ch látek.

Za¯ízení akvária



10

HotovÈ akvárium v 5-ti krocích

VyplnÏní dna akvária

Dekorace a technika

⁄prava vody

NaplÚte dno akvária max. 2 cm vysokou
vrstvou sera floredepot. Navrch p¯ijde 5 cm
vysoká vrstva ËerstvÏ propranÈho tmavÈho
jemnozrnnÈho akvarijního písku. sera flo-
redepot zásobuje rostliny ve fázi usazení
ûivinami, kterÈ rostliny
vyûadují pro v˝vin
siln˝ch ko¯en˘ a
tvorbu zelen˝ch list˘.

1

2

3

Nyní m˘ûeme umístit sera
bio-filtr B 200 resp. B 400
nebo jeden z regulova-
teln˝ch sera filtr˘ F a sera
topenÌ. Z dob¯e oËiötÏn˝ch
kamen˘ z odbornÈ prodej-
ny vytvo¯te malou podvod-
ní krajinu.

Aby voda nezví¯ila písek a podklad dna,
poloûte na dno nejd¯íve nap¯. mÏlk˝ talí¯.
Nechte pak na nÏj tÈci vodu (cca 18 – 24°C)
dokud není bazÈn zhruba
ze 2/3 pln˝. Na závÏr bude
voda upravena p¯íprav-
kem sera aqutan. sera
aqutan váûe tÏûkÈ kovy a
neutralizuje chlór i roz-
puötÏnÈ soli z vodovodní
vody. P¯idáním sera mi-
neral salt doplníte chy-
bÏjící minerály.



PotÈ, co jsou zasazeny vöechny rostliny,
m˘ûete akvárium doplnit vodou a p¯idat
sera nitrivec. sera nitrivec obsahuje
Ëistící bakterie, kterÈ odbourávají
ökodlivÈ látky. Po aplikaci p¯ípravku
sera nitrivec nechte vodu 24 hodin
odstát, aby mohla b˝t v akváriu
vytvo¯ena biologická rovnováha
pro p¯átelskÈ p¯ijetí ryb.
P¯emístÏní do novÈho akvária
p¯edstavuje pro rybky klimatickou
zmÏnu. VypnÏte osvÏtlení akvária.
Otev¯ete transportní sáËek a
nÏkolikrát p¯ehnÏte jeho okraj
tak, ûe sám plave otev¯en˝ na hladinÏ. V
následující p˘lhodinÏ p¯ilÈvejte do sáËku
postupnÏ vodu z akvária zhruba na dvoj- aû
trojnásobnÈ p˘vodní mnoûství. Po 30 mi-
nutách m˘ûete rybky pomocí síùky p¯emí-
stit. Vodu z transportního sáËku vylijte do
odpadu (nikdy do akvária!).
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PodrobnÈ informace o za¯ízení akvária se
dozvíte v sera rádci “Jak si za¯ídím svÈ akvá-
rium” a dokonce i z filmu na sera – The CD.

Rostliny4 Prstem vyhlubte do dna
jamku a vsaÔte do ní rost-
linu, jejíû ko¯eny jste
p¯edtím zkrátili na dÈlku 
3 cm. Jamku pak p¯ehrÚte
pískem. Rostliny dále hnoj-
te kaûd˝ druh˝ aû t¯etí
t˝den tekut˝m hnojivem
sera florena a po jednÈ tabletÏ
od sera florenette A a od sera
floreplus.

Rybky5
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ZdravÈ díky vhodnÈmu krmivu …

ZlatÈ rybky musí b˝t krmeny rozmanit˝m a
pro sv˘j druh vhodn˝m krmivem. Mají
ûaludek podobn˝ st¯evu, proto se krmí
ËastÏji ale mÈnÏ. Díky svÈ Ëinorodosti
pot¯ebují tyto rybky kvalitní krmivo s
mnoha surovinami, kterÈ jsou öetrnÏ u-
praveny. ZlatÈ rybky vyûadují mÈnÏ pro-

tein˘ a více lehce straviteln˝ch uhlohy-
drát˘ neû teplovodní rybky. Na rozdíl od
teplovodních rybek neumÏjí zuûitkovat
p¯ebytek bílkovin. P¯íliö vysok˝ obsah
bílkovin vede k p¯etuËnÏní a zatÏûuje vodu.
P¯i nevhodnÈ stravÏ vyblednou sytÈ barvy.

Krmiva pro zlatÈ rybky
Firma sera nabízí speciální druhy krmiv pro zlatÈ rybky z
více neû 40 p¯írodních surovin, s obsahem vöech nutn˝ch
vitamín˘, minerál˘, stopov˝ch prvk˘ a bylin. Tyto p¯ísady
jsou speciálnÏ a peËlivÏ zpracovány. sera krmiva pro zlatÈ
rybky obsahují mÈnÏ protein˘ neû jinÈ druhy krmiv znaËky
sera. Jsou lehce stravitelná a nezatÏûují vodu.

sera goldy vloËkovÈ krmivo pro denní krmení vöech zlat˝ch
rybek s obsahem spiruliny a pöeniËn˝ch klíËk˘. Jedná se o
“posilující” krmivo pro cel˝ rok.

sera goldy Color granulkovÈ krmivo podporuje na p¯írodní
bázi pestrÈ vybarvení a imunitu ryb. Obsahuje mnoho
p¯írodního karotenu a zvyöuje tak na p¯írodní bázi pestrost
ryb. PeËlivÏ vybranÈ, zdraví podporující byliny a hodnotn˝
multivitamínov˝ komplex jsou ideálním prost¯edkem p¯i
pÈËi o citlivÏjöí formy zlat˝ch rybek.

sera goldy Royal granulkovÈ krmivo prvot¯ídní kvality se
ideálnÏ hodí pro ty druhy zlat˝ch rybek, kterÈ p¯ijímají po-
travu ve st¯edních a spodních vrstvách vodního sloupce.
Tyto granulky klesají pomalu ke dnu, rychle zmÏknou, ale
zároveÚ si dlouho udrûují svou pevnou konzistenci.



Vitamíny pro rybiËky
Studenovodní rybky jsou velmi ËilÈ a
spot¯ebují mnoho energie. Z tohoto d˘vo-
du Vám doporuËujeme doplnÏní stravy o
vitamíny. P¯edejdete tak nemocem a v˝sky-
t˘m onemocnÏní z nedostatku. ZlatÈ rybky
by mÏly b˝t urËitÏ zásobeny vitamíny v
následujících p¯ípadech:
• po vysazení
• po kaûdÈ v˝mÏnÏ vody
• jako podpora lÈËby
• po nemocech
• bÏhem doby t¯ení

sera fishtamin je tekut˝ vitamínov˝ preparát, kter˝ se kape
p¯ímo na krmivo.

sera activant p¯edstavuje kombinaci Ëetn˝ch vitamín˘ a
stopov˝ch prvk˘ v podobÏ tablety. Zvyöuje vitalitu a pod-
poruje lesk barev. Tablety jsou p¯idávány p¯ímo do vody,
takûe je rybky mohou okusovat.
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ZlatÈ rybky p˘sobí neustále hladov˝m doj-
mem. Nenechte se vöak oklamat. Krmte je
maximálnÏ 3-krát dennÏ, ale jen tolik, kolik
rybky dokáûí spot¯ebovat bÏhem nÏkolika
minut. Jeden postní den v tydnu není na
ökodu.

Aby panovala na jídelníËku zmÏna, do-
poruËujeme krmit 2 aû 3 r˘zn˝mi druhy
krmiv a to oddÏlenÏ, nemíchat. Krmte
radÏji z mal˝ch balení, jinak bude otev¯enÈ
krmivo starÈ a hodnotnÈ p¯ísady ztratí na
úËinku.

… a fit pomocí vitamín˘



Chcete-li se dozvÏdÏt více o hodnotách
vody a testech, doporuËujeme Vám sera
rádce “Jak testovat vodu a upravovat ji dle
vzoru p¯írody”.

O v˝mÏnÏ, úpravÏ a bio-filtraci vody Vás in-
formujeme v naöem sera rádci “PÈËe kolem
akvária a filtrace vody”.

I p¯i nejlepöí pÈËi a krmení mohou okrasnÈ
rybky nÏkdy onemocnÏt. KterÈ nemoci se
vyskytují nejËastÏji a co proti nim m˘ûete
udÏlat Vám ukáûeme v sera rádci “Víte jak
uzdravíte svÈ ryby?”.
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U studenovodních ryb se doporuËuje
v˝mÏna 25 aû 30% vody jednou t˝dnÏ. »er-
stvá vodovodní voda musí b˝t p¯izp˘sobe-
na na teplotu v akváriu a upravena pomocí
p¯ípravku sera aqutan. sera aqutan váûe

PÈËe o zlatÈ rybky

tÏûkÈ kovy a ochraÚuje koûní sliz
ryb. Tím jsou rybky mÈnÏ vystave-
ny stresu.

P¯idejte do vody sera nitrivec, aby nakonec
opÏt rychle fungoval biologick˝ Ëistící cy-
klus. Pokud bydlíte v oblasti s relativnÏ
mÏkkou vodou, obohaùte ji p¯ípravkem
sera mineral salt pro doplnÏní minerál˘.

Dále Vám doporuËujeme jednou t˝dnÏ
mÏ¯it nÏkterÈ d˘leûitÈ hodnoty vody a v
p¯ípadÏ pot¯eby je korigovat. sera testo-
vací Ëinidla p¯edstavují tzv. kapkovÈ testy.
Jsou snadnÈ na pouûití a dokáûí zaregis-
trovat i nízkÈ koncentrace. Pro zaËátek
Vám doporuËujeme následující sera testy:

gH celková tvrdost
kH uhliËitanová tvrdost
pH hodnota
NH4/NH3 amonium/amoniak
NO2 nitrit
NO3 nitrát
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Plánování akvária na poËítaËi

sera vyvinula CD, kterÈ dalece p¯esahuje
moûnosti informací v tiötÏnÈ podobÏ. sera
– The CD Vám podstatnÏ usnadní v˝bÏr
Vaöich oblíben˝ch rybek a za¯ízení Vaöeho
akvária sn˘.

sera – The CD Vám kromÏ jinÈho ukáûe film
o jednom krásnÈm studenovodním akváriu,
ve kterÈm jsou optimálnÏ sestaveny ve-
likost akvária, ryby, rostliny a dekorace.
Toto akvárium si m˘ûete doma za¯ídit nebo
pozmÏnit podle vlastních p¯edstav. K tomu
Vám sera – The CD nabízí alternativní stu-
denovodní rybky, rostliny a dekoraci.

sera – The CD Vám kromÏ studenovodního
akvária p¯edstaví jeötÏ dalöích 8 biotop˘
akvárií, která jsou za¯ízena tak jako v
p˘vodních zemích odkud rybky pocházejí.
TakÈ tato akvária m˘ûete libovolnÏ mÏnit
podle svÈho p¯ání. V tÏchto akváriích se vöe
k sobÏ hodí, takûe nejsou nároËná na pÈËi,
ale p¯esto vypadají exoticky a p˘sobí velmi
dekorativnÏ. M˘ûete si sestavit takÈ vlastní
akvárium z více neû 1000 moûností.

Pomocí v˝mÏnnÈho pro-
gramu na sera – The CD
m˘ûete libovolnÏ mÏnit a
p¯esouvat rybky, rostliny a
dekoraci. sera – The CD
p¯ezkouöí okamûitÏ kaûdou
zmÏnu a ukáûe Vám, pokud
je nap¯. umístÏno p¯íliö
mnoho ryb.

sera – The CD Vám ve filmu názornÏ
p¯edvede, jak správnÏ postupovat p¯i
za¯izování akvária. Na CD naleznete lexikon
ryb a rostlin a takÈ rádce základ-
ních prvk˘ pÈËe o
akvárium.

PodrobnÈ in-
formace o
sera – The CD
obdrûíte v bro-
ûu¯e “sera –
Vaöe akvárium
sn˘”.




