
Dekorativní a technické vybavení akvárií

- jednotlivé typy akvárií jsou různě technicky vybavena
- technicky  nejvybavenější  jsou  dekorativní  akvária, u další typů
akvárií mohou některé technické prvky chybět. 

- filtr a substrát dna – u vytíracích akvárií
- substrát dna, rostliny – u odchodných akvárií
- substrát dna, rostliny, filtr, osvětlení – léčebných akvárií atd.

Hlavní dekorativní a technické prvky dekorativního akvária:

- krycí sklo - kompresor
- osvětlení - topící těleso
- substrát dna - teploměr
- filtrační zařízení - dekorativní kořeny
- vzduchování - rostliny



Dekorativní a technické vybavení akvárií
1. Krycí sklo - slouží k zabránění: nadměrného výparu vody

vyskakování ryb
snadnějšímu udržení teploty vody
u tetry stříkavé ke kladení jiker

2. Osvětlení
- osvětlení musí mít správnou spektrální skladbu a intenzitu.

- světlo je důležité především pro růst rostlin v akváriu.

- většina  ryb  je  přizpůsobena  nedostatku světla, ale daří se jim lépe při
dostatečném osvětlení nádrže.

- nejsou-li   vytvořeny  optimální  světelné  podmínky  pro  rostliny  jsou
vytvořeny optimální podmínky pro růst  nežádoucích řas.

- akvarijním rostlinám vyhovuje červenomodrá část světelného spektra.

- měří se v luxech a u akvarijních rostlin existují různé požadavky na 
světelnou intenzitu.
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2. Osvětlení
- sladkovodním vyšším rostlinám stačí slabší osvětlení než vyžadují řasy
nebo mořské sasanky či korály.

- fotosyntéza vyšších rostlin probíhá nejintenzivněji při 10 000 luxů.

- fotosyntéza   řas   vzrůstá   až  do  35 000 luxů, kdy se u většiny rostlin
zastavuje.

- nadbytek světla podporuje růst řas.

- pro růst ryb a vyšších rostlin je důležité střídání dne a noci.

- akvária  by měli být osvětlovány 10 – 16 hodin denně při intenzitě 500
– 1500 luxů.

- u  mořských  akvárií  je  nutné  používat  intenzitu světla od 6000 luxů
(vhodná pro sasanky) do 20 000 luxů (vhodná pro korály). 

- pro napodobení přírodních podmínek se  u mořských akvárií nechává v
noci svítit nízkowattováčervená žárovka.
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3. Substrát dna
- důležitý pro růst rostlin a pro normální pestré vybarvení chovaných  
ryb.

- současně má dekorativní účinek.

- pro substrát dna je důležité vybírat horniny, které neuvolňují do vody 
chemické látky a kvalitu vody neovlivňují.

- pro substrát dna akvária jsou méně vhodné vápence, pískovce a 
některé břidlice – ve vodě se rozpouštějí, vodu mohou zakalit, zvýšit 
alkalitu a tvrdost.

- vhodnější pro substrát dna jsou vulkanické a metamorfované horniny.
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4. Filtrační zařízení
- účelem je mechanicky (zachycovat nerozpustné částice), biologicky 
(biologicky odstraňovat dusíkaté metabolity) filtrovat procházející vodu.

- filtry rozdělujeme:

podle umístění
vnitřní vnější

podle pohonu
poháněné čerpadlem poháněné vzduchovacím kompresorem

podle působení
proudové               molitanový vícevrstevný               půdní



Vnější proudový filtr

- poháněný čerpadlem.

- využívané  u   mořských 
akvárií.

- filtrační vložky naplněné
uhličitanem    vápenatým

- který   zajišťuje   zásobu
uhličitanů v nádrži.



Vnější několikavrstevný filtr pohán ěný čerpadlem



Vnit řní molitanový filtr pohán ěný čerpadlem



Vnit řní molitanový filtr pohán ěný 
vzduchem z kompresoru



Vnit řní půdní  filtr pohán ěný 
vzduchem z kompresoru
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5. Kompresory
Malá vibrační vzduchovací čerpadla

- příkon 5,10 a 15 W, výkon 5 l.min.-1

- jedno či dvou membránové, cena od 350 – 1500 Kč.
- nejpoužívanější typy hobby akvaristů a maloproducentů.
pohonnou jednotkou je elektromagnet,
v rytmu střídavého proudu  je  k  němu 
přitahována kotva umístěná na  táhle,
na   kterém   je  umístěná  membrána 
nasedající  na  bubínek.
Jak je kotva střídavě přitahována a
odtahována k elektromotoru, tak se 
napíná  či  stlačuje  membrána  na 
bubínek a vzniká tlak vzduchu. 
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5. Kompresory
Vícenásobné vibrační kompresory (želvy)

- příkon 25 – 333 W, průtok 23 – 250 l.min-1.
- firmy – japonské: SECOH, SANGYO, čínská: RESUN
- dvou membránové, cena 5500 – 25 000 Kč

- typy pro větší chovy
- pohonnou jednotkou jsou 2 proti sobě orientované elektromagnety. 
- kolmo se pohybuje magnetická kotva, na obou koncích kotvy jsou 

na táhlech uchyceny středy  kruhových membrán, membrány jsou 
nasazeny  na  vzduchovací  bubínky. Natahováním  a stlačováním
membrán  v  bubíncích  vzniká  tlak  vzduchu,  který  je   odváděn 
hadicemi. 
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5. Kompresory
Vícenásobné vibrační kompresory (želvy)
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6. Vzduchování

- vzniklý stlačený vzduch z kompresoru je rozváděn systémem hadiček  
a škrtítek k jednotlivému rozptýlení vzduchu do vody či do filtrů 
poháněných vzduchem.
- pro rozptýlení plynů se využívají vzduchovací kameny různých  
velikostí a tvarů, roštů a také lipového dřeva.
- cílem je co nejjemněji rozptýlit vzduch vytvořený kompresorem či 
dmychadlem a tím zajistit, co nejlepší nasycení vody kyslíkem.
- vzduchovací kamínky se také používají u vnitřních filtrů poháněných 
vzduchem.  
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7. Topící tělesa

- v současnosti se nejvíce používají topná tělesa s termostatem, kde si 
chovatel nastaví požadovanou teplotu a topné těleso teplotu udržuje.
- je důležité správně zvolit příkon topícího tělesa odpovídajícímu 
objemu nádrže, aby topné těleso bylo schopné vytopit a udržet 
požadovanou teplotu vody.
- na topných tělesech je výrobcem udáván příkon a objem vody, pro
který jsou použitelné.

Tabulka použitelnosti topných těles
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8. Teploměry

- důležité pro zjištění okamžité teploty vody
- měly by být součástí každého akvária
- společný teploměr pro několik nádrží představuje hrozbu přenesení 
některého onemocnění z nádrže do nádrže.
- druhy teploměrů:   rtuťové stupnicové

lihové stupnicové
digitální
snímatelné
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9. Dekorativní kořeny

- musí to být dlouho odumřelé dřevo bez hnijících částí, které by mohly 
zkalit vodu či zhoršovat chemismus vody.
- vhodné jsou kořeny, které se nachází dlouhou dobu pod hladinou (jsou 
nasáklé vodou – neplavou).
- kořeny jsou velmi vhodné pro chov péřovců, krunýřovců, kteří kořeny 
okusují.
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10. Rostliny

- viz přednášky s Ing. Zuzanou Balounovou, Ph.D.


