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Tak máme v na‰í ‰kole 1. B. Chtûl bych, aby studenti vûdûli, Ïe cel˘
pedagogick˘ sbor toto vnímá jako v˘znamnou událost ve v˘voji na‰í
‰koly. Nebudu se rozepisovat o uãebních osnovách a pfiedmûtech, které
se v novém zamûfiení budou vyuãovat. To je koneãnû moÏné zjistit
napfiíklad na na‰ich internetov˘ch stránkách. Chtûl bych studenty
ubezpeãit, Ïe novému zamûfiení vûnujeme maximální pozornost. Chceme
totiÏ, aby se zájemcÛm o toto zamûfiení dostalo skuteãnû kvalitního
vzdûlání. Proto se snaÏíme zajistit pro v˘uku nov˘ch pfiedmûtÛ kvalitní
pedagogy a postupnû také vylep‰íme vybavení pro technické zamûfiení –
odbornou uãebnu vodních staveb v suterénu ‰koly.
StudentÛm obou tfiíd prvního roãníku bych chtûl vzkázat na‰e pfiání,
aby spolu navzájem dobfie vycházeli. A pokud by chtûli vzájemnû
soutûÏit, tak o to, která tfiída bude lep‰í. A je‰tû jeden vzkaz mám, a to ke
studentÛm vy‰‰ích roãníkÛ. Vzhledem k tomu, Ïe máme ve ‰kole nyní
deset dívek, z toho ‰est v prvních roãnících, pfiál bych si, aby jim sv˘m
chováním studium v na‰í ‰kole pokud moÏno usnadnili. Rádi uvítáme
zv˘‰en˘ zájem dívek o studium na‰í ‰koly i v následujících letech.
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Překrásně puntíkovaný potoční pstruh Pepa
plave pomocí ploutví podél potoka Podroužek. Při
plavbě překotně polyká perlíny, podoustve, pidi
parmy, pak piskoře. Přehnané? Ptákovina, Pepa
prostě přerostl. Pak připluje pod podjezd, pauza.
Přežranost, prasknu? Pomoc! Planý poplach, potráví, plave pryč. Poté přemýšlí, potřebuji partnerku!
Prohledává potok, pořád prd. Plave, plave, plave.
Připluje pod přítok potoka, pokoukává přes peřeje.
Pak Pepův pohled přezkoumá pstruha postávajícího pod ponořeným puškvorcem. Panebože!
Přenádherná pstružce! Parádní postava, ploutve,
pětky prsa… Pepa připlave poblíž, plaše pozdraví,
pak představení: „Pepa, pusinko!“ Polichocená
pstružce potichu přitakává: „Petra, Pepo!“ Představení pstruzi potom plují po proudu potoka, Petra
po boku Pepy, Pepa po boku Petry. Pepa párkrát
pohladí prsní ploutví Petřiny překrásné puntíky.
Petra poděkuje, pozastaví Pepu. První polibek,
paráda. Přešťastný pstruží pár pokračuje plaváním
pryč. Připlují poblíž písčitému plácku, popřemýšlí.
Potřebujeme potomstvo. Páření? Proč by ne. Pepa
pomalu plave podél Petry při pravé prsní ploutvi.
Předvýtěrová předehra. Poté pohladí Petřinu papilu, povzdechne. Pak přijde přímo páření, pomalé
pouštění pohlavních produktů pod písčitou peřinu.
Po proběhlém pohlavním potěšení přijde pochopitelně přitulení. Polehávající pstruzi přemýšlí,
přibude potomstvo, problémy, průšvihy, patálie…
„Petro, proboha,“ povídá Pepa, ,,potřebujeme
přece poradit!“ Plavou, plavou, prozkoumávají
potok. Pak pohlédnou přibližně padesát palců proti
proudu, paráda! Poporodová poradna případných
potíží pana profesora piskoře Pavla. „Přesné Pepo,
poradnu potřebujeme.“ Připlují, párkrát poklepou
po příchodovém poklopu, počkají. „Pár pikosekund
please!“ Poté pan Pavel, poměrně protáhlý piskoř
pruhovaný, pootevře poklop poradny. „Podívejme,
pstruží pár, potřebujete poradit?“ „Pochopitelně
pane,“ pronese Pepa. „Pojďte, posedíme při
povídání.“ Pstruzi, polichoceni Pavlovým pěkným
přístupem, proplují příchodovým poklopem. Připlují před pěknou, polstrovanou, pravděpodobně
pohodlnou podložku pro pacienty. „Pstružíci,
podejte prosím prsní ploutve partnerovi.“ Pstruzi
poslechnou, pak povídají: „Pane profesore, potře

