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Lekcia 3 

Zoznam druhov mihúľ a rýb I 

Úvod 

Vitajte v lekcii 3 

Cieľom tejto lekcie je prehľad systematiky mihúľ a rýb. V jednotlivých kapitolách si 

predstavíme zástupcov radov: 

 Petromyzontiformes - mihuľotvaré,  

 Acipenseriformes - jeseterotvaré,  

 Anguilliformes - úhorotvaré, 

 Cypriniformes - kaprotvaré. 
 

 

Zdroj: geliosoft.com  
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Čo by ste mali vedieť? 

V doterajších lekciách ste sa naučili niečo o 

morfológii, anatómii, a ekológii rýb. Mali by ste 

vedieť ako sa ryby správajú, kde všade ich možno 

nájsť, ako vyzerajú. Variabilita ich vonkajšieho 

vzhľadu je dôležitým kritériom pre určenie 

jednotlivých druhov a ich zaradenie do systému. 

Viete, že ...? 

Na svete je popísaných zhruba 27.300 druhov rýb. 

Veľa druhov však ešte nepoznáme. Odhady 

hovoria o celkovom počte 31 500 rôznych druhov 

rýb. Druhovo ryby počtom prevyšujú počet druhov 

všetkých ostatných skupín stavovcov. 

 

 

 

 

 

 

Systematické zaradenie: 

Kmeň: CHORDÁTY – Chordata 

 Podkmeň: STAVOVCE – Vertebrata 

o Nadtrieda: BEZČEĽUSTNÉ (KRUHOÚSTNICE) – Agnatha (Cyslostomata) 

o Nadtrieda: ČEĽUSTNATCE – Gnathostomata 

 Infratrieda: RYBY – Teleostomi 

 

 

 

 

Zdroj: blogspot.com 



 

24 
 

Nadtrieda: BEZČEĽUSTNÉ  (KRUHOÚSTNICE) – 
Agnatha (Cyslostomata) 

Archaická, primitívna skupina, známa z ordoviku, ktorá v devóne väčšinou vymrela, v 

súčasnosti je málopočetná (50 druhov). Primárne adaptované sú na život vo vode, 

končatiny sú premenené na plutvy, dýchajú žiabrami. Čeľuste nie sú vyvinuté, 

zachované sú všetky žiabrové oblúky. Pôvodne sa živili nasávaním potravy s vodou, 

dnes sú väčšinou dravé, ale majú zachovaný savý spôsob výživy. Tvar tela je hadovitý 

(recentné) alebo rybovitý (fosílne). Hlavná plutva je nepárová chvostová plutva, alebo 

plutvový lem (prípadne chrbtová alebo análna plutva). Žiabrové štrbiny ústia do 

žiabrových vačkov. 

 

Trieda CEPHALASPIDOMORPHI – ŠTÍTOHLAVOVCE 

Zo štyroch podtried sú tri vymreté – Osteostraci – kostnopanciernatce - mali telo 

sploštené, oči na povrchu hlavy, ktorá bola krytá štítom, chvostová plutva bola 

heterocerkná, ústa spodné. Oproti hrbozubcom a prabezčeľustnatcom boli 

pohyblivejšie, ľahšie. Anapsidida - bezpanciernatce boli menšie, s malými štítkami na 

hlave, ústa mali koncové. Poslednou vymretou triedou boli Galeapsida - prilbovce. 

→ Podtrieda: MIHUĽOVCE - Petromyzonidae 

 Rad PETROMYZONTIFORMES–MIHUĽOTVARÉ 

Za očami ústi 7 párov vonkajších žiabrových otvorov. Medzi očami sa otvára 

nepárový nosový (nazohypofyzárny) otvor, za ním je pineálny otvor. Telo je nahé, 

hadovité, kosti ani párové končatiny nie sú. Majú 1 alebo 2 chrbtové plutvy. 

Dospelé majú dificerkný (izocerkný) chvost, larvy (ammocéty) hypocerkný. Fúzy 

chýbajú. Na orálnom disku a jazyku sú rohovinové zuby. Dorzálne a ventrálne 

korene miechy sa nespájajú, sú oddelené. V tráviacom trakte je špirálna riasa a 

riasinky. Mozoček je malý. Larvy podstupujú radikálnu metamorfózu v sladkých 

vodách. Dospelé sú parazitické alebo neparazitické, sú oddeleného pohlavia, po 

nerese hynú. Tri štvrtiny druhov je výlučne sladkovodných, ostatné sú anadromné. 

Známe sú 4 čeľade, u nás len čeľaď mihuľovitých. 

