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Osteichthyes = Osteognathostomata  (jméno 
akcentující zahrnutí Tetrapoda) 

 
• Endochondrální osifikace endoskeletu 

• výrazný rozvoj a specialisace exoskeletu 
• Malý počet otolitů (3) v blanitém labyrintu (srv. 

otokonia u paryb) 
• Žaberní přepážky redukovány, společná žaberní 

dutina nebo vnější žábra 
• Výchlipky jícnu (plíce +/vs. plynový měchýř) 

• lepidotrichia 

Osteognathostomata: 
 

lepidotrichia – 
kostěné, 
dermální, párové 

*lepidotrichia (dermální, 
kostěné), 
*šupiny s isopedinem 
(lamelární kost) 
*dermatokranium jednotné 
základní stavby, 
*jícnové výchlipky 

Osteognathostomata 
•  Monophylum: Actinopterygii+ Sarcopterygii 
•  Jícnová výchlipka (ventr. –plíce, dors. plynový 

měchýř) 
•  Ztráta interbranchiálních sept 
•  Lepidotrichia 
•  Endoskelet s peri- a endochondrální osifikací 
•  Dermální skelet (extrascapularia – kaud okraj 

stropu lebky, praeoperculare +preoperculární kanál – 
začátek postr. čáry, operkulární komplex, gularia, 
premaxilare, maxillare, qudratojugale, dentale, 
infrraorbitalia, temporalia, frontale, parietale, 
parasphenoid, vomer, interclavicula, clavicula, 
cleithrum, cleithrum, supracleithrum, posttemporale 

Šupiny ryb: 

Kosmoidní (Sarcopterygii – 
zejm.fosilní), 

Ganoidní (bichiři, kostlíni…) 

Leptoidní – kostěnné 
(Teleostei): cykloidní, 
ktenoidní:   annuli, circuli 



Šupiny basálních 
Osteichthyes 

 
GANOIDNÍ 

Ganoin 
(vitreodentin) /

dentin/lamel.kost 
(isopedin) 

 

 

 

KOSMOIDNÍ 
(Sarcopterygii) 

 

Šupiny  basálních skupin Osteichthyes 

Osteichthyes 

•  Sarcopterygii,"#Svaloploutví:#
(=Choanichthyes)#
–  Ac.nis.a,rec:Coelacanthimorpha#

(lalokoploutví)#
–  Choanata#(nozdra<)#

•  Dipnoi#(dvojdyšní)#
•  Rhipidis.a##

–  (Osteolepiformes,#Tetrapoda#"#
čtyřnožci)#

•  Tradiční3taxon3Crossopterygii3=3
Ac6nista+Rhipidista3(parafylum!)3

•  Ac.nopterygii,–,
Paprskoploutví#
–  CladisHa#(bichiři)#
–  Chondrostei#(chrupavči<)#
–  Neopterygii#

•  Holostei#
•  Teleostomi#

Actinopterygium 
 
 
 
 
Archipterygium 
 
 
 
 
 
 
chiropterygium 

Actinopterygii 
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Psarolepis33romeri33
Spodní#devon#Číny#



Actinopterygii 
 

Výrazně moderní 
skupina obratlovců: 

Teleostei:  Cr –Q 
 
 

Ac.nopterygii,8,Paprskoploutví,

•  volné#ploutve#bez#svalů,#s#kostěnými#lepidotrichiemi#
•  specialisace#dermálního#skeletu#lebky#
•  autostylie#a#kineHsace,#specialisace#orobranchiálního#
prostoru##

•  šupinovité#uspořádání#tělního#pokryvu#–#ganoidní#
šupiny#(primiHvní#skupiny),#leptoidní#šupiny#(Teleostei)#

•  plynový#měchýř#(výj.bichiři)#postranní#čára##
•  slabé#čich.#laloky,#3#otolity#
•  oplození#vnější,#r"strategie#

plynový měchýř, 
 
zmnožená basalia 
a radialia hrudní 
ploutve  

homocerkní 
ocasní ploutev 



 
Cladistia – bichiři  

11 spp.  Af 
Chondrostei – jeseteři 

30 spp. Eu-As-N  Am 
Ginglymodi – kostlíni 

7 spp. N Am 
Halecomorphi – kaprouni 

1 sp. N Am 
 
 

Teleostei – “kostnatí” 
33 000 spp.  42 řádů, 430 čeledí, 

4080 rodů  
 
 

Actinopterygii         recentní taxony 
 

3.duplikace genomu, 
redukce velikosti 

genomu, radikální 
přestavba morfologie 

lebky, žaberního 
aparátu i šupin 

(elasmoidní=leptoidní 
šupiny) 

