
Chovy akvarijních ryb v ČR

1. Malochovy akvarijních ryb
- chovy jednoho chovatele, který chová akvarijní ryby pro 

obživu popřípadě jako hobby (pro přivýdělek).
- chovy s objemem vody několik set litrů až několik m3.
- odchované ryby prodávají do akvaristických prodejen (dříve 

Zverimexy) popřípadě do různých výkupen.
- prodej akvarijních ryb z tohoto chovu není pravidelný 

(nejčastěji několikrát měsíčně).
- chovy pravidelně produkující  jen několik druhů ryb (5) a       

několik druhů jen příležitostně.
- produkce tohoto chovu není kontinuální a kolísá v závislosti na

volném  čase chovatele (na jednotlivých provedených 
výtěrech a odchovech  ryb).



Chovy akvarijních ryb v ČR

2. Střední chovy akvarijních ryb
- chovy více chovatelů (nejčastěji 2-3).
- tento chov je hlavní pracovní činností chovatelů.
- chovy probíhají v několika speciálních akvarijních místnostech.
- chovy s objemem vody několik m3.
- odchované ryby prodávají do výkupen akvarijních ryb.
- prodej pravidelný, nejčastěji 1x – několikrát týdně. 
- chovy  pravidelně  produkují více  druhů s větším  počtem   

ryb než 1.
- jsou prováděny kontinuální výtěry a odchovy akvarijních ryb.
- produkce tohoto chovu je stabilní, produkuje kontinuálně dané  

druhy s daným množstvím ryb.
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3. Pěstírny akvarijních ryb
- většinou s.r.o., vlastník + zaměstnanci. 

- tyto chovy jsou pro vlastníka hlavní podnikatelskou činností.
pro zaměstnance hlavním zaměstnáním.

- chov probíhá ve speciálních halách s stěnami akvárií a se žlaby.

- využívají se intenzifikační prvky akvakultur (tepelná čerpadla,
fluidní, biologické, sítové mechanické filtry, oxigenace, 
ozonizace vody).   

- chovy s objemem vody několik desítek až stovek m3.

- většinou součástí pěstírny je i výkupna ryb, kam jsou ryby   
dodávány.

- prodej pravidelný, nejčastěji 1x – několikrát týdně. 
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3. Pěstírny akvarijních ryb
- chovy  pravidelně  produkují   více  druhů s větším  počtem   

ryb než 2.

- jsou prováděny kontinuální výtěry a odchovy akvarijních ryb.

- produkce tohoto chovu je stabilní, produkuje kontinuálně dané  
druhy s daným množstvím ryb, které je doplněno výkupem   
jiných druhů z chovů 2 popřípadě 1.



Prodej akvarijních ryb v ČR

1. Akvaristické maloobchody (dříve Zverimexy):
- klasické maloobchody s akvaristickými potřebami a s 

akvarijními rybami.

- takovéto prodejny jsou buď součástí určitého řetězce (HOCH) 
popřípadě to jsou prodejny drobných živnostníků.

- některé obchody mají smluvní vztah s výkupnami ryb, které 
obchodům dodávají požadované množství a druhy akvarijních 
ryb.

- některé obchody odebírají ryby od maloproducentů (výhoda 
nižší ceny, nevýhoda nejistota v kontinuálním dodání).

- výkupní ceny jsou poloviční než jsou ceny prodejní.
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2. Maloobchody akvaristického spolku:
- maloproducenti založí akvaristický spolek s klubovnu a 

prodejnou akvarijních ryb.
- prodejna nemá stálého zaměstnance a v prodeji se střídají 
členové spolku.

- prodejna nabízí především akv. ryby bez nabídky akv. potřeb.
- otvírací hodiny jsou jen určité dny v odpoledních hodinách.
- tento obchod není hlavní činností žádného člena spolku.
- členové při tomto prodeji nabízejí komisním způsobem  

odchované ryby.
- ceny ryb pro spotřebitele jsou nižší (asi 80%) než v klasickém 

akvaristickém maloobchodě a prodejní ceny pro chovatele 
jsou vyšší (asi o 15 – 25%) než výkupní ceny v akv.  
maloobchodech či výkupnách.
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3. Výkupny akvarijních ryb:
- většinou jsou součástí pěstíren akvarijních ryb.
- obchodují s velkým sortimentem a množstvím ryb.
- ryby pravidelně 1x – 2x týdně od chovatelů vykupují po  

předchozí telefonické či emailové domluvě.
- vykoupené ryby doplňují o ryby odchované ve svých 

pěstírnách.
- vykoupené a odchované ryby dodávají obchodním řetězcům, 

maloobchodům a ryby také exportují do dalších evropských  
zemí (především Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, 
Španělsko).