bujeme poradit, povzbudit…“ „Potomci?“ „Právě,
pane Pavle,“ pronese pstruží pár polohlasem.
„Poslouchejte, panika pochopitelně přijde, přemýšlíte při plavání, polehávání, prostě pořád. Po pár
půlhodinách pak panika přejde, přísahám.“ „Pěkné
profesore,“ poděkují pstruzi.
„Půjdeme popřemýšlet pod peřinu, poslechneme pěknou písničku, prostě pohoda.“ „Přesné,
pochopili.“ Poté Pepa podá panu Pavlovi ploutev,
párkrát potřepe, poděkuje pro jistotu podruhé.
Potom po boku Petry propluje příchodovým
poklopem, pstruzi plavou pryč. Připlavou před
písčitý plácek, pokračují přímo pod peřinu, podle
Pavlových příkazů. Pustí přehrávač-písnička Praha,
produkovaná PSH. Paráda. Po příjemně prospaném
pátku plavou pstruzi překontrolovat potomstvo.
„Pane jo, plůdek Pepo!“ Pokřikuje Petra, připlavajíc
první. „Přežili Petro, přežili!“ Pidi pstroužci přivítají
pstruhy pěkným pozdravem. Přešťastný pár poděkuje pohlazením pohotovým potomkům. Poté
plavou pospolu po proudu, přeci potřebují potravu.
Prohledávají příbřežní partie potoka – příjemné
překvapení – přemnožení patentek, perlooček,
příležitostně pár pakomárů. Pojedli, přežvýkali
přírodní pochoutky, případný plankton polkli přímo.
Pak plavou pod podélně ponořený plavín. Polehávají,
Pepa přemýšlí. „Panečku, překrásně prožitý příběh.“
Povídaný podle pravdy, přísahám. Papá pstruzi…
Ivo Jedlička a kolektiv

Slyším slabé, dlouhé pískání přecházející v sípání. Je to zvuk, který mě
přitahuje. Občas jsem ho krátce zaslechl.
Vždy se ozýval v nočních hodinách.
I dnes tomu nebylo jinak. Ten zvuk mě
opět přitáhl blíže k rybníku, ale tiché
šplouchnutí ho rázem ukončilo a již se
více neozval. Prosincový čerstvý sníh
odhalil hluboké stopy vedoucí do otvoru
v ledu na nátokové části rybníka.
Všude klid, takové temné ticho, jen
dopadající sněhové vločky si dovolily
tvořit lehký šum.
Otvor v rybníku byl velmi malý, tak
asi dva a půl metru. On vlastně ani ten
rybník nebyl příliš velký, byl to spíše
takový zahradní rybníček s rozlohou
vodní plochy, asi necelý ar. V nádrži je
zastoupeno pouze nepatrné množství
druhů z rybího společenstva.
Stopy vedoucí směrem do otvoru
v ledu, kde mizí, a žádné stopy, které by
vedly zpět. Může to znamenat jen to
jediné! „Ona je uvnitř!“ Ta malá šelma.
Již druhým rokem zanechává své stopy,
častěji i méně často. Stopy v podobě
ulovených a rozkousaných ryb na hrázi.
Mluvíme o vydře, ty stopy jsou neomylně
vydří. Tentokrát jsou stopy příliš čerstvé,
neboť sněží, a jsou jediné. V místech,
kde zima ještě neuzavřela svůj ledový
krunýř. Zvolila nejkratší cestu, a tím pro
ni relativně nejbezpečnější, aby nebyla
spatřena. Jen její pískot ji prozradil.
Co teď… O vydře jsem viděl mnoho
filmů i mnoho bylo napsáno v učebnicích a odborné literatuře. Vidět ji však
na vlastní oči, na tak malou vzdálenost,
bylo příliš lákavé. Taková příležitost
neklepe na dveře každý den.
Hodiny odbijí desátou a odraz
zahradního reflektoru umožňuje zřetelně prosvítit okolí.
Srdce mi tluče vysokou frekvencí, ale
ne jenom mně, i „ona“ vydra o mně jistě
ví. Jsme tu jen my dva, já ji chci vidět
nespoutanou, divoce žijící ve své nefalšované podobě, a ona chce proklouznout
nezpozorována pryč. Kostky jsou vrženy,
jak by řekl v této situaci slavný Julius
Caesar. Vydra se musí vynořit! Pod vodou
nevydrží věčně. Proto čekám, vločky
stále přikrývají krajinu a já naslouchám,
nyní teprve vnímám kolik hluku je
kolem, psi, auta v dálce i hluk řinoucí se
z hospody. Všechny tyto zvuky mi připadají příliš intenzivní. Po chvíli se něco

ozývá, hned vedle mě. Pod ledem u břehu
jasně rozeznávám funění a škrábání. Můj
neznatelný, ale neopatrný pohyb vše
najednou ukončil. ,,Ona“ se určitě chtěla
dostat ven, nadechnou či zmizet. Jen
můj neopatrný pohyb ji varoval.
Opět zavládlo ticho a jen šum vloček
a vzdálené auto přerušují dění noci. Nic
…, čekám…, čekám, to již nejsou minuty, to jsou desítky minut. Nohy zebou,
tělo prochládá, ale to musím obětovat.
Jako čeká lovec na kořist, i já si chci ten
svůj okamžik ulovit.
Dlouhý čas se nic neděje, až najednou se nepatrně zavlní voda, spíše než
vidět vlny nebo tělíčko šelmy je takové
to tušení, takový ten další pocit, který mě
dále nutí setrvat a vyčkat si na další
příležitost vidět chování šelmy při stresové situaci. Zvlnění vodní hladiny bylo
sotva znatelné, ale bylo. Rychle přemýšlím,

a prokousala si díru. Přesně ví, kde jsem
já, a tak zvolila bezpečnější cestu. Nyní,
jako by se zastavila, ještě ocas v rybníku
a tělo již venku. Určitě zkoumá okolí
a vyhodnocuje situaci nebo popadá
dech, vždyť pod vodou strávila mnoho
desítek minut. Sám nevím, jak dlouho,
nedá se to odhadnout.
Její černé tělo na čistém sněhu,
uprostřed temné noci, je relativně bachraté, ale má malou hlavičku. Dává se do
pohybu, velmi opatrně a neslyšně, právě
tak, jak je to šelmám vlastní. Ví, že
právě v těch místech, kde se vždy v klidu
pohybovala a nikdo ji nerušil, není dnes
bezpečno. Vylézá výše na břeh a snad by
zmizela v temnotě. Jenže tato zahrada
je již obývána ovcemi, které ji v létě
spásají. V zimě, díky své otužilosti, toto
plemeno Texel vylehává na sněhu.
Nešťastná vydra si to namířila přímo