Čeľaď Petromyzontidae–mihuľovité 

Po oboch stranách ústneho otvoru stoja 3 až 4 laterálne (cirkumorálne) rady 

zubov. Chrbtové plutvy adultov sú spojené. Známych je 8 rodov s 34 

anadromnými a sladkovodnými druhmi mierneho a chladného pásma sev. 

pologule (väčšinou na sever od 30° s.z.š.). U nás sú 2 rody a 4 druhy.  
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 Mihuľa potiská – Eudontomyzon danfordi (Regan, 1911) - chrbát a 

boky sú sivohnedé, spodná časť tela belavá, bežná je tmavá 

pigmentácia chvostového lemu. Osídľuje dolnú časť pstruhového 

pásma a lipňové pásmo, výskyt je ovplyvnený prítomnosťou 

detritových nánosov. Larválne štádium a prvú fázu metamorfózy 

prežíva v nánosoch na dne, kde sa živí detritom. Po metamorfóze 

parazituje na rybách. 

 Mihuľa potočná – Lampetra planeri (Bloch, 1784) - neparazitický a 

rezidentný čisto sladkovodný druh. Vyskytuje sa v potokoch a 

riečkach pstruhového a lipňového pásma. Po metamorfóze dospelé 

jedince neprijímajú potravu. Larvy sa živia detritom, rozsievkami a 

rastlinnými zvyškami. Neresia sa v prúde nad piesčitým dnom vo 

vode bohatej na kyslík. Po nerese hromadne hynú. Larvy 

metamorfujú vo štvrtom roku života, od leta až do jari nasledujúceho 

roku.  

 Mihuľa ukrajinská – Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) - 

neparazitický rezidentný sladkovodný druh. Vyskytuje sa v zóne 

horského a podhorského potoka v čistej vode so štrkovo-kamenistým 

dnom bez nánosov ílu. Larvy sa vyskytujú hromadne, dospelé jedince 

osamotene. Larvy sa živia rozsievkami, detritom a drobnými riasami. 

Po metamorfóze neprijímajú potravu. Metamorfujú vo štvrtom, 

piatom, prípadne v šiestom roku života. 

 Mihuľa Vladykovova – Eudontomyzon vladykovi (Oliva et 

Zanandrea, 1959) - obýva čisté, dobre okysličené potoky 

podhorského a horského pásma. Je to neparazitický rezidentný 

sladkovodný druh. Metamorfuje v júli vo veku 3 až 4 rokov, larvy sa 

živia detritom a mikroorganizmami, dospelé neprijímajú potravu. 

Rozmnožujú sa v marci nasledujúceho roku, po nerese hynú. 

 

Nadtrieda: ČEĽUSTNATCE - Gnathostomata 

V tejto kapitole pokračujeme prehľadom systému rýb. Charakterizovaná je nadtrieda 

Čeľustnatce - Gnathostomata, trieda Lúčoplutvovce - Actinopterygii a rad 

Acipenseriformes - jeseterotvaré, v rámci ktorého sú predstavení zástupcovia čeľadí 

Acipenseridae - jeseterovité a Polyodontidae - veslonosovité. 
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Nadtrieda ČEĽUSTNATCE – GNATHOSTOMATA 

Majú čeľuste odvodené z modifikovaných žiabrových oblúkov a zvyčajne 2 páry 

končatín. Blanitý labyrint má 3 polkruhovité kanály a 2 alebo viac makúl. Ektodermom 

pokryté žiabre sú obrátené navonok. Žiabrové oblúky sú segmentované a nesplynuté 

s neurokrániom. Vodným druhom sa žiabre navonok otvárajú štrbinami (ak sú prekryté 

viečkom, môže byť vonkajší otvor pórovitý). Nervové vlákna sú myelinizované. Chorda 

alebo perzistuje po celý život, alebo je nahradená stavcami. 

 

→ Trieda LÚČOPLUTVOVCE – ACTINOPTERYGII 

Telo je pokryté šupinami (ganoidnými, cykloidnými alebo ktenoidnými), kostenými 

štítkami alebo doskami, u mnohých je však úplne nahé. Nosové otvory sú umiestnené 

na hlave relatívne vysoko. Vnútorné nozdry chýbajú. Spravidla majú interoperkulum a 

lúče žiabrovej blany. Párové plutvy nemajú mäsité bázy.  

Podtrieda: Chrupkokostnaté – Chondrostei 

 

 Rad JESETEROTVARÉ – ACIPENSERIFORMES 

Kaudálna plutva je heterocerkná a brušné plutvy sú v abdominálnom postavení. Skelet 

je z väčšej časti chrupkovitý. Premaxila a maxila sú pevne pripojené k ektopterygoidu a 

dermopalatínu. Interoperkulum chýba, preoperkulum je redukované alebo úplne chýba. 

Plutvové lúče sú početnejšie ako ich bazáliá. Črevo má špirálnu riasu. Spirákulum 

obyčajne je prítomné. Sú známe 2 recentné čeľade s 27 druhmi. 

 Čeľaď jeseterovité – Acipenseridae 

Na tele je 5 párov kostených štítkov (1 dorzálny a po 2 laterálne a ventrálne). Ústa sú 

spodné, vysúvateľné, pri dospelých jedincoch bezzubé, pred nimi stoja 4 fúziky. Prsné 

plutvy majú vpredu silný tŕň, utvorený splynutými lúčmi. Sú známe 4 rody s 25 

anadromnými alebo stálo sladkovodnými druhmi, ktoré žijú len na severnej pologuli. U 

nás sa pôvodne vyskytovali 2 rody a 5 druhov, v súčasnosti však len 3 druhy rodu 

Acipenser. 

 Jeseter malý – Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) - náš najmenší 

jeseter, dorastá obyčajne do 600 – 700 mm, zriedkavo až cez l m. Dolná 

pera je rozdelená, fúzy sú na priereze okrúhle, krátke a obrvené. Chrbtové 

štítky majú dlhý, dozadu smerujúci hrot, bočné štítky sú kosoštvorcovité a 

čiastočne sa prekrývajú. Chrbtová strana je sivohnedá, brušná strana 

žltkastá. Je to neťažný, sladkovodný druh, zdržuje sa v koryte riek, vyhýba 
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sa kalnej vode, pri zakalení sa sťahuje do hlbín. Vyskytuje sa jednotlivo, 

len počas neresu a zimovania sa zoskupuje do veľkých húfov. 

 Jeseter ruský – Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833) 

- dorastá do 2 m. Rypák je krátky, široký a tupý. Fúzy sú neobrvené, 

krátke, nedosahujú predný okraj úst, spodná pera je rozdelená. Medzi 

radmi štítkov sú zvyčajne veľké hviezdicovité doštičky. Všetky štítky sú 

pokryté výraznými radiálne prebiehajúcimi zrnitými pásmi. Vytvára ťažnú 

aj neťažnú formu.  

 Vyza veľká – Huso huso (Linnaeus, 1758) - dorastá až do 10 m. Telo je 

masívne, vretenovité, hlava je relatívne veľká a vysoká, rypák je krátky, u 

dospelých na bokoch a zvrchu chrupkovitý, mäkký a ohybný. Na rozdiel 

od rodu Acipenser má veľké polmesiačikovité ústa, ktoré zaberajú celú 

spodnú časť rypáka. Fúzy sú hladké, z bokov sploštené. Telo na chrbte je 

popolavosivé, na bruchu biele. V dospelosti sa zdržuje v mori v blízkosti 

pobrežia v hĺbkach do 180 m, neďaleko ústia riek. Pri ťahu do riek kde sa 

neresí, sa zdržuje pri dne, podobne aj juvenilné jedince pri ťahu do mora. 

Veľmi skoro prechádza na dravý spôsob života, v potrave prevládajú ryby. 

Pohlavne dospieva až vo veku 12 – 14 rokov. V súčasnosti sa u nás už 

nevyskytuje. 

 Čeľaď veslonosovité – Polyodontidae 

Majú dlhý, veslovitý rypák s drobnými fúzikmi. Telo je na niektorých miestach pokryté 

malými „šupinami“, rady veľkých kostených štítkov chýbajú. Na čeľustiach majú drobné 

zuby. Sú známe 2 druhy, na Slovensko bol introdukovaný 1 z nich. 

 Veslonos americký – Polyodon spathula (Walbaum, 1792) - je 

charakteristický výrazne predĺženým (1/3 až 1/4 celkovej dĺžky tela) a 

dorzoventrálne splošteným rypákom, ktorý je pokrytý elektroreceptormi na 

zaznamenávanie zooplanktónu a napomáhajú aj pri migrácii. Ústa sú 

spodné, veľké, pred nimi sa nachádza 1 pár 3 – 4 mm dlhých fúzikov. 

Neresí sa na jar. Je to potamodromný druh. Živí sa planktónom, ktorý 

filtruje pomocou dlhých hrebeňovitých žiabrových paličiek. Introdukovaný 

druh, pôvodne sa vyskytuje v povodí rieky Mississippi v Severnej Amerike. 
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Príklad : Jeseter malý (Acipenser ruthenus) 

 

Podtrieda: Pravé ryby – Neopterygii, Teleostei – 

kostnaté ryby 

V tejto časti si bližšie priblížime najväčšiu skupinu stavovcov, s veľkou variabilitou, preto 

všeobecné znaky neplatia pre všetkých. Z približne 38 radov si spomenieme hlavne tie, 

ktoré sa vyskytujú u nás.  

 

Rad Anguilliformes – úhorotvaré 

Brušné plutvy a ich skelet chýbajú. Skelet prsných plutiev (ak nechýbajú) nemá kostné 

spojenie s lebkou (posttemporáliá chýbajú). Chrbtová a análna plutva splývajú s 

chvostovou. Šupiny alebo úplne chýbajú, alebo sú malé, cykloidné a hlboko uložené v 

koži. Telo je hadovito predĺžené („úhorovité“). Žiabrová oblasť je predĺžená, žiabre sú 

umiestnené posteriórne, vonkajšie žiabrové otvory obyčajne úzke. Ich larvy sú 

leptocefalového typu. Poznáme 15 čeľadí. U nás žije zástupca jednej z nich. 
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 Čeľaď úhorovité – AnguillidaeT 

Telo pokryté drobnými šupinami. Žiabrové otvory sú polmesiacovité. Bočná 

čiara je kompletná na tele i hlave. Prsné plutvy sú dobre vyvinuté. Stavcov 

býva 100 – 119. Po metamorfóze žijú v sladkých vodách alebo estuároch, 

neresia sa v mori. Je známy jeden rod s 15 druhmi. Sú väčšinou katadromné, 

obývajú tropické a mierne pásmo, s výnimkou  východného Pacifiku a 

južného Atlantiku. U nás sa vyskytuje jediný druh. 

 Úhor európsky – Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) - Celková 

dĺžka tela samcov je do 500 mm, samíc do 1500 mm. Má 

hadovitý tvar tela, koncové, veľké ústa, hlava je nezreteľne 

oddelená od tela, nozdry predĺžené do rúrok. Šupiny sa 

neprekrývajú a sú uložené hlboko v koži. Chrbtová, análna a 

chvostová plutva sú spojené v súvislý plutvový lem bez tvrdých 

lúčov, brušné plutvy chýbajú. Prenikajú i cez značné prekážky 

(čiastočne i po súši) do všetkých typov povrchových vôd, obývajú 

rieky, priľahlé tône a ramená, potoky, rybníky. Zdržujú sa pri dne 

a vyhľadávajú rôzne úkryty, často sa zarývajú do bahna. 

Katadromná migrácia na neres nastupuje pri samcoch v šiestom 

až deviatom roku sladkovodného života, pri samiciach po ôsmych 

až dvanástich rokoch. Výskyt na Slovensku je udržiavaný 

dovozom a vysádzaním monté. 

 

Rad Cypriniformes - kaprotvaré 

Majú výrazne modifikované predné 4 stavce, premenou ich výbežkov vznikli pohyblivé 

kostičky (známe ako Weberove kostičky), ktoré spájajú plynový mechúr s vnútorným 

uchom za účelom prenosu zvuku (tieto kostičky, ich ligamenty a s nimi spojené stavce 

tvoria tzv. Weberov aparát). Brušné plutvy sú v abdominálnom postavení. Telo pokryté 

cykloidnými šupinami, zriedka nahé. Ceratobranchiáliá piateho páru žiabrových oblúkov 

sú zväčšené (tvoria tzv. spodné pažerákové kosti) a na nich sú kolagénnymi vláknami 

upevnené pažerákové zuby. Pažerákové zuby sú namierené oproti rozšírenej plôške 

posteriorného faryngeálneho výbežku baziokcipitálnej kosti, ktorá je obyčajne pokrytá 

rohovinovou poduškou (tzv. žarnovom). Hlava je takmer vždy neošupená. V žiabrovej 

blane majú tri lúče. Je známych 6 čeľadí, u nás sa vyskytujú zástupcovia 3 z nich. 

 Čeľaď kaprovité – Cyprinidae 

Na pažerákových kostiach stoja zuby v 1 – 3 radoch (maximálne po 8 zubov v 

1 rade). Ústa sú alebo bezfúze, alebo sú okolo nich l – 4 páry fúzikov. Celá 
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horná čeľusť je obyčajne vysunovateľná. Niektoré druhy majú v chrbtovej 

plutve tŕňovitý lúč. Je známych vyše 200 rodov s približne 2500 

sladkovodnými druhmi (veľmi zriedka sa nájdu aj v brakickej vode). Obývajú 

Severnú Ameriku (od južného Mexika na sever), Afriku a Euráziu. V rámci 

tejto čeľade si priblížime niekoľko podčeľadí. 

