
Základníčeledi akvarijních ryb



1. Kaprovití –Cyprinidae
• velmi rozsáhlá skupina ryb
• obývající Evropu, Afriku (parmička podélnopruhá) a Severní 
Ameriku
• úplně chybí v Jižní Americe, Austrálii a Madagaskaru
• charakteristické znaky:

požerákové zuby na 5. páru   žaberních oblouků

trvalé spojení střeva s plynovým měchýřem
• 210 rodů a více než 2000 druhů
• největší čeledí sladkovodních ryb
• 2. největší čeleď mezi obratlovci
• vesměs jsou to hejnovéryby, vytvářející obrovské skupiny    
(několik set až tisíc jedinců)
• výtěr do volné vody, do jemnolistých rostlin
• hořavka duhová – klade jikry do plášťové dutiny sladkovodních 
mlžů, kde probíhá jejich vývoj



1. Kaprovití –Cyprinidae

Z hlediska teploty vody rozdělujeme kaprovité na 3 skupiny:

1. Studenovodní – vhodné do zahradních bazénů

- závojnatky,Koi kapři 
2.  Subtropické – ze severní polokoule (Indie, Bangladéš, jih Číny

- kardinálka, dánia, parmičky rodu Puntius
3.  Tropické – jihovýchod Asie a Afriky

- razbory, parmičky rodu Labeo, Puntius a Capoeta

• čeleď je různým způsobem systematicky členěn, tento způsob není
definitivní a v současnosti se velmi často mění



2. Štíhlotělovití – Lebiasinidae

• malá skupina patřící do jihoamerických trnobřichých ryb

• patří sem 6 rodů a asi 51 druhů

• jsou to drobné ryby se štíhlým a protáhlým tělem

• žijí ve velkých skupinách, které nemají charakter pravých hejn

• jednotlivé druhy nevykazují typické prvky hejnového chování

• u několika druhů je vyvinuto velmi zajímavé rozmnožovací chování,    
které je spojené s určitou formou péče o potomstvo. 



3. Tetrovití –Characidae

• nejrozsáhlejší skupina trobřichých ryb

• podle nejnovějších studií do této čeledi patří dříve samostatnéčeledi

• patří sem – jihoameričtí tetrovití
– afričtí tetrovití
– piraňovití
– polozubkovití

• v této podobě zahrnují kolem 170 rodů a 885 druhů sladkovodních ryb

• původní jejich domovina je:  jih  Severní  Ameriky,  Střední  a Jižní 
Amerika, Afrika (t. červenooká, dlouhoploutvá, velkooká, 

konžská)



tetračervenooká tetra konžská

tetra velkoploutvá
tetra vekooká



3. Tetrovití –Characidae

• menší, několikacentimetrové ryby s tukovou plouvičkou

• žijící v hejnu

• pro svojí barevnost a mírumilovnost patří mezi nejoblíbenější akv. 
Druhy

• výjimka z hlediska velikosti těla
• druh africké tetryHydrocynus goliath dorůstá 140 cm

• výjimka z hlediska mírumilovnosti
• piraňovité druhy jsou dravější – i když s dravostí piraň se to často
přehání

• výtěr převážně do vodního sloupce či na drobnolisté rostliny

• péče o potomstvo není vyvinuta



4. Péřovcovití Mochokidae

• sumci 10 rodů a 167 druhů

• obývající veškeré africké sladké vody s výjimkou některých vod v 
saharské oblasti

• tělo mají holé, bez šupin, dobře vyvinutá tuková ploutvička

• většina péřovcůmá 3 páry vousů (1 na horní a 2 na dolní čelisti)

• vousy na dolní čelisti několikanásobně rozvětvené (zpeřené)

• 2/3 patří do rodu Synodontis

• u rodů Chyloglanis a Atopochilus jsou dolní vousky krátké, 
jednoduché a nezpeřené, pysky jsou zploštělé a vytváří ústní přísavku, 
kterou se ryby přichycují k podkladu u rychle tekoucích vod. 
Připomínají krunýřovce.



4. Péřovcovití Mochokidae
Rozmnožování

• u mnoha druhů péřovců prozatím rozmnožování a odchov v 
akvarijních podmínkách nebyl úspěšně proveden.

• u některých druhů (tečkovaný) je pro úspěšnou reprodukci provést 
hormonální stimulaci kapří hypofýzou a po stimulaci:

Buď provést umělý  výtěr nebo nechat ryby samovolně vytřít v akváriu.

• některé druhy (černobřichý) se úspěšně vytírají v akváriu i bez 
hormonální stimulace a vytírají se do dutin čí jeskyněk. 



• u druhu péřovce kukaččího se vyvinul zajímavý rozmnožovací 
parazitizmus: ryby žijí v jezeře Tanganiky společně s tlamovci.

• výtěr obou druhů probíhá současně.

• samice péřovce uvolní jikry, které potom samice tlamovce sesbírá 
s vlastními jikrami a inkubuje jikry obou druhů v tlamě. 

• inkubační doba u péřovce kukaččího je kratší  než u tlamovců.

• vykulení péřovci požírají zárodky tlamovců. 

• podle počtu vykulených péřovců dojde:
• k likvidaci všech zárodků Tlamovců
• z tlamy samice tlamovce se vylíhnou jak péřovci tak tlamovci.

4. Péřovcovití Mochokidae
Rozmnožovací parazitismus



5. Pancéřníčkovití – Callichthyidae

• menší sumci obývající Jižní Ameriku od Panamy po Argentinu.

• tělo je dobře chráněno kostěným pancířem, na každé straně těla 2 
řady     tenkých, taškovitě se překrývajících štítků.

• mají tukovou ploutvičku.

• u všech pancéřníčků je vyvinuto přídavné střevní dýchání.

• využívají tím atmosférický kyslík.

• ryba se nad hladinou nadechne a polkne vzduch – ve střední střevě je 
redukovaná hladká svalovina - velmi mnoho prokrvená – v tomto místě 
dochází k okysličení krve a k přechodu CO2 z krve do střeva.

• CO2 je uvolňován řitním otvorem.

• jsou velmi dobře přizpůsobeni vodám s nízkým obsahem kyslíku



5. Pancéřníčkovití – Callichthyidae

• rozdělení na 2 skupiny:

Podčeleď Callichtyinae – velcí pancéřníčci

• 4 rody (Hoplosternum, Callichthys, Dianema, Cataphractops)

• 8 druhů

• ryby s délkou těla 10 – 20 cm

• 1- 2 páry delších vousů na horní čelisti

• 1 – 2 páry kratších vousů na dolní čelisti
• vytírají se do pěnového hnízda, které vytváření po převislým listem 
makrovegetace v okolí lokality jejich výskytu

• v akvaristice se používá polystyrén potažený černou fólií 

• ryby rodu Callichthys a Hoplosternum se pomocí prsních trnů a 
přídavnému střevnímu dýchání mohou přesouvat po souši na kratší 
vzdálenosti.



5. Pancéřníčkovití – Callichthyidae

Podčeleď Corydoradinae – malí pancéřníčci
• 3 rody nejvýznamnější Corydoras.

• v současné době jsou z volné přírody dováženy nové druhy, které 
nejsou přesně vědecky popsány a označují se  prozatím  jako  C  a číslo.

• prozatím je popsáno asi 140 druhů malých pancéřníčků.

• tato skupina pancéřníčků nestaví pěnová hnízda, ale lepí jikry na 
poklad (listy rostlin, kameny).

• charakteristické jsou relativně velké pohyblivé oči.

• 3 páry krátkých vousků (2 páry na horní a 1 pár na dolní čelisti).


