
Akvarijní rostliny



Stavba vodních rostlin:

vodní rostliny se skládají:
- ze  stonku
- z listů
- z kořenů
- ze zásobních orgánů (hlízy, rhizomy
a cibule)

- z květu (obr 1)



Stonek

- v místě, kde vyrůstají listy je stonek často zesílený - tzv. uzlina
- části stonků mezi listy tzv. internodia

- různá stavba stonku: 
1. rostliny s nápadnými lodyhami
- normálně utvářený stonek, který je zřetelně viditelný mezi  listy, 
listy jsou uspořádány v pravidelných odstupech

2. rostliny s přízemními růžicemi
- zkrácený stonek, listy jsou nahuštěny těsně k sobě 



List

- se skládá z čepele a řapíku

různý tvar listových čepelí 
- páskovitá
- kopinatá
- eliptická
- srdčitá
- široce vejčitá
- oválná
- lichozpeřená
- lžícovitá
- jemně čárkovaná



List

- z paždí listu odbočují postranní stonky (výhonky)

- na vrchní straně listových čepelí, řapíků a stoncích -asimilační 
pletivo s chlorofylem

- průduchy - probíhá výměna plynů

- suchozemské rostliny- na spodní straně listů
- plovoucí listy a bahenní rostliny- na svrchní straně listů
- stále ponořené rostliny- nemají průduchy - výměna plynů probíhá 

po celém povrchu listů



Kořen

- ukotvuje rostlinu

- slouží k příjmu živin ze dna

- může úplně chybět u růžkatce (kotví se pomocí přeměněných 
listů)



Zásobní orgány

- akvarijní rostliny často vytvářejí

- cukry z fotosyntézy - škrob - uložení

- různé formy: 

zesílené podzemní části stonku (rhizomy) - u šípatkovců

stonkové hlízy - u kalatky

cibule - u křínu



Květ

- složí k rozmnožování semeny (generativní rozmnožování)

- u vodních rostlin nad hladinou - květ je opylován hmyzem

- v akváriu nepříliš časté

- při kolísání hladiny vody v akváriu

- u rostlin, které mají plovoucí listy 



Pravé submerzní rostliny

rostliny, které jsou stále pod hladinou vody

velmi silně vyvinutá vzdušná pletiva ve všech částech rostlin

vzdušná pletiva vytváří vztlak v rostlině

listy a stonek mají méně zpevňovacího pletiva než rostliny 
suchozemské (vodní r. jsou nadnášené vodou)

listy jsou tenké a drobné, mnohonásobně zpeřené - mají velkou 
plochu



Emerzní rostliny
-rostliny nebo jejich části se vynořují nad vodní hladinu

Bahenní rostliny
-rostliny žijí pod vodou jen ve vlhkém ročním období

-při poklesu vody jsou zcela nebo částečně emerzní

-při suchozemském životě vyhánějí tvrdé a pevné nadvodní listy a 
živiny přijímají jen kořeny

-stavba emerzních stonků a listů je podobná suchozemským 
rostlinám

-ke svému suchozemskému životu potřebují vyšší vlhkost vzduchu

-submerzní forma listů bahenních rostlin je drobnější než emerzní
forma, ale mnohem hrubší než listy pravých vodních rostlin 

-submerzní forma bahenních rostlin neníčlenitá a málokdy je 
laločnatá nebo vroubkovaná



Bahenní rostliny

-přijímají živiny především kořeny ze dna - důležité vyhnojené dno 
akvária

-jejich květy vyrůstají nad vodu

- mnoho druhů vykvétá a plodí jen když v akváriu napodobíme 
kolísání stavu vodní hladiny



Základní živiny vodních rostlin
1. obsah kyslíku
-optimální obsah kyslíku pro ryby i rostliny - rozsah 5-7mg O2 / l

nedostatek kyslíku
-v nádržích s velkým množství ryb a malým množství rostlin
- nádrže s nečištěnými filtry, zakaleným dnem a větším množstvím  
detritu na dně akvária
- ve špatně osvětleném akváriu - nemůže probíhat fotosyntéza
-nutno odstranit příčinu nedostatku kyslíku

nadbytek kyslíku
- hustě osázené nádrže s malým množstvím ryb
- v nádržích, kde mají rostliny optimální světelné, teplotní a 
výživné podmínky
- je to ukazatel, že velmi rychle probíhá fotosyntéza
- většinou voda neobsahuje živin pro následný další růst rostlin
- je potřeba snížit intenzitu osvětlení, popřípadě zredukovat 
rostlina v akváriu