 

1. Podčeľaď kaprorodé (Cyprininae) - u nás sa vyskytujú z podčeľade Cyprininae 

(kaprorodé) tieto druhy: 

 Kapor sazan – Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) - dosahuje 

celkovú dĺžku tela až okolo 1 m. Je to veľká ryba s veľkými 

šupinami, ktoré môžu mať rybničné formy v rôznej miere 

redukované. Z dvoch párov fúzov je väčší takmer v kútiku úst, 

menší na hornej pere. Ústa sú vysunovateľné, mierne spodné. 

Divoká forma kapra (kapor sazan) má pretiahnuté nízke telo, na 

priereze takmer kruhovité, rybničné kapry majú vysoké telo, zo 

strán stlačené. Chrbtová plutva je dlhá. Rybničné formy (kapor 

rybničný) majú za hlavou „hrb“, pri divokých je plynulý prechod 

medzi temenom hlavy a chrbtom. Rybničný kapor sa v riekach 

postupne mení a podobá na divoké. Sfarbenie závisí od 

prostredia, od obsahu tuku, genetického základu a veku. V čase 

neresu majú samce neresové vyrážky. Žije v mierne tečúcich a 

stojatých vodách, predovšetkým v dobre preslnených úsekoch s 

mäkkým dnom sčasti zarasteným ponorenou vegetáciou. Pláva v 

húfoch, počas teplých dní aj tesne pod hladinou. Staršie jedince 

vyplávajú do plytčín až za šera. Potravu zbiera z dna, z listov a 

živí sa aj zooplanktónom. 

 Karas striebristý – Carassius auratus (Linnaeus, 1758) - 

dorastá do 350 mm. Horný okraj chrbtovej plutvy je mierne 

konkávny. Posledný tvrdý lúč chrbtovej a análnej plutvy má 20 – 

23 zúbkov rôznej veľkosti, peritoneum je čierne. Chrbát je 

tmavosivý, boky sú striebristé, šupiny sú tmavo olemované. Žije v 

húfoch, je všežravý. Vyznačuje sa charakteristickým 

rozmnožovaním. Vo väčšine areálu rozšírenia sa vyskytujú 

zmiešané populácie so samcami aj samicami a rozmnožujú sa 

bisexuálne. V okrajových častiach areálu sú populácie 

jednopohlavné, tvorené samicami a rozmnožujú sa 

gynogeneticky so samcami 16 iných druhov kaprovitých rýb, 
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pričom nedochádza k prenosu otcovských génov. Pôvodnou 

domovinou je východná Ázia. 

 Mrena severná – Barbus barbus (Linnaeus, 1758) - dorastá až 

do 850 mm. Telo je valcovité, pretiahnutého tvaru, v priereze 

oválne, ukončené pretiahnutým rypákom. Ústa sú spodné, s 2 

pármi fúzov, jeden kratší na konci rypáka, druhý v kútikoch úst 

dosahujúci k prednému okraju oka. Análna plutva po priložení k 

telu nesiaha po chvostovú plutvu. Chrbát je olivovozelený, boky 

zelenkastozlaté, brucho bledožlté. Párové plutvy sú červenkasté, 

nepárové na okrajoch tmavé. Obýva prúdivé a dobre 

prekysličené úseky  podhorských a nížinných riek, uprednostňuje 

miesta s kamenistým dnom. Zdržuje sa hlavne pri dne a pod 

kameňmi, vyznačuje sa najmä nočnou aktivitou. Spoločenská 

ryba zoskupujúca sa do húfov, živí sa prevažne živočíchmi dna. 

Neresí sa nad kamenistým dnom v mierne prúdivých plytkých 

úsekoch riek. 

 

 

Príklad : Kapor sazan (Cyprinus carpio) 

 

2. Podčeľaď: Gobioninae - hrúzorodé 

 Hrúz Kesslerov – Gobio (Romanogobio) kesslerii (Dybowski, 

1862) - dorastá do 120 mm. Ústa sú spodné, s 1 fúzom v každom 

kútiku. Sfarbenie tela je žltohnedé, okraje šupín na chrbtovej a bočnej 

časti tela sú tmavo pigmentované, čím vzniká sieťová kresba. Na 
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boku tela je 8 – 9 tmavých škvŕn, drobné škvrnky sú aj na chrbtovej 

plutve, na prsných a brušných plutvách sú málo zreteľné. Na 

chvostovej plutve sú zoradené do 2 radov rovnobežných s 

vykrojeným okrajom plutvy. Obýva plytšie prúdivé úseky v strednom 

toku riek, prípadne zostupuje aj do nižších úsekov s dnom pokrytým 

kameňmi. Drží sa pri dne v malých húfoch. Živí sa drobnými 

bezstavovcami a rozsievkami. Aktívny je počas dňa. 

 

 

Príklad : Hrúz kesslerov(Romanogobio kesslerii) 

 

 Hrúz fúzatý – Gobio (Romanogobio) uranoscopus (Agassiz, 1828) 

- dorastá do 98 mm. Má valcovité chvostové steblo a dlhé fúzy, ktoré 

dosahujú až k preoperkulu. Ústa sú široké, spodné. Chrbtová plutva 

sa začína mierne pred úrovňou brušných plutiev, pred polovicou tela. 

Základné sfarbenie je olivovozelené, nápadným znakom sú 3 – 4 

priečne tmavé pásy za chrbtovou plutvou. Obýva podhorské úseky 

riek, viazaný je na prúdivé krátke časti riečiska. Živí sa drobnými 

vodnými bezstavovcami. Neresí sa na kamenistých miestach.  

 

3. Podčeľaď: Rasborinae - razborodé 

 Hrúzovec sieťovaný – Pseudorasbora parva (Temminck et 

Schlegel, 1842) - dorastá zvyčajne do 90 mm. Ústa sú horné, 

vysunovateľné a malé. Základné sfarbenie je hnedasté, chrbát je 

tmavší. Šupiny majú na zadnom okraji polmesiačikovitú tmavú 

škvrnu, čo vyvoláva pri celkovom pohľade dojem sieťovania. Mladé 

jedince majú aj tmavý pás na boku tela. Zdržuje sa v zárastoch 
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vodnej vegetácie alebo pri dne. Žije v malých húfoch. Dospelé 

jedince sú bentofágne. Neres prebieha v príbrežnej zóne, samec sa 

neresí s niekoľkými samicami. Miesto pre ikry samec najprv očistí, 

samica ich potom kladie v krátkych retiazkach (asi po 5). Ikry 

prilepujú na kamene, drevo, ulity. Samec potom znášku stráži až do 

vyliahnutia. Pôvodnou domovinou je Japonsko, Kórea, Čína, Tajvan, 

Mongolsko a východ Ruskej federácie. 

 

 

Príklad: Hrúzovec sieťovaný 

 

4. Podčeľaď: Acheilognathinae - lopatkorodé 

 Lopatka dúhová – Rhodeus amarus (Bloch, 1782) - dorastá do 75 

mm, telo je vysoké, z bokov sploštené. Ústa sú malé, polospodné, 

mierne zošikmené. Chrbtová plutva sa začína tesne za úrovňou 

začiatku brušných plutiev. Chrbát je sivozelený, boky strieborné a 

brucho žltkasté. Na bokoch tela je modrý pás, ktorý sa smerom 

dozadu postupne rozširuje. Párové plutvy a chvostová sú žltkasté. 

Pohlavia sa výrazne líšia najmä v čase neresu. Samec má boky a 

brucho červenofialové, za skrelami na boku je tmavá škvrna, 

chrbtová a análna plutva sú červené s čiernym lemom. Sfarbenie 

samice sa nemení, ale jej urogenitálna papila sa predlžuje v dlhé 

kladielko, ktorého dĺžka presahuje dĺžku tela. Jej výskyt je viazaný na 



 

34 
 

výskyt mäkkýšov, predovšetkým v stojatých a pomaly tečúcich 

vodách. Je fytofágny alebo detritofágny druh, aktívny predovšetkým 

cez deň. Ikry kladie pomocou kladielka do žiabrovej dutiny 

sladkovodných lastúrnikov. Neresu predchádza zložitý svadobný 

rituál. Samec sa neresí s viacerými samicami. 

 

Príklad: Lopatka dúhová 

 

5. podčeľade Leuciscinae - jalcorodé 

 Pleskáč vysoký – Abramis brama (Linnaeus, 1758) - v našich 

podmienkach dorastá do 300 – 500 mm. Má vysoké ploské telo s 

krátkou hlavou. Ústa sú malé, polospodné, značne vysunovateľné. 

Šupiny sú drobnejšie, pevne ukotvené v koži. Sfarbenie je striebristé, 

chrbát je sivočierny. Všetky plutvy sú nápadne tmavé, sivé až do 

čierna. Očná dúhovka je zlatožltá. V čase neresu majú samce 

neresovú vyrážku vo väčšom rozsahu ako samice. Je to druh 

väčších, pomaly tečúcich riek v dolných tokoch, v slepých ramenách, 

v údolných nádržiach alebo prietočných rybníkoch. Živí sa 

zoobentosom. Je spoločenská, ale plachá ryba. V čase neresu väčšie 

húfy priplávajú k brehom s porastom vodných rastlín a hľadajú 

vhodné miesta na odloženie ikier. Neres je najintenzívnejší v noci. 

Ikry ukladajú v rôznych hĺbkach na ponorenú vegetáciu. 
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 Podustva severná – Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - 

dorastá do 460 mm. Telo je pretiahnuté a štíhle, hlava relatívne malá, 

oči veľké. Ústa sú spodné, pysky zrohovatené, s ostrými hranami. 

Chrbtová plutva je umiestnená nad začiatkom brušných plutiev, 

chvostová plutva je výrazne vykrojená, análna je krátka. Telo je 

striebristobiele, chrbtová časť tmavosivá s modrým leskom. V čase 

neresu sa pozdĺž bočnej čiary vyfarbuje tmavý pruh. Plutvy sú 

červenkasté okrem chrbtovej, ktorá je sivá. Samce majú výrazne 

silnejší prvý tvrdý lúč v prsnej plutve, v čase neresu sa im v prednej 

polovici tela objavuje neresová vyrážka. Boky a brucho starších 

samcov sú vtedy sfarbené na oranžovo. Vyskytuje sa v stredných a 

horných úsekoch riek. Uprednostňuje časti riek s kamenistým, 

štrkovitým alebo piesčitým dnom porasteným riasami, kde sa 

striedajú miesta s hlbokou vodou a tíšinami s prúdivými miestami. 

Žije v nestálych húfoch, je veľmi pohyblivá, počas dňa niekoľkokrát 

mení miesto výskytu, keď pláva za potravou do prúdu. Pomocou úst 

zoškrabúva riasy z kameňov. Typické sú pre ňu aj neresové migrácie 

(až niekoľko km). Neresí sa v prúdivých úsekoch s kamenistým 

dnom. 

 

 

Príklad : Podustva severná 

 

 Jalec maloústy – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) - dorastá 

do 220 – 250 mm. Telo je nízke, pretiahnuté, hlava úzka a 

zašpicatená. Ústa sú malé, koncové, oči sú veľké, uložené bližšie k 
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temenu hlavy. Šupiny sú výrazné, na zadnom okraji jemne 

pigmentované. Análna plutva je hlboko vykrojená. Chrbát je sfarbený 

do sivomodra, boky sú svetlé a brucho biele. Párové plutvy bývajú 

mierne červenkasté, nikdy však výrazne. V čase neresu majú samce 

na tele a párových plutvách drobnú neresovú vyrážku. Je náročný na 

dostatok kyslíka vo vode, vyskytuje sa predovšetkým v podhorských 

riečkach a riečkach s nízkym spádom. V nížinných tokoch sa 

vyskytuje v prietočných úsekoch. Žije v húfoch, zdržuje sa skôr v 

stredných a spodných vrstvách. Ráno a večer vychádza k hladine a 

vyskakuje za hmyzom. Živí sa vodným i náletovým hmyzom, niekedy 

i zvyškami vodných rastlín. Neresí sa v rýchlo prúdiacej vode a ikry 

lepí na hrubý piesok a štrk. 

 Čerebľa pestrá – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - dorastá do 

100 mm. Telo je pretiahnutého vretenovitého tvaru s malými 

šupinami. Chrbtová plutva je posunutá dozadu, jej začiatok je za 

brušnými plutvami, ústa sú koncové. Sfarbenie je premenlivé, mimo 

neresu je chrbát sivozelený, boky zelenožlté, všetko pokryté 

drobnými tmavými škvrnami, brucho je svetlé. Samce sú však vždy 

sfarbené intenzívnejšie. Počas neresu je samica na chrbte hnedá, od 

rypáka až po bázu chvostovej plutvy prebieha tmavý pás, často 

prerušovaný. Samec je pestrejší, na hlave prevláda sýto čierna, 

červená a zelená s bielou neresovou vyrážkou. Vyskytuje sa 

predovšetkým v horských a podhorských tokoch, zdržuje sa v húfoch 

v miestach mimo hlavného prúdu. Živí sa rôznou drobnou živočíšnou 

potravou v závislosti od miesta výskytu. 

 

Príklad: Čerebľa pestrá 
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 Plotica červenooká – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) - dorastá do 

400 mm. Telo je pretiahnutého tvaru, ústa sú terminálne. Chrbtová 

plutva sa začína na úrovni začiatku  rušných a análna na úrovni 

konca bázy chrbtovej plutvy. Brušný kýl je ošupený. Chrbtová časť 

tela je tmavá so zelenkastým, kovovým leskom. Boky a brucho sú 

striebristo biele. Párové plutvy sú červenkasté, ostatné zelenkasté. 

Oko je tehlovočervené. V čase neresu majú samce po celom tele 

neresovú vyrážku. U nás je to stacionárny druh migrujúci len na 

krátke vzdialenosti v čase neresu. Obýva všetky typy vôd okrem 

horských potokov. Využíva široké spektrum potravných zložiek, 

potravná špecializácia je minimálna. Ikry kladie na vodné rastliny, 

korene stromov i na kamenistý substrát. 

 

6. Podčeľaď Alburninae – beličkorodé 

 Ploska pásavá – Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) - telo je 

stredne vysoké, z bokov stlačené. Ústa sú koncové, rypák však 

mierne presahuje dolnú čeľusť. Bočná čiara je výrazne prehnutá 

smerom dolu. Za brušnými plutvami je kýl bez šupín. Nad bočnou 

čiarou prebieha typický tmavý pás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad: Ploska pásavá – Alburnoides bipunctatus 
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 Belička európska – Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) - za 

brušnými plutvami je neošupený kýl. Ústa sú koncové smerujúce 

nahor. Chrbtová plutva je krátka, análna naopak dlhšia, umiestnená 

mierne za úrovňou začiatku chrbtovej. Šupiny sú nápadne striebristé 

a ľahko opadavé. Chrbát je zelenkastý, boky a brucho strieborné, 

párové a análna plutva sú červenkasté. Samce majú dlhšie párové 

plutvy a v čase neresu drobnú neresovú vyrážku. 

 Šabľa krivočiara – Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) - telo je 

pretiahnuté a z bokov výrazne stlačené, línia chrbta je rovná a brucho 

konvexné. Bočná čiara je kľukatá, pričom v prednej štvrtine sa prudko 

stáča dolu, pokračuje pozdĺž spodného okraja tela až za análnu 

plutvu a potom stredom tela až po chvostovú plutvu. Ústa sú horné, 

spodná čeľusť má výbežok zapadajúci do zárezu v hornej. Chrbtová 

strana je zelenkavá, boky a brucho sú striebristé, rovnako aj dúhovka 

oka. 

7. Podčeľaď Tincinae - lieňorodé     

 Lieň sliznatý – Tinca tinca (Linnaeus, 1758) - telo je krátke, 

zavalité, s drobnými šupinami, ktoré sú hlboko a pevne umiestnené v 

koži a majú pozdĺžny, elipsovitý tvar. Koža produkuje veľké množstvo 

slizu. Všetky plutvy sú zaoblené, chrbtová a brušné sú krátke. 

Chrbtová plutva sa začína na úrovni konca bázy brušných plutiev, 

análna na úrovni konca chrbtovej. Chvostová plutva je len slabo 

vykrojená. Ústa sú koncové, v kútiku majú po jednom fúze. Brucho je 

pred análnym otvorom zaoblené. Prevažujúcou farbou tela je 

tmavozelená. Brušná strana je výrazne svetlejšia so zlatistým 

nádychom. Plutvy sú tmavé. Pohlavné rozdiely sú výrazné. Samcom 

sa v druhom roku života nápadne rozširuje tvrdý lúč brušných plutiev 

a plutvy sa zakrivujú. Brušné plutvy dosahujú análny otvor až ho 

prekrývajú, pri samiciach análny otvor nedosahujú. V čase neresu 

majú samce navyše na hlave a chrbte neresovú vyrážku. Je odolný 

voči nedostatku kyslíka. 
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Príklad: Lieň sliznatý (Tinca tinca) 
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Zhrnutie 

Zopakujme si 

 

 

Na svete je viac druhov rýb ako všetkých iných 

stavovcov dohromady. 

 

V tejto kapitole sme si predstavili zástupcov radov 

Petromyzontiformes - mihuľotvaré, Acipenseriformes - 

jeseterotvaré, Anguilliformes - úhorotvaré a 

Cypriniformes - kaprotvaré. Ďalším radom, čeľadiam a 

ich zástupcom sa venujú nasledujúce kapitoly. 

 

 

Odporúčame 

Nakoľko možnosti tohto kurzu neumožňujú venovať sa systematike rýb vo väčšom 

rozsahu, odporúčame si preštudovať odbornú literatúru venujúcu sa danej 

problematike.  

 
 

 

 