Teleostei  
– vrchol evoluce 

čelistnatců 
(nejvyšší podíl 

apomorfií, nejvyšší 
diversita a ekologický 

efekt) 



Bichir: ocasní ploutev 
difycerkní 

Jeseter: ocasní ploutev 
heterocerkní 

Salmo 

Perca 

Teleostei 
 
ocasní 
ploutev: 
homocerkní, 
jen 2 obratle-
urocentra, 
uroneuralia 
 
kinetisce 
lebky 
 
redukce 
radiálií 

Teleostei: ocasní 
ploutev  

homocerkní 

Ocasní ploutev  

Clupeomorpha: uroneurale a přímé 
napojení kostěných paprsků 

Salmoniformes : redukce uroneuralií, 
zvětšení spodních, unikátní centrální 
element (stegurale) 

Ostariophysi: srůsty a tvarová /funkční 
specialisace, parahypurale, epurale etc 
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Nejstarší Osteichthyes (svrchní silur-spodní devon) vykazují plesiomorfní znaky 
Sarcopterygii současně se znaky Acanthodi a Actinopterygií 

Bichir Polypterus  – plochá masivní lebka s velkými kostmi, 
malá premaxila spojená s maxilárním obloukem, nedělené 
ploché operculum (symplesiomorfie se Sacropterygii a 
Paleoniscoidea) 

Kaproun  Amia calva:  nepárová gulární deska, diferenciace 
operkulárního aparátu – interoperculare s hyodiním ligamentem ! 
rozsáhlé zvětšení ústního prostoru a nasávání potravy 
(synapomorfie s Teleostei)  



Plesiomorfní stav: zuby na všech kostech ústního prostoru   

Elops - 

Perca 
okoun 

Teleostei: 
 
extrémní 
kinetisace lebky:  
>30 pohyblivých 
elementů + >50 
svalů 

Teleostei: 
 
extrémní 
kinetisace lebky:  
>30 pohyblivých 
elementů + >50 
svalů 



Teleostei: 
 
extrémní 
kinetisace lebky:  
>30 pohyblivých 
elementů + >50 
svalů 

Mechanika čelistních struktur Teleostei:!
svaly, kosti, zuby a klouby tvoří (překvapivě kinetický) 
modulární systém se vzájemně propojenými prvky 

Teleostei: 
 
extrémní 
kinetisace lebky:  
>30 pohyblivých 
elementů + >50 
svalů 

hyale 

1. 

2. 

3 

4 

5 
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Faryngeální čelisti a dentice 



Muraena (Elopomorpha) 

1478 vs. 576 sp.!!! 

-  Cichlidae + Labridae  
 (suborder Labroidei) 

-  obrovská druhová diversita 
-  klíčová inovace: specialisovaná 

faryngeální dentice 

Specialisovaný rozvoj 
faryngeální dentice u více 
skupin Teleostei 

Actinopterygii – plynový měchýř 
physostomii, physoclistii 

plynová žláza  a 
oválné políčko 



Ostariophysi: 

Weberův 
aparát 

Weberův aparát 
Cobitidae – redukce plynového 
měchýře,  zvětšení a specialisace 
přední komory měchýře – 
diventriculum a chrupavčitou 
schránkou 

Ostariophysi 
Weberův aparát 

přeměna neurapofýz 1.-3. (4.) 
obratle na sluchové kůstky 

scaphium 
intercalarium 
tripus 

Srdce:   Svalnatý bulbus arteriosus u Teleostei   

kostlín               kaproun    Teleostei 

conus arteriosus (tepený násadec)           vs.         svalnatý bulbus arteriosus – 
apomorfie Teleostei 

truncus 
arteriosus 

conus arteriosus 
bulus arteriosus 
bulbus cordii 

Mozek Actinopterygii – 
malý telencephalon, odlišné 
stavby (evaginace)      
prostorová kompetice s 
optickým traktem 



Thermarces 
cerberus 
(Zoarcidae) – 
symbiont Riftia 

Actinopterygii – 
všechna vodní 

prostředí 
bazální linie 
sladkovodní, 
 
primárně 
mořské: 

Ekologie#a#Biodiversita#

•  Primárně#sladkovodní#–#6650#spp.#
•  Sekundárně#sladkovodní#–#1625#spp.#
• Mořské#ryby#konHnetálního#šelfu#–#9130#
spp.#

• Mořské#konHnentálních#prahů#–#1280#spp.#
•  Epipelagiál#moří#–#225#spp.#
•  Hlubokomořské#–#1100#spp.#

Sladkovodní – vylučování 
vody ledvinami  

Absorbce solí žábrami 

Ledviny: velké glomeruly, 
prodloužené tubuly s 
aktivní resorbcí NaCl, 
exkret dilutní (vysoký podíl 
NH3) 

 

 

Mořské – vylučování solí 
ledvinou (ledvina malá, 
glomeruly u mnohých 
chybí), exkret močovina 

Aktivní sekrece NaCl 
žábrami 

Alternativní fysiologické 
požadavky: 



Mimořádný#ekonomický#význam#

•  Lov#sladkovodních#ryb#–#ca#11#mil.#tun#
ročeně#

•  Tažné#–#ca#3#mil.###t/rok#
• Mořské#–#ca#80#mil.#t/rok#

•  Ekonomický#chov#sladkovodních#ryb,#
rybníkářství##"#výtěžnost#ca#0.4#t#/ha#

•  tropické#akvakultury#–#až#8#t#/ha#

FAO,sta.s.ka,
rybolovu:,
#

celkem#ročně#ca#
100#milionů#tun,#

#
od#2000#plynulý#
pokles#výtěžku#

mořského#rybolovu#

 
Cladistia – bichiři  

11 spp.  Af 
Chondrostei – jeseteři 

30 spp. Eu-As-N  Am 
Ginglymodi – kostlíni 

7 spp. N Am 
Halecomorphi – kaprouni 

1 sp. N Am 
 
 

Teleostei – “kostnatí” 
33 000 spp.  42 řádů, 430 čeledí, 

4080 rodů  
 
 

Actinopterygii         recentní taxony 
 



třída Actinopterygii 
  Bichiři – Polypteriformes (Cladistia) 

 =Mnohoploutní – Polypteriformes (Brachyopterygii) 
•  tělo protáhlé, 5-18 hřbetních ploutví, svaln.násadec pár.ploutví, dva plicní 

vaky,  typhlosolis, 11 spp. Polypterus – bichir Af 

Jeseteři – Accipenseriformes 
(Chondrostei) 

 
jeseterovití - Accipenseridae 30 spp. Eu-As-NAm 
•  veslonosovití - Polyodontidae - 2 spp. NAm, SE As 

   Kostnatí - Neopterygii 
•  29 000 spp. 450 fam.  ca 40 řádů 

! + Paleonscoidei (devon-křída) 

chrupačitá kostra, heterocerkní oc. ploutev ganoidní šupiny, prim.sladkovodní 



třída Actinopterygii 
  Jeseteři – Accipenseriformes 

(Chondrostei) 
jeseterovití - Accipenseridae 30 spp. Eu-As-NAm 
•  veslonosovití - Polyodontidae - 2 spp. NAm, SE As 

chrupačitá kostra, heterocerkní oc. ploutev, ganoidní šupiny, spodní ústa 
vousky, rypec, spir.řasa, K-strategové, až 100 let, velká vejce – kaviár, 
prim.sladkovodní, polyploidní populace 4n,8n,16n 
 
Acipenser  - jeseter,  16 spp. Eu-Sib- N Am 
Huso huso – vyza až 7 m, 1,5 t. (dnes již jen Volha, Ural) 
Scaphirhynchus  - lopatonosi (3 spp. Am 
Pseudoscaphirhynchus – 3 spp.  Amudarja 

Polyodon3spathula3333
Veslonos#americký#

středovýchod#N#Am,#
Missisipi,#Missouri#

1,5#m###filtrátor#
zooplanktonu,#

“americký#kaviár”#
na#farmách#I#v#Evropě,#nyní#

volně#v#Dunaji#



Psephurus gladius 
veslonos čínský 

Jang-c-jang, 
Až 8 m  (největší sladkovodní 
ryba?) – nyní asi již vyhubena 
 
do roku 1980 – výlov 75 tun 

tření#v#přítocích,#migrace#
do#dolního#toku#

Psephurus3gladius3.#
Veslonos#čínský#

Neopterygii 

! “HOLOSTEI – Mnohokostné“ 
•  ganoidní šupiny, opistocélní obratle, typhlosolis, 

plyn.měchýř jako příd.dýchací orgán, hyoidní žábra, 
složité dermatokranium (např. opercularní komplex + 
cleithrum + angulare) – lebka akinetická, heterocekní 
oc. pl. homocerkní, plyn měch s dých.fcí, draví,  

! Kostlíni Semionotiformes 
•  7 spp. NAm (fosilní Cr kosmop.) Lepisosteus 

! Kaprouni - Amiiformes 
•  1 sp. NAm (jura kosmop.) Amia calva 

! TELEOSTEI - Koncoústé 



Gynglimodi,
#
produkt#spodnotriasové#radiace#
"#značná#diversifikace#koncem#
triasu#a#v#juře#

López"Arbarello#A#(2012)#PhylogeneHc#InterrelaHonships#of#Ginglymodian#Fishes#
(AcHnopterygii:#Neopterygii).#PLoS#ONE#7(7)#

3.duplikace genomu, 
redukce velikosti 

genomu, radikální 
přestavba morfologie 

lebky, žaberního 
aparátu i šupin 

(elasmoidní=leptoidní 
šupiny) 

Teleostei  
– vrchol evoluce 

čelistnatců 
(nejvyšší podíl 

apomorfií, nejvyšší 
diversita a ekologický 

efekt) 

TELEOSTEI - Kostnaté ryby 
!  Ocasní ploutev: malý počet zvětšených a spec. 

hemálních obl. (hypurália) artikulujících s 
terminálními obratly + uroneurália - 
mod.neurální obl. - oc. pl. symetrická a flexibilní: 
homocerkní - horizontální pohyb bez intervence 
párových ploutví 

!  Uvolnění párových polutví pro specialisovaný 
pohyb 

!  leptoidní šupiny 



Ocasní ploutev Clupeomorpha  

Uroneurale a přímé napojení kostěných 
paprsků 

Salmoniformes : redukce uroneuralií, 
zvětšení spodních, unikátní centrální 
element (stegurale) 

Ostariophysi: srůsty a tvarová /funční 
specialisace, parahypurale, epurale etc 

!  Čelistní specialisace: zvětšení a emnancipace 
premaxily,  kinetisace - vysunutelná premaxila 
s kinetoethmoideem + maxila a suspensorium  - 
vysunutelná čelist (paralelně v několika 
skupinách Teleostei 

! Faryngeální zuby - specialisované zuby na 
žaberních obloucích  (modifikace ancestrálních 
drobných faryngeálních zubů) + specialisace 
svalů branchiálního skeletu   

!  bulbus aretriosus 

!  ! Duplikace genomu .... 

TELEOSTEI - Kostnaté 
!  Ocasní ploutev: malý počet zvětšených a spec. 

hemálních obl. (hypurália) artikulujících s 
terminálními obratly + uroneurália - 
mod.neurální obl. - oc. pl. symetrická a flexibilní: 
homocerkní - horizontální pohyb bez intervence 
párových ploutví 

!  Uvolnění párových ploutví pro specialisovaný 
pohyb 

! elasmoidní (=leptoidní) šupiny  (jen isopedin) 

!  Čelistní specialisace: zvětšení premaxily,  
extrémní kinetisace - vysunutelná premaxila s 
kinetoethmoideem + maxila a suspensorium  - 
vysunutelná čelist (paralelně v několika 
skupinách Teleostei 

! Faryngeální zuby - specialisované zuby na 
žaberních obloucích  (modifikace ancestrálních 
drobných faryngeálních zubů) + specialisace 
svalů branchiálního skeletu   

!  bulbus arteriosus 
!  duplikace genomu (8 Hox clusterů atd.), redukce 

velikosti genomu  



Teleostei:  
Aspekty konstituční r-strategie : 
vajíčko s micropyle – orgán pro 

kompetici spermií, 
postfertilisační přestavby 

struktury vajíčka 

Elopomorpha#
#
#
#
#
Paracanthopterygii#
#
#
#
#
#
Acanthopterygii#

primitivní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odvozený 
stav 

Acanthopterygii:,
Percomorpha,=,
Percomorphaceae,
17500#spp.#

Clupeocephala:,
Ostariophysi,
7000#spp.#

Proracanthopterygii:,,
šHky,#lososi#
320#spp.#

Paracanthopterygii:,,
tresky#
750#spp.#

Elopomorpha:,tarponi,#
úhoři,,
Osteoglossomorpha,



Osteoglossomorpha 220 arapaima, arowana, rypoun 
Elopomorpha 800  tarpon, úhoři, paúhoři, murény 
Clupeomorpha  360   sledi, sardele, placky 
Ostariophysi   6500   kaprovití apod., tetry, sumci 

 Cypriniformes,Characiformes,Siluriformes 
Protacanthopterygii 320 štiky, lososi 

 Esociformes, Salmoniformes 
Neoteleostei 

 basální Neoteleostei 820 (Stomiiformes aj.) 
 Paracanthopterygii 750 tresky, Gadiformes aj. 

 Acanthopterygii  17500  halančíci, cihlidy,  většina  

    mořských paprskoploutvých (Perciformes aj. 

Eu
te

le
os

te
i 

TELEOSTEI            sladkovodní   / mořské Teleostei 1:  
Osteoglossomorpha 

! Ostnojazyčnatí - Osteoglossiformes 
•  zuby i na jazyku, střevo nalevo od žaludku, pylorické 

přívěsky, nadžab.orgán, plyn.měch. (sladkovodní) 
Gondwanské rozš. (vč. Australe, As, .. + N Am, 220 spp.  

•  Osteoglossidae 7spp.: arapaima Arapaima gigas,  
•  rypounovití (Mormyridae) 200 spp Af, elektr.kom: 
•  Gymnarchovití (Gymnarchidae) Gymnarchus niloticus.  

úhořovité tělo, polylecitální (1cm), Larva členitá vnější 
žábra 

!  Osteoglossomorpha 



Teleostei 1:  
Elopomorpha 

! Holobřiší - Anguilliformes 
•  prim.mořští, had.tělo, bř.pl. chybí, nepár. ploutve: souvislý 

lem, chybí pylorické výběžky a žab.tyčinky, drobné šupiny 
v dermis, leptocephalní larva 

•  750 spp., 15 fam.: úhořovití (Anguillidae): ú.říční Anguilla 
anguilla:katadromní migrace, murénovití (Muraenidae): 
m.obecná (Muraena helena), úhořovkovití –Nemichthys 
(délka až 1,5 m výška 1-2 cm, 750 obratlů) 

Elopiformes 
 
Elops: 5 spp.) 
trop. subtrop. 
moře, vytírají se 
v magrovech  
 
 
Tarpon   2 spp. 
tropický litorál 



Anadromní migrace úhořů: Anguilla anguilla  (EU) , A. rostrata (US) 

Elopomorpha: 
Elopiformes, 
Anguilliformes 

Clupeomorpha 

leptocephalní larva 

tarpon Elops 

Teleostei 2: 
Clupeomorpha 

! Bezostní - Clupeiformes 
•  prim.mořští, cykloidní šupiny, physostomi (někt.sledi - 

plyn.měch až k řitnímu otv., red. postr. čára, výrazně 
sociální (školky atd.), planktonofágní,  ekonomicky  
nejvýznm. ryby (celkem ca 30 mil tun/rok)! 360 spp. 5 
fam.: 

•  sardelovití (Engraulidae): s.obecná /ančovička (Engraulis 
encrasicholus) - Eu 

•  sleďovití (Clupeidae): placka pomořanská (Alosa alosa), 
sleď obecný (Clupea harengus), Šprot obecný (Sprattus 
sprattus), sardinka obecná (Sardina pilchardus), 
menhaden /Brevoortia) Am 



Velkotlamky –Saccopharyngiiformes 
Hlubinné ryby – úhořům vztahy k úhořům sleďům – red 
skeletu, larva,  



Osteoglossomorpha 220 arapaima, arowana, rypoun 
Elopomorpha 800  tarpon, úhoři, paúhoři, murény 
Clupeomorpha  360   sledi, sardele, placky 
Ostariophysi   6500   kaprovití apod., tetry, sumci 

 Cypriniformes,Characiformes,Siluriformes 
Protacanthopterygii 320 štiky, lososi 

 Esociformes, Salmoniformes 
Neoteleostei 

 basální Neoteleostei 820 (Stomiiformes aj.) 
 Paracanthopterygii 750 tresky, Gadiformes aj. 

 Acanthopterygii  17500  halančíci, cihlidy,  většina  

    mořských paprskoploutvých (Perciformes aj. 
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TELEOSTEI            sladkovodní   / mořské 

Otocephala 

Ostariophysi:   
Characiformes 1700 spp.,  
Cypriniformes 3300 spp. 
Siluriformes 1725 spp., 
Gymnotiformes 180 spp. 

Ostariophysi: 
sladkovodní, různé 
adaptace k 
prostředí, 
physostomii 

 

 

Weberův aparát 

Ostariophysi,

•  Máloostní,8,Cypriniformes#
• Weberův#aparát,#cykloidní#šup.,#physostomi,#ploutve#
bez#trnů,#čelisH#bez#zubů,#pažerákové#zuby#(5.ž.obl),#
sladkovodní#Eu,As,Af#NAm#3300#spp.#5#fam.#

•  Cyprinidae:#Kapr#obecný#Cyprinus3carpio,3Karas#
Carassