
Základní rozdělení akvaristiky:

sladkovodní mořská brakická

tropická studenovodní



Rozdělení akvárií:

A) podle typu vody
- sladkovodní,
- mořská,
- brakická.

B) podle jejich využití (účelu)
- vytírací,
- rozplavávací,
- odchovná,      
- karanténní a léčebná, 
- výstavní (dekorační), 
- laboratorní.



Akvárium

- je nádoba, která po naplnění vodou nahrazuje rybám jejich
přirozené prostředí (řeku, potok, jezero, rybník apod.),

- akvárium má nejčastěji tvar kvádru, ale existují samozřejmě i jiné
tvarové obměny,

- obecně se nedoporučují akvária kulatého tvaru (skleněné koule, 
zavařovací sklenice).



Vytírací akvária

- používají se k rozmnožování generačních ryb,
- jejich velikost, poměr stran a vybavení závisí na druhu ryby, který je 
v akváriu rozmnožován,
- obecně platí, že generační ryby musí být v akváriu v naprosto 
optimálních podmínkách,
- většinou se vytíracích akvárií nepoužívá substrátu dna  x  halančíci,
- hlavním vybavením je vytápění, vzduchování a dostatečné množství 
vhodných rostliny,
- pro ryby, které se vytírají volně do vody nebo pro živorodky se
používají speciální klícky,
- při výtěru teter se zastiňují,
- po výtěru generačních ryb ve vytíracím akváriu většinou dochází k 
inkubaci jiker.
- tyto akvária se používají až do rozplavání plůdku, kdy se plůdek 
přemisťuje do rozplavávací nádrže.



Rozplavávací akvária

- využívají se od rozplavání plůdku až do velikosti ryb, kdy je 
možno odchovávané ryby přelovovat,

- nádrže jsou to dlouhé a nižší bez substrátu dna, dekorací a rostlin,

- důležitým vybavením je vytápění, osvětlení, vzduchování, krycí 
sklo, filtrace a pomůcky pro kontrolu fyzikálních a chemických 
parametrů kvality vody,

- nádrže a kvalita vody v nich musí zajišťovat odchovávaným rybám
optimální podmínky pro jejich růst a přežití,

- při růstu odchovávaných ryb se ryby v průběhu odchovu třídí podle 
velikosti,

- rychleji rostoucí ryby se přemisťují do  odchovných akvárií.



Odchovná akvária

- vybavení jako u rozplavávacích akvárií,

- jsou to veliká akvária, která musejí zajišťovat rybám dostatečný   
prostor pro růst,

- někdy jsou nahrazována různými bazény, žlaby, či příkopovými 
rybníky,

- u vysokých ryb (skaláry, terčovci) je důležitá výška těchto akvárií –
min. 40 cm,

- z těchto akvárií se ryby expedují na prodej,

- umístění – snadná manipulace s rybou (odlov, počítání a následně 
balení ryb).



Karanténní a léčebná akvária

- nádrže bez dekorativního vybavení (sbstrátu, kořenů, rostlin),

- nutné vybavení – vzduchování, vytápění, krycí sklo, přiléčbě se 
nepoužívá filtrace vody, tlumivé osvětlení

- léčebná akvária – pro léčbu propuknutého onemocnění,

- karanténní – hlavně u ryb exportovaných z tropů (karanténa min. 
1 měsíc),

- většinou jsou to menší nádrže – určené pro několik jedinců ryb,

- akvária vhodná pro manipulaci a dezinfekci,

- vždy se léčí a karanténuje v 1 akváriu jen 1 rybí druh,

- tyto akvária jsou v pěstírně akvarijních ryb umístěna mimo 
odchovnou část (prevence před rozšířením chorob na další ryby),

- používání léčebných prostředků, které mohou obarvit stěny 
akvárií – nedekorativní.



Výstavní (dekorační) akvária

Výstavní (dekorační) akvárium se dělí podle         
chovaných druhů ryb

druhové biotopní společenské
(chov 1 druhu ryb)         (chov ryb ze stejného biotopu)   (chov ryb bez ohledu na místo původu)

- většinou společenská akvária, větších objemů určená k dekoraci 
bytu, kanceláře či vstupní haly kulturního zařízení či výrobního
podniku,
- technické vybavení je kompletní (substrát dna, dekorace, rostliny, 
vzduchování, filtrace, osvětlení, teploměr, krycí sklo, vytápění), 
- akvárium neslouží k produkci ryb, ale může sloužit k odchovu 
generačních ryb,
- náročné na údržbu – zajistit dekorativní charakter akvária
- důležitá volba vhodných druhů rostlina a ryb.



Laboratorní akvária
- akvária určená k provedení určitého experimentu,

- vybavení podobné jako u odchovných akvárií,

- důležité zajistit rybám optimální životní podmínky v akváriu,

- většinou jsou to menší akvária – snadná manipulace, čištění a 
dezinfekce,

- jejich velikost je přizpůsobena experimentálním rybám (druh a 
počet),

- pro daný experiment je vždy ve stejném časovém okamžiku 
použito větší množství akvárií (12,16,24,32),

-akvária musejí být stejná (velikost, tvar, konstrukce), musejí rybám 
zajišťovat identické životní podmínky,

- akvária potom tvoří experimentální skupiny a opakování ke 
skupinám



C) podle velikosti

- malá (30-80 litrů) - nepoužívají se u mořských akvárií,

- střední (80 – 150 litrů) - u mořského akvária min. 200 litrů, 

- velká (150 – 500 litrů) - u mořského akvária 300 – 800 litrů,

- velmi velká akvária (nad 500 litrů) – u mořského akvária nad 
800 litrů.



D) podle konstrukce

- celoskleněná akvária (elementky),
- rámová akvária, 
- lepená akvária.



Celoskleněná akvária (elementky):

- menší rozměrů, používané jako vytírací, léčebná a karanténní 
akvária
mají tyto nevýhody:
- sklo bývá často pokřivené a dochází k různým lomů světla a tím k 
deformaci obrazu při pozorování ryb – (jako v době smíchu),
- často jsou nekvalitně vyrobené – bubliky vzduchu ve skle,
- zakulacené rohy se špatně čistí
- při rozbití nelze opravit
- nepraktické, v současnosti se moc nepoužívají,

Výhody:
- jejich cena je nižší než u lepených či rámových akvárií

- lehká dezinfekce – možno použít i preparáty, které ničí kvalitu 
tmelu či lepidla u ostatních akvárií 



Rámová akvária:

- akvária s kovovým rámem, kdy sklo se na rám zatmelí,

- používané v dřívější době, dnes již zastaralý typ akvárií,

- v současnosti se používá pro akvária obrovských rozměrů, kde je
odolnější proti prasknutí (má nějakou podpěru),

- používá se i v prostředí nestabilním (nerovnosti),

- rámová akvária mohou být v různých tvarech,

- rám z úhlového železa, z nerezavějícího kovu, ze slitiny lehkého 
kovu, do kterého jsou zevnitř zatmeleny skleněné tabule,

- síla úhlového železa závisí na velikosti stavěné nádrže,

- u pravoúhlého akvária musí být jednotlivé díly rámu svařeny přesně
v pravém úhlu.

- u větších akvárií je nutné rám ještě zesílit na horní a dolní straně
pruhem z páskového železa. 



- dno bývá tvořeno přivařeným, plechem nebo skleněnou tabulí
(často s vyztuženým drátěným pletivem),

- tloušťka plechového či skleněného dna se řídí velikostí nádrže
(tloušťka vždy o 2-3 mm silnější než postranní skla),

- vnitřní kovový rám je nutné před použitím ochránit před korozí,

- vnější rám je nutné také ochránit před korozí a esteticky natřít 
vhodnou barvou,

- po zhotoveném rámu jsou důležitá skla:

Přední a zadní sklo:
- přesně zapadají do předního a zadního rámu mínus 2 mm na výšku
a délku skla
- 2 mm rezerva - při menším hnutí nádrží (nerovná podsada), 
netlačila skla na rám a rám nepraskl).

Rámová akvária:



Levé a pravé boční sklo:
obě skla stojí mezi předním a zadním
sklem
šířka = vnitřní rozměry rámu mínus
tloušťka předního skla a zadního
skla, mínus 2x3 mm na tmel)
výška = je stejná jako u předního a 
zadního skla.

Rámová akvária:



– velké nebo dlouhé nádrže - větší mezery - nádrž se více prohne,

– boční skla musí vždy stát na skle, které je na dně, protože jinak se 
utvoří na dně velké škvíry,

– lehce prohnuté tabule skla se zatmelují vydutím dovnitř,
– řezné plochy skla je vhodné nechat zabrousit (aby se sklo nezačalo 
loupat a praskat),
– k zatmelení skel použijít akvarijní tmel (čistě fermežový) k dostání
v odborných obchodech,
– před tmelením je nutné tmel trochu ohřát pro snadnější manipulaci
– tmel vytváří škraloup pod, kterým je tmel stále vláčný a pružný
– postup: nejprve se zatmelí dno – válečky tmelu se vkládají mezi 
rám a sklo, potom se na sklo rovnoměrně tlačí – zatmelená mezera 
(mezi rámem a sklem nesmí být větší než 3 mm) – následují přední a 
zadní skla (stavějí se na dno) a následně boční (vkládají se mezi 
přední a zadní skla).  

Rámová akvária:



Lepená akvária:

- současnosti nejpoužívanější konstrukce akvárií na celém světě
- jsou velmi estetická a nevyžadují žádnou údržbu konstrukce
- mohou být vyhotoveny v různých tvarech a velikostech
- většinou tvar – kvádr
- skla k výrobě lepených akvárií nutnou zabrousit – ochrana, 
praskáním a loupáním skla a před pořezáním obsluhy
- podle velikosti akvária se volí tloušťka používaného skla
- pravidlo – u lepených akvárií se používá silnější sklo než u 
rámových akvárií



Lepená akvária:



Stanoviště (umístění) akvária:

- akvária by měla být umístěna na vhodných místech,
- bez dopadu přímého slunečního světla – nadměrný růst řas
- dekorativní akvárium na tmavém místě místnosti – zpestří a oživí 
interiér bytu 
- nevhodné místo pru umístění akvárií je místo v blískosti oken a 
dveří
- v blízkosti dveří – velký ruch – ryby trpí stresem a schovávají se 
do rostlin
- v blízkosti oken – při větrání – kolísání teploty vody
- akvária musejí stát na dostatečně pevném podkladě 
- není vhodný nábytek – použití speciálních stojanů

- pod akvárium – vhodná deska polystyrénu – vyrovnání 
nerovností 



Dekorativní a technické vybavení akvárií

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
- většinou tloušťka 3-5 mm

- u větších nádrží rozděleno na půl, odkrývá se jen potřebná část

- často – seříznutý roh na přívod kabelů a vzduchovacích hadiček

- funkce: ochrana před nadměrným výparem vody

ochrana před vyskakováním ryb

snadnější udržení teploty vody

u tetry stříkavé podklad ke kladení jiker

chrání osvětlení a jiné elektr přístroje  před poškozením

chrání akvárium před prachem

ochrana před dětmi



2. Osvětlení

- instalace osvětlení nad akváriem (přirozené umístění),

- rozsvícení a zhasnutí pozvolné, rozsvítit a zhasínat okolí akvárií,

- využití žárovek a zářivek,

- výhoda použití žárovek: snadná instalace, levná pořizovací cena, 
světelný výkon nerovnoměrný,

- výhoda použití zářivek: nižší provozní náklady, funguje za 
studena, rovnoměrný svit, různé barvy světelného spektra,  

- osvětlení musí mít správnou spektrální skladbu a intenzitu,

- světlo je důležité především pro růst rostlin v akváriu. 

Dekorativní a technické vybavení akvárií



Dekorativní a technické vybavení akvárií
2. Osvětlení

-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,

- u akvarijních rostlin existují různé požadavky na světelnou 
intenzitu.

- sladkovodním vyšším rostlinám stačí slabší osvětlení než vyžadují 
řasy  nebo mořské sasanky či korály,

- fotosyntéza vyšších emerzníchrostlin probíhá nejintenzivněji při       
10 000 – 20 000 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.

Dekorativní a technické vybavení akvárií

2. Osvětlení



Dekorativní a technické vybavení akvárií

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.



Dekorativní a technické vybavení akvárií
3. Substrát dna
- většinou tvořeno štěrkem,

- štěrk rozmanitých tvarů, barev a velikostí,

- výběr na potřebách ryb,

- velké ryby (Cichlidy) vyžadují hrubší štěrk,

- sumečci, nebo pancéřníčci, kteří vydatně ryjí potřebují jemný 
štěrk nebo písek (aby se nezranili),

- použití štěrku tmavého - lépe se daří rybám, jejich barvy lépe 
vyniknou,

- bílé dno (tvořeno křemičitými minerály) – se nedoporučuje – ryby 
vybledlé, rychle zarůstají zelenými řasami, od bílého dna se silně
odráží světlo narušování zdraví ryb,

- použití písku - jemný říční písek,

- získání štěrku a písku: - zakoupit v obchodě,



Dekorativní a technické vybavení akvárií
3. Substrát dna

– získat na přírodních lokalitách 
– nebezpečí - vylučování škodlivých látek (např. těžké kovy), 

- látek ovlivňující chemii vody – vápenec, 
- zavlečení zárodků chorob a parazitů, 

– svépomocí získaný štěrk nutno převařit a vydezinfikovat

– použití rašeliny – u chovu halančíků
- důkladně propranou rašelinou, 

– minerály v hodné do akvárií - prahorniny a sopečné vyvřeliny -
žula, rula svor, čedič .



Dekorativní a technické vybavení akvárií
3. Substrát dna  versus rostliny

- při zakládání akvária nutné pokládat tzv. výživné dno
- pokládání výživného dna

- na dno akvária – tenká vrstva štěrku – výživné dno max. 2 
cm výšky – zakrýt druhou vrstvou štěrku

- výživné dno - možno koupit ve specializovaných prodejnách
- obsahuje N, fosfáty, K, Na

Úpravy dna:
- substrát svažovat k čelnímu sklu – dojem větší hloubky v akváriu
- u čelního skla nesázet rostliny
- jednoduše se odsává kal u čelního skla
- na ploše akvária vytvářet četné důlky, kde se kal usazuje a odtud 
se odsává



Dekorativní a technické vybavení akvárií

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



Dekorativní a technické vybavení akvárií

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 předměty:
- různé prvky: 
A) Větší oblé kameny- vhodné pro kladení jiker cichlidami

- pro odpočinek keříčkovců, sumečků či                       
pancéřníčků

B) Břidlice - jen ty, které negativně neovlivňují vodu v akváriu 
- použití na plochu - tmavý podklad, zvýraznění ryb

- usazení na zadní stranu akvária -
zvýraznění celého akvária

C) Kameny čediče, pestrého pískovce
D) Květináč - z části zahrabán do štěrku – vytváří jeskyni

- překlopený vzhůru – plocha na kladení jiker
E) Kokosový ořech– vydloubaný, očištěný a vyvařený

- vytváří jeskyni
F) Prázdné ulity velkých mořských plžů



G) Keramické jeskyňky

H) Plastické škeble a ulity plžů

I) Ztroskotané koráby a potápěči – často nevkusné, rušící 
vzhled akvárií 

J) kořeny, samorosty

- možno koupit ve specializovaných obchodech či svépomocí,

- potom nutno kořeny vyvařit a zbavit nečistot

- jsou velmi vhodné pro chov péřovců, krunýřovců, kteří kořeny 
okusují.
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9. Dekorativní předměty:
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J) kořeny, samorosty

- zdroj:
Naplavené dřevo- delší dobu leží ve vodě (2 měsíce ve vodě – zbaveno 

vzduchu)
- před použitím nutno odstranit rozpadající se měkké 
části dřeva

- měkké části – hnijící části
- do akvárií se může použít jen dlouho odumřelé dřevo 
bez  hnijících  částí, které mohou zkalit vodu či 
zhoršovat chemismus vody.

- vhodné jsou kořeny, které se nachází dlouhou dobu pod hladinou (jsou 
nasáklé vodou – neplavou).
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J) kořeny, samorosty

- zdroj:

Čerstvé dřevo- tvrdé dřevo – dub, buk, akát, jilm, kaštan, ovocné 
stromy 

- neplavou jsou plné mízy

- vylučují více huminových kyselin – více ovlivňují 
chemismus vody – snižují pH