co se v její hlavě odehrává. Musela
mě vidět, musela mít strach, vždyť teprve teď si uvědomuji, že v záři zahradního
reflektoru musím být velmi dobře z její
pozice viděn. Já jsem se totiž více soustředil na to, abych ji spatřil, ale přitom
jsem zapomněl na svou pozici a na to,
jak se schovat, aby mě neviděla. Teď je
již na vše pozdě, už se nehnu, ani o kousek, ani za nic, musí na hladinu, musí se
nadechnout! Jsem ve výhodě. Sice prochladnu, ale ona se přeci neudusí. Jiné
místo k úniku nemá. Také za pár minut
se výsledek mé úvahy dostavil. Jsou slyšet celkem jasné pohyby pod okrajem
ledu. Tady u břehu a tam o kousek dál.
A opět klid, ale ne na dlouho.
Ozvalo se chrupnutí, přímo na protější straně za zamrzlou lávkou, která
slouží ke krmení ryb, se objevuje „ONA“.
Je to náhlé. Ona u břehu našla slabý led

k jedné ze zasněžených ovcí. Ovce se
pohnula a já mohl sledovat, s jakou
mrštností se šelma ve velikosti jezevčíka
dokáže pohybovat. V tomto momentu
bych nechal přepsat všechny učebnice
přírodopisu, kde píší, že na souši je
vydra nemotorná. Na vlastní oči jsem
viděl její rychlost a pohyby. Zamířila
zcela neomylně nejkratší cestou do
potoka. Pro ni voda znamená bezpečí.
Svižnost pohybu byla neuvěřitelná,
připomínající asi jen vzdáleně kočku.
Pár rychlých skoků znamenalo konec
této scény. Zcela neomylně proběhla
korytem potoka a protáhla se pod
plotem v místech, kde potok vtéká do
zahrady. Napětí dnešní noci skončilo
a jen v tiché temnotě se znovu zatřásla
ovce a uložila se ke spánku.
Teprve nyní jsem se odvážil pohnout
a přezkoumat otvor, kterým vylezla ven.
Musela velmi opatrně prokousnout
ledovou slupku, která byla u břehu
v těchto místech slabá.
pokračování na následující straně

Možná, že i dřívější šramot nasvědčoval pokusu o útěk. Nebo se snažila
nadechnout, ale to jsou již jen mé
domněnky. A vydra? Ta zmizela v potoce a zatím se znovu neobjevila.
Ona ale přijde. Díky její plachosti ji
asi již nespatřím. Jen těch pár šupin
a roztrhaných ryb na hrázi bude opět
svědčit o její přítomnosti.
Pro dnešní noc zůstalo jen pár stop
ve sněhu, které rychle zapadávají.
V mém nitru ale zůstal jeden veliký
zážitek. Ještě musíme získávat mnoho
zkušeností, abychom poznali jednání
a podněty šelem, jako je vydra.
Tomáš Sedmidubský

Leto‰ní mé prázdniny byly, jiÏ tradiãnû, ve znamení
ryb. Samozfiejmû, Ïe jsem jezdil na vodu jiÏ pfied tím, ale
to nebylo ono. První t˘den jsem vûnoval sumcÛm.
Jezdil jsem do skal a zkou‰el. Bylo to zajímavé. Spal
jsem na kamenech jen pod spacákem, tfiikrát jsem v noci
zmoknul, ale hlavní bylo, Ïe jsem nechytl ani malého
fousáãe. Poté, co jsem z recese nahodil na kapra a po
tfiech hodinách mûl zábûr od slu‰né ryby, kterou jsem
bohuÏel vyhákl, bylo jasné, Ïe zaãne kapro‰ílenství.
Zaãal jsem chytat. Témûfi 24 hodin. U toho jsem vafiil
boilie, a na naléhání mého kamaráda jsem zkusil udûlat
trochu materiálu s pfiíchutí maggi a ãesneku.
Zkou‰ení hloubek a návazcÛ nebylo nic platné. Za
3 t˘dny jsem udûlal neuvûfiiteln˘ v˘sledek. Krom
men‰ích ryb, jeden 7 kilogramov˘ ‰upináã! Neuvûfiitelné, a proto jsme se rozhodli vyrazit o pár kilometrÛ v˘‰e
po fiece Otavû. Na‰li jsme krásné místo – klid a spousta
ryb. To se ihned projevilo a my chytli za první den dva
kapry. Jeden mûl dokonce sedm kilogramÛ. ÚÏasná
v˘prava!! KaÏd˘ den jsme mûli tfii aÏ ãtyfii zábûry a chytali kapry od sedmi do devíti kg. BohuÏel to trvalo jen
pût dní a my museli zpût.
Nedoufal jsem, ale na místû, kde snad dva mûsíce
ryby nebyly, se mi dafiilo. A to díky 3 XL boosteru
a hlavnû jiÏ zmiÀované novince maggi s ãesnekem.
Kapfii brali témûfi jen na toto boilie, a ne malí. Jeden den
jsem ulovil i pût kouskÛ, dva mûli 8 kg. Koneãnû se to
zlomilo. Nebylo to nûjak úÏasné, ale v˘sledky byly.
Pfiipsal jsme si i kapra váÏícího 10,2 kg, kterého, mimo
jiné, vyfotografoval Jifií Svatek, a zhruba 8 kaprÛ pohybujících se na hranici devíti kg. Zdolávání jednoho
z nich mi trvalo dokonce 40 minut.
Konãilo léto a já se jiÏ vidûl u balení vûcí. Nepfieji to
nikomu z vás, balit po dvou mûsících, a zrovna, kdyÏ to
bere. Právû pfii tomto nemilém úkonu se mÛj pfiíposlech
rozpípal. Zvedl jsem prut a vyjel na lodi za rybou. KdyÏ
se pod hladinou objevila veliká kapfií hlava, ani jsem
tomu nemohl vûfiit. âekal jsem kapra okolo 70ti centimetrÛ a nakonec se váha zastavila na 13,3 kg. Shodou
okolností to byla ryba, kterou jsem chytl vloni na podzim. Mûla 77cm a 10 kg. Nyní, 10 mûsícÛ na to, mûfiila
jiÏ 83 cm. Zajímav˘ úkaz! Jak rychle ryby na ÚN Orlík
rostou!!
Jak asi z mého vyprávûní vy‰lo najevo, netrhal jsem
Ïádné rekordy a nechytal kapry, jako se chytají v zahraniãí, ale kdyÏ si na to vzpomenu, byly to krásné prázdniny. ·koda chyb, které jsem udûlal.
Hledejte, zkou‰ejte a vûfite. A budete úspû‰ní!!!
Marek âihula

JE TO RYBA NEBO RAK? LEZEC, RYBA KABR≈ÁK
âlovûk by si fiekl, Ïe svût je pfiedvídateln˘: ryby plavou ve vodû,
ptáci létají ve vzduchu a jiná zvífiata
chodí po sou‰i. Ale v mangrovníkov˘ch baÏinách se dûje nûco, na co
vûdci poprvé nevûfiícnû hledûli –
ryba, která na nû koulí oãima na
stopkách, leze po stromech a ani se
nenechá zahnat zpût do vody. ¤eã je
o rybách, které se v anglicky mluvících zemích oznaãují jako „mudskippers“, u nás jednodu‰e LEZCI.
Na nápad zfiídit akvárium v duchu
pobfieÏních oblastí tropÛ spolu
s lezci nás pfiivedl Michal Havelka
ze tfietího roãníku. Hned jsem si
vzpomnûl na jednu akvaristickou
prodejnu, kam jsem jako mal˘ kluk
ãasto chodíval s dûdou. Mûli tam
podobné akvárium a tyto ryby mû
sv˘m vtipn˘m vzhledem a smû‰n˘m
poskakováním po sou‰i úplnû
okouzlily.
A protoÏe informací o této rybû v
ãesky psan˘ch ãláncích mnoho
není, pokusil jsem se o struãnou
re‰er‰i z nûkolika zahraniãních
zdrojÛ. Pfieji pfiíjemné poãtení.
âeleì lezcovití (Oxudercinae)
zahrnuje 10 rodÛ a celkem 40
druhÛ. Jejich areál zasahuje tropické a subtropické pfiílivové pásmo
s jemn˘m dnov˘m sedimentem
západní Afriky a indo-pacifického
regionu. Nejvy‰‰í druhová bohatost
a poãet endemitÛ (druhÛ, které se
nikde jinde na svûtû nevyskytují)
se nachází v indo-malajské oblasti,
která se také pravdûpodobnû pfied
miliony lety stala centrem vzniku
této rybí skupiny. Jedná se o ryby
teritoriální, které je vhodné chovat
spí‰e v men‰ích poãtech (cca. 1 kus
na 100 litrÛ nádrÏe). Rozdíl v pohlaví u vût‰iny druhÛ není znám.
U lezcÛ existují postupné pfiechody v adaptacích na suchozemské
prostfiedí. Poãínaje druhy, které Ïijí
stále pod vodou nebo ãásteãnû pod
vodou, aÏ po extremisty, ktefií Ïijí
v oblastech, kde je pobfieÏní pásmo
zatopeno vodou jen jednou nebo

dvakrát za mûsíc. StupeÀ adaptace
na suchozemské prostfiedí a obojÏiveln˘ Ïivot je nevídan˘. Lezci mají
zpevnûné paprsky prsních ploutví,
takÏe je pouÏívají jako nohy, a ve
spolupráci s ocasem umí i velmi
dobfie skákat. Tyto ryby jsou vynikajícím pfiíkladem toho, jak pravdûpodobnû kdysi dávno primitivní
obojÏivelníci podobn˘m zpÛsobem
pronikali na sou‰, aÏ ji posléze
v nejrÛznûj‰ích formách suchozemsk˘ch obratlovcÛ plnû ovládli.
Paradoxnû lezci nejsou pfiizpÛsobeni na Ïivot ve vodû s nedostatkem kyslíku, kter˘ se v tûchto
bahnit˘ch vodách mÛÏe vyskytovat.
Tento problém vyfie‰ili d˘cháním
vzdu‰ného kyslíku a pobytem na
vzduchu, kde jsou koncentrace
kyslíku oproti vodû stabilní a vy‰‰í.
Lezci mají vaskularizovanou (protkanou cévami) ústní sliznici, a to
mnohem více neÏ napfiíklad kapr,
kter˘ nedostatek vzduchu také fie‰í
tzv. „troubením“, ãili pfiijímáním
vzduchu do úst. Lezci mají v ústech
pfii pobytu na sou‰i bublinu vzduchu, kterou postupnû vstfiebávají.
Zvlá‰tními záklopkami uzavfiou
Ïaberní dutinu a minimalizují tak
ztráty vody i vzduchu z úst. Mimo
to se u nich vyvinulo efektivní
koÏní d˘chání, coÏ má pfii pobytu
mimo vodní prostfiedí také v˘hodu.
Speciální sliznice udrÏuje pokoÏku

pomûrnû dlouho vlhkou. Po urãité
dobû se ryba jednodu‰e smoãí ve
vodû, aby mohla opût vylézt na
sou‰. Ve vodû pak hraje roli klasické Ïaberní d˘chání. RÛzné druhy
této skupiny ryb mají misky vah
pobytu voda-sou‰ naklonûné na
rÛzné strany. Zástupci, ktefií se
vyskytují více ve vodû, mají vût‰í
kapacitu Ïaber oproti specializacím
na d˘chání atmosférického kyslíku.
Druhy, které tráví více ãasu na
sou‰i, mají strategii opaãnou. PfiizpÛsobení na sou‰ je tak extrémní,
Ïe lezci ztratili nûkteré vlastnosti
pro ryby charakteristické. Napfiíklad dva druhy Periophthalmodon
schlosseri a P. freycineti fungují pfii
pobytu pod vodou na tzv. kyslíkov˘
dluh. To znamená, Ïe jejich Ïábry
jiÏ nejsou dostateãnû funkãní v pfiijímání rozpu‰tûného kyslíku z vody.
Tuto situaci samozfiejmû fie‰í brzk˘m vynofiením, ale umí také jako
jediné ryby na svûtû pfii pobytu ve
vodû zpomalit srdeãní tep (pfii
vynofiení ho opût zrychlí) za úãelem
sníÏení své spotfieby kyslíku. Vût‰ina lezcÛ si vyhrabává v mokrém
bahnû nory, kde mimo jiné probíhá
také rozmnoÏování a péãe samcÛ
o potomstvo.
Dlouhou dobu bylo otázkou, jak
to lezci dûlají, Ïe se v tûchto vodou
zaplnûn˘ch norách s v˘razn˘m
nedostatkem kyslíku neudusí. Zde

jsou koÏní d˘chání a v‰echny dal‰í
formy pfiijímání atmosférického kyslíku utlumeny. Lezci reagují na
nedostatek kyslíku tak, Ïe si vytváfiív
norách jakési vzduchové komory
pomocí bublin, které sem ústy pfiinesou. Jiné druhy dokáÏou zpomalit
metabolismus a tím pádem i spotfiebu kyslíku a poãkat si na pfiíliv.
Dal‰í adaptací pro Ïivot na sou‰i
jsou oãi. Ty jsou nejen pohyblivé,
ale nûkteré druhy mohou oãima pohybovat dokonce nezávisle na sobû.
Tímto zpÛsobem mají lezci na sou‰i
dokonal˘ pfiehled o svém okolí, aniÏ by
se pohnuli. Oãi jsou i konstrukãnû
pfiizpÛsobeny fiid‰ímu prostfiedí
vzdu-chu, napfiíklad zplo‰tûlou ãoãkou, takÏe lezci vidí na vzduchu
velmi ostfie, a to nejen na blízké, ale
i na vzdálené objekty. Pod oãima se
nachází zvlá‰t-ní pohárky, které
lezci vyuÏívají ke smáãení oãí, aby
jim na vzduchu nevysychaly. Lezci
jsou tak jediné ryby, které v podstatû
dokáÏou mrkat!
Pfii pfiekonávání rozhraní ÏivlÛ
se musí tyto ryby pot˘kat s mnoha
dal‰ími obtíÏemi, jako je rozdílná
vlhkost, salinita a teplota vodního
a suchozemského prostfiedí. BûÏné
ryby se vyrovnávají s vy‰‰í teplotou
vody zmûnou metabolismu. Lezci v‰ak
mohou vodu opustit a ochladit svá tûla
v˘parem ze své pokoÏky. Pokud je
jim zima, vrátí se zase zpût do vody.
Neposledním problémem, kter˘
mÛÏe na první pohled vypadat triviálnû, je pfiíjem potravy na sou‰i.
V‰echny druhy jsou pfieváÏnû masoÏravé a seÏerou v‰e, co jsou schopny
ulovit a polknout. V zajetí je moÏné
lezce mimochodem nauãit i na krmení z ruky. BûÏné ryby pfiijímají
potravu nasáváním spolu s vodou.
Na vzduchu ale tato strategie
nefunguje. MasoÏravé druhy mají
proto ostré zuby, kter˘mi kofiist
chytí, zatímco modifikovan˘ hltan
umoÏní její vtaÏení do jícnu. Jiné
druhy si nosí nasbíranou potravu
v ústech do vody, kde ji pak pozfiou.
Tohle jsou jen nûkteré zajímavosti
o tûchto prazvlá‰tních rybách. Pfiijìte se na nû do akvaristiky podívat!
Jifií Hronek

V rámci odborné exkurze uãitelÛ SR· jsme v srpnu nav‰tívili
mimo jiné i Müritzeum, coÏ je
budova plná superlativÛ. A vûfiím,
Ïe by zaujala i vás, rybáfie a akvaristy. TakÏe pokud byste nûkdy
mûli cestu do severního Nûmecka,
konkrétnû do mûsta Waren nebo
Müritz, jak se toto mûsto také jmenuje, urãitû se tam zastavte – stojí
to za to. A co Ïe tam vlastnû uvidíte? O ãem je fieã?

Jedná se o muzeum, které má
náv‰tûvníkÛm pfiiblíÏit tamní krajinu bohatou na pfiírodní jezera, proto
se mu také fiíká „DÛm tisíce jezer“.
V bezprostfiední blízkosti se nachází asi 1 ha velké jezero, kde je
v podzimních a zimních mûsících
k vidûní spoleãenstvo zimujících
ptákÛ. Na jafie a v létû mÛÏeme pak
pozorovat hnízdící vodní ptactvo.
Okolní pfiírodu je moÏné vnímat
pfiímo z terasy muzea dalekohledem nebo z pfiilehlého parku.
Muzeum zaujme jiÏ na první
pohled netradiãním tvarem stavby

a pfiírodním modfiínov˘m obloÏením. Po vstupu do vnitfiních prostor
náv‰tûvník uÏasne je‰tû více. Muzeu
dominuje obfií sladkovodní akvárium,
nejvût‰í svého druhu v Nûmecku.
Toto akvárium zasahuje v˘‰kovû
obû patra muzea. Ve 100 000 litrech
vody s majestátním klidem proplouvají stovky marén. Pohled na
ryby je‰tû více umocní synchronní
pohyb celého hejna. Vût‰ina náv‰tûvníkÛ je touto scenérií tak konsternována, Ïe beze slov uÏasle „zírá“.
Ne jinak tomu bylo v na‰em pfiípadû.
Kromû této dominanty objevíme
v pfiízemí je‰tû 24 velk˘ch i men‰ích akvárií z tvrzeného polyakrylátu, ve kter˘ch se vyskytuje kolem
padesáti domácích druhÛ ryb. Najdeme zde druhy, které máme i u nás
ve studenovodní akvaristice, jako
jsou kaprovité ryby, jesetefii a dravé
ryby. Nechybí v‰ak ani sladkovodní krabi a mûkk˘‰i.
Podstatn˘m rozdílem oproti na‰í
skromné „studenovodce“ je velikost akvárií a i velikost ryb v nich
umístûn˘ch.
Patnáctikilogramoví kapfii, obfií
pstruzi a „stotfiicítka“ ‰tika budiÏ
jen pfiíkladem. Vût‰ina akvárií je
propojena a tvofií jak˘si ucelen˘
komplex. Vhodnû zvolená skladba
pfiírodnin, kamenÛ, potopen˘ch kmenÛ a kofienÛ v kombinaci s prospívajícími rostlinami jak ponofien˘mi,
tak vynofien˘mi, dotváfií pfiekrásn˘
vzhled interiérÛ akvárií.
PfiestoÏe akvária jsou stûÏejní
atrakcí muzea, zdaleka nejsou tím
jedin˘m, co zde lze vidût. V horním
patfie se nachází tzv. „tematické
místnosti“. Tam se seznámíme

napfiíklad s lesními spoleãenstvy
zvífiat a dfievin. „Ptaãí sál“ pfiedstavuje soubor informací nejen
v podobû preparovan˘ch ptákÛ, ale
i modelÛ pefií, kfiídel a podobnû.
Mimo to zde najdeme bezpoãet
interaktivních tabulí, sbírky, herbáfie, poznávaãky stop a hlasÛ ÏivoãichÛ atd. âást tûchto sbírek je umístûna i v tzv. „domû sbírek“, kde je
evidováno celkem kolem 280 000
exponátÛ.
Náv‰tûva Müritzea byla velmi
inspirativní. A i kdyÏ není moÏné,
abychom u nás rozvíjeli akvaristiku
tímto smûrem, pfiesto v Müritzeu
vzniklo mnoho nápadÛ, které se
u nás budeme pokou‰et postupnû
realizovat.
Jifií Hronek
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