2. obsah oxidu uhličitého
-nejdůležitější živina pro optimální růst rostlin

-akvárium osázené rostlinami v průměru spotřebuje 1 g CO2 /100 
litrů vody

- optimální obsah CO2 v nádrži je 10 - 40 mg CO2 na 1 liter vody

nedostatek CO2 
- rostliny nemohou asimilovat, nevytváří kyslík - nevhodné
prostředí v akváriu

- rostliny špatně rostou i při dobrém vyhnojení a osvětlení

- nutno přihnojovat CO2 :

- dávkovač CO2 - z tlakové lahve je pomocí elektronické měřící a 
řídící jednotky konstantně dávkován CO2
- biopřístroj na výrobu kyseliny uhličité



nadbytek CO2
- zvýšený obsah CO2 vyhovuje rostlinám, ale škodí rybám (25mg/l)

-důležité najít kompromis.

- nadbytek CO2 lze snížit intenzivním prokysličením vody

2. obsah oxidu uhličitého

3. dusíkaté sloučeniny
- dusík nejdůležitější živina pro rostliny

- pro vodní rostliny je nejdůležitější forma amonného dusíku x pro 
emerzní rostliny dusičnany



4. fosfor
-rostliny přijímají fosfor ve formě fosfátů

-v akváriích nedochází k nedostatkům fosfátů, rostliny potřebují
jen nepatrné množství fosfátů

-zdrojem fosfátů jsou především zbytky rybí potravy

- nadbytek fosforu a dusitanů způsobuje přemnoženířas v 
akváriích

5. sodík
-dostatečný obsah sodíku ve vodovodní vodě - není problém s jeho 
nedostatkem

6. draslík
- velmi často je v akváriích v nedostatku nutno přihnojovat



7. stopové prvky – železo

-nejdůležitějším stopovým prvkem

-je součástí enzymů, které jsou důležité pro tvorbu chlorofylu -
nedostatek Fe – chloróza

-tropické rostliny v přírodě často rostou v místech, kde vyvěrá
spodní voda bohatá na obsah lehce přijatelného Fe .

- jestliže Fe reaguje s kyslíkem - vznikají sraženiny, které rostliny 
jsou schopné přijmout.



Správný výběr a výsadba akvarijních rostlin
-všechny rostliny musí mít podobné nároky na složení vody, teplotu a 
intenzitu světla

-životní potřeba rostlin se musí shodovat s potřebami ryb

-velikost nádrže musí odpovídat velikosti rostlin - důležité aby 
rostlina nemusely být neustále zastřihovány a rostly bez rušivých 
vlivů

-do plochých nádrží se nehodí vysoké rostliny - kabomba, zákruticha 
obrovská

-do malých nádrží (délka menší než 1m) se nehodí šípatkovec srdčitý

-do velkých a vysokých nádrží se příliš dekorativně nehodí drobné a 
nízké rostliny 

-velkolisté rostliny se dekorativně vyjímají vedle rostlin s jemnými a 
čárkovanými listy, sytě zelené vedle tmavě zelených nebo červenolistých



- rostliny s listovou růžicí v kombinaci s rostlinami s nápadnou 
lodyhou

- do akvária nejsou vhodné pokojové a všechna emerzní rostliny 
- určitou dobu v akváriu přežívají, ale nakonec hynou

- odumírající rostliny jsou nebezpečným zdrojem organických 
zbytků v akváriu

Správný výběr a výsadba akvarijních rostlin



Nově založené akvárium
- pro začátek nutno osazovat rychle rostoucími a nenáročnými 
druhy (šípatky), které rychle rostou a vytvářejí vhodné prostředí v 
akváriu

- zabraňují přemnoženířas

- náročné akvarijní rostliny (kryptokoryny, kabomby) se v nově
založeném akváriu dlouho aklimatizují

- několik týdnů až měsíců od založení akvária je možné nenáročné
druhy rostlin vyměnit za náročnější druhy.

Přeprava rostlin
- transport na krátkou vzdálenost (cca do 30 minut) - v plastikovém 
sáčku

- transport přesahující 30 minut - rostliny převážet ve vodě v 
uzavíratelné nádobě

- v zimě v polystyrénových krabicích



Péče o rostliny před vysazením
- očistit rostliny v odstáté vodě

- suché, rozmačkané, hnědé a roztřepené listy a stonky odstřihnout

- odumřelé (hnědé a povadlé) kořeny zastříhnout. Živé kořeny jsou 
světlé a pevné

Dno akvária versus vodní rostliny
- optimální je křemičitý písek o velikosti zrn 2-3 mm

- nevhodné je:

- příliš jemnozrnný písek - špatně se promývá při čistění, vytvářejí
se v něm hnilobné plyny

- hrubozrnný písek - nevhodný pro mělce kořenící rostliny, lehce 
se zabahňuje (zapadá detrit)



Vysazení rostlin do akvária

- rostliny vysazujeme do pískem a dekoracemi vybaveného akvária 
s 20 cm výškou vodního sloupce

- rostliny vysazujeme do vody o teplotě 22°C



vysazení rostlin se svazčitým kořenovým 
systémem:

- zkrátit délku kořenů o 1/3 - 1/2 (zkrácení kořenů podporuje růst 
kořenů a následně celé rostliny)

- vytvořit jamku v písku

- zasadit rostlinu do jamky co nejhlouběji

- zahrnout kořeny rostliny

- opatrně rostlinu povytáhnout, aby byl vidět kořenový krček



vysazení rostlin s cibulemi, hlízami a rhizomy:
- jejich kořeny mohou být při vysazení úplně odříznuty (rostliny 
rostou prozatím ze zásobních orgánů)

- zásobní orgány nesmí být při výsadbě poškozeny

- při vysazení cibulka či hlíza je ve dně jen ½

u rostlin s rhizomy
- uzlina rhizomu nesmí být zahrabaná do písku
- rhizomy se sázejí šikmo, aby v půdě ležela 
co největší část rostliny a uzlina při tom 
vyčnívala ven



vysazení rostlin s olistěnými lodyhami:

- rostliny s olistěnými lodyhami jsou při výsadbě bez kořenů

- vysazují se ve skupinách, ale každá rostlina musí mít vlastní
jamku

- zahrabané listy zahnívají - proto se dolní listy (do hloubky 4 
uzlin) při vysazení odstraňují

- stonek se zasadí do hloubky 2-4 uzlin, z kterých po vysazení
rostou nové kořeny   



„Holandské akvárium„
-akvárium, kde hlavní náplní jsou rostliny - ryby jsou jen jako 
doplněk 

-rostliny a dekorace tvoří harmonický celek

-rostliny, které mají stejné nároky na životní prostředí

-tvar a barva rostlin spolu vytvářejí kontrast a doplňují se

-ryby se vybírají, aby se hodily k rostlinám  

-ryby do holandského akvária - nesmí být velké ani čilé, nesmí
okusovat rostliny, ani rýt ve dně - neonka červená, všechny 
druhy rodu Hemmigramus, Hyphessobrycon, Nannostomus a
Nannobrycon.

-vhodná hustota ryb - 4-8 litrů na 1 cm dospělé ryby

- nevhodné jsou juvenilní stádia ryb



nutné vybavení holandského akvária:

- pevně uzavíratelný kryt akvária - aby neunikal CO2

-dostatečné osvětlení

-vytápění dna - rostliny vyžadují mírně prohřátou a pozvolna 
proudící vodu

-filtr- za 1 hodinu přefiltruje maximálně 1/3 nádrže 

-při založení nádrže použít zásobní hnojivo do dna nádrže

-po každé výměně vody přihnojovat tekutým hnojivem

-hnojit CO2



Zásady pěstování rostlin:

- je nutné ošetřovat rostliny - neošetřované rostliny jsou 
nedekorativní

- denně - kontroluje se stav technického zařízení
- týdně - odstranit okousané a odumírající listy rostlin

- oklepat trus a usazeniny z listů jemnolistých rostlin

- 1x za 14 dní
vyměnit 1/5 - 1/3 vody v akváriu (čím více ryb a méně rostlin, 
tím častější a  vydatnější výměna)
- při výměně vody odsát kal a detrit ze dna nádrže
- po výměně doplnit tekuté hnojivo podle potřeby



Zásady pěstování rostlin:

rostliny s olistěnými lodyhami

- stonky dosáhnou vodní hladiny - nutno stonky zkrátit, jinak se 
začnou větvit a stínit rostlinám u dna

- po zkrácení se větví - Hydrophila (mokřanka) možno stonek 
uříznout, kořen obroste

- po zkrácení se nevětví - kabomba stačí zkrátit rostlinu o 20 cm -
získánířízků pro množení



Zásady pěstování rostlin:
rostliny s listovými růžicemi

- nutno odstraňovat staré listy z růžic, uchovávat rostlinám 
přirozený tvar, zmenšovat rostliny

-prosvětlovat porosty odstraněním největších vnějších listů, 
seříznout kořeny - rostliny si brzy vytvoří nové - do té doby 
nerostou

-chceme-li, aby submerzní rostliny vykvetly - musí mít alespoň 3-5 
plovoucí listy

- husté porosty nutno prosvětlovat, protrhávat slabé mladé rostliny 
a ponechávat jen zdravé a silné rostliny



•rostliny s obdobím vegetačního klidu
•- většina kalatek a jiných rostlin s hlízami

•- přirozený cyklus: po vysazení hlízy rychle obrostou, za 
příznivých podmínek rychle rostou - bujně kvetou - pozastaví růst

•- opadají listy - je-li hlíza stále v akváriu - po několika týdnech 
zase obrazí

•- je-li rostlina neustále chována v tropickém akváriu (teploty 
kolem 20-22°C) dochází k jejímu vyčerpávání

•- je vhodné kalatky v akváriu přenést do ploché misky - po 
zakořenění - přenést do chladnějšího akvária (16°C) a zde nechat 
2-3 měsíce.

Zásady pěstování rostlin:



Hnojení rostlin

•- množství a frekvence záleží na množství, druhu ryb a rostlin a 
životních podmínkách v akváriu (tv, pH, světelná intenzita)

•- zásobní, dlouhodobě působící hnojiva- při zakládání akvária 
do substrátu

•- doplňková tekutá hnojiva - po výměně vody

•- hnojení CO2

•- používat hnojiva je pro vodní rostliny amoniak x dusičnany
•- dávky menší a častější
•- po každé výměně vody
•- upravuje-li se chemismus vody o 1-2 dny později



Množení rostlin:

- vegetativní množení vodních rostlin je mnohem jednodušší a 
spolehlivější než generativní rozmnožování

množení odnoži
-rostliny se zkrácenou růstovou osou (s listovou ružicí) -
kryptokoryny a zákrutichy

-rostliny tvoří výhonky na jejichž konci se vyvíjejí dceřinné
rostliny

-pro úspěšné rozmnožování se odnože se nesmí oddělovat příliš
brzy - dceřiné rostliny musí dosahovat 1/3 - 1/2 mateřské rostliny

- odnože u plovoucích rostlin se neoddělují, oddělí se samy



Množení rostlin:

tzv. " živorodé" rostliny
- dceřiné rostliny se vyvíjejí z adventních pupenů na nejrůznějších 
místech mateřské rostliny

- velké šípatkovce (Echinodorus bleherae) na přeslenech
submerzních stonků

- hnědovka křídlatá z půpenů na okrajích listů

- kalatka živorodá - z přídavných pupenů na květní stopce, dceřiné
rostliny se neoddělují, ale stonek se ohne ke dnu a zatíží - mladé
rostliny zakoření samy



Množení rostlin:

množenířízky
- rostliny s vysokými olistěnými lodyhami

- řízky se získávají z hlavního stonku a zasadí se do dna
pro řízkování se používají: 

- postranní výhonky
- celá rostlina se rozřeže na vrcholový a stonkovéřízky

- řízky nesmí být rozmačkané

- alespoň 15 - 20 cm dlouhé, 3 - 4 stonkové uzliny

- u řízku před zasazením se otrhají listy ze 4 listových uzlin a 
zasadí



Množení rostlin:

množení rhizomy oddenky (přeměněné stonky)

- mnoho druhů kryptokoryn a šípatkovců

- tvoří přeměněný postranní stonek a na konci je dceřiná rostlina

- oddělované mladé rostliny musejí mít 10 vlastních listů

- oddělení mladých rostlin:
uvolnit kořeny mateřské rostliny - oddenek odříznout co nejblíže u 
mateřské rostliny - mladá rostlina se vytáhne a stará zakryje 
pískem - mladá se zasadí na nové místo



dělení celých rostlin

- rostliny s velkou listovou růžicí

- rostlina se rozřízne uprostřed a rozdělí se vegetační vrchol na 
2 části

- zkrátí se kořeny

- odstranění velkých listů - upraví se poměr listů ke kořenům

- obě části rostliny se zasadí

Množení rostlin:



získání dceřinných cibulek

- u křínů

- mladá rostlina musí mít 1/2 mateřské rostliny

- mateřská rostlina se vyhrabe

- odlomí se dceřiná cibulka

- mateřská i dceřiná cibulka se obalí vláknitou rašelinou a obě se 
zasadí

Množení rostlin:



Jednotlivé druhy akvarijních rostlin:



Kalatka mřížovitá
- rostlina s listovou růžicí
- velmi dekorativní druh, velmi náročná na péči (ochrana proti řasám)

- vyžaduje kyselou vodu
- rašelinný filtr
- tv 20-22°C
- vydatnou výživu



Anubius Barterův

- z tropické západní Afriky
- áronovitá rostlina
- typ listové růžice
- až 40 cm vysoká rostlina
- množení rhizomy
- plazivý rhizom
- pevné kožovité listy



Kalatka kadeřavá

-čeleď kalatkovité
- ze Srí Lanky
- typ listové růžice
- hlízy - zásobní orgán
- kopinaté listy
- množení generativně
- květ bělavý klas
- samosprašná rostlina
- nutný odpočinek
- dostatek Fe
- tv 22-30°C 
-pH neutrální



Kalatka šroubovitá

- kalatkovité rostliny
- výskyt Madagaskar
- listová růžice
- výška až 60 cm
- listy silně zvlněné, průsvitné
- květenství je dvouklasé a žluté
- hladké hlízy
- důležitý odpočinek
- množení jen semeny
- tv 18 – 28 °C
-pH 5,5 –7,5
- náročná na Fe



Křín plovoucí

- čeleď amarylkovití
- původ tropická afrika
- listová růžice
- cibule
- vysoká až 100 cm
- listová čepel páskovitá
- květy bílé – v akváriu vzácné
- květ – stvol až 80 cm
-náročný na světlo
- nesnáší léčiva
- množení cibulkami
-Tv 24 – 30°C
-pH 5 - 7



Kryptokorynačervená

- čeleď aronovitých
- východní Asie (Malajský 
poloost.)
- listová růžice
- malý rhizom
- rostlina 10 – 30 cm vysoká
- vejčité až kopinaté listy
- emerzně – rovné listy a často 
kvete
- bezproblémový druh
- nenáročný na světlo
- náročnější na Fe
- citlivá na kolísání tv a pH
- 22-28°C, pH 6-7



Kryptokoryna srdčitá

- áronovitá rostlina
- výskyt Malajský poloostrov
- listová růžice až 50 cm vysoká
- emerzní forma vykvétá
- nenáročný druh na živiny 
kromě Fe
- množení rhizomy
- tv 24 – 28 °C, ph 5- 7



Šípatkovec amazonský

-čeleď žabníkovitých
- nejrozšířenější druh šípatkovce
- původ Brazílie
- listová růžice až 50 cm vysoká
- vyžaduje měkčí vodu
- Tv 22 – 28 °C, pH 6 – 7 
- množení pupeny na stoncích m.r.



Šípatkovec srdčitý
- žabníkovitá rostlina původem z USA a Střdní Ameriky
- listová růžice přes 50 cm vysoká
- hodí se do velkých akvárií

- listy dosahují až na hladinu
- potom vykvétá (bílý květ)
- plovoucí listy nežádoucí
- množení pupeny ze stonku
- výjimečně semeny
- tv 22 – 28 °C, pH 6 - 7



Leknín lotosový

- leknínovitá rostlina
- původ: východ Afriky, Madagaskar,   
jihovýchodní Asie
- listová růžice 25 – 50 cm vysoká
- velmi dlouze řapíkaté a oválné listy
- květy žlutobílé, velmi vonné (10 cm) 
- kvete v noci
- aby vykvetl musí mít 5 plovoucích l.
- důležité dobré osvětlení
- množení: rhizómy a semeny
-Tv 22 – 28°C, pH 5 - 7 



Zákruticha obrovská

-voďankovitá rostlina
- původ: severní Afrika a jižní Evropa
- zdomácněla ve všech tropech a subtropech
- až 80 – 100 cm vysoká rostlina
- květy bělavé
- robusní rostlina, která zastiňuje jiné
- množení výběžky
- nenáročný druh, nejstarší akv. rostlina
- do pozadí vysokých nádrží
- vytváří husté porosty
- pH 6 – 7, tv 15 – 30°C



Kabomba karolínská

- čeleď leknínovitých
- původ: sever Jižní Ameriky a

jih Severní Ameriky
- lodyhy až 50 cm dlouhé
- listy křižmostojné
- náročná na vysoký obsah CO2

- nesnáší přesazování a zaštipování
- potřebuje intenzívní světlo
- pH 6 – 7
- tv 22 – 28°C
- množení řízky



Douška hustolistá

-voďankovitá rostlina 
- původ: Argentina, Paraguay,  
Brazílie
- lodyhy až 50 cm dlouhé
- listy v přeslenech 
- potřebuje hodně světla
-vhodná je tvrdá voda
- tv 15 – 25 °C
- množení: řízky
- nenáročná na péči
- vhodná pro začátečníky
- jako úkryt pro živorodé ryby



Pupečník bílý

- čeleď  miříkovití
- původ Brazílie
- lodyhy až 50 cm vysoké
- listy střídavé, okrouhlé až 
ledvinovité
- rychle roste
- nutno zkracovat odběrem řízků
- jinak zastiňuje jiné rostliny
- na suchu tvoří bílé květy
- množení řízky
- tv 20-28°C, pH 6 - 7



Stolístek vodní

- čeleď zrnulovití
- původ: Jižní Amerika
- zdomácněla v S. Americe
- lodyha 50 cm vysoká
- jemně zpeřené listy
- může mít až červené listy
- bujně roste při dostatku CO2
- nutno protrhávat
- tv 18 – 30 °C, pH 5 – 7
- množení: řízkováním
- dobrá výtěrová rostlina



Rohatec žluťuchovitý

- čeleď: rohatcovití
- rozšíření: celé tropy světa
- kapradina 50 cm vysoká
- tvoří husté růžice jemných listů
- bujně roste při dostatku živin
- množení: pupeny z okrajů listů m.r.
- lze ho pěstovat i jako plovoucí r.
- může růst úplně bez kořenu
- tv 22 – 30°C, pH 6-7 



Hnědovka křídlatá

- kapradina čeledi osladičovitých rostlin
- původ tropická jihovýchodní Asie  

- až 20 cm vysoká r.
- množení rhizomy a pupeny
na listech m.r.

- velmi odolná rostlina
- velmi tvrdá proti okusování
- tv 20 – 28 °C
- pH 5-7



Měchýřka jávská - jávský mech
-čeleď rokytovitých
- původ Indie, Malajsie a Jáva
- mechorost s jemnými stonky a malými kopinatými listy 

- roste na kamenech, kořenech
pomocí rhizoidů

- vytváří husté polštáře
- nenáročný druh
- odolný vůči okusování
- vhodná pro výtěr šitikovců a 

halančíků
- tv 20 – 30°C
-pH 6-7,5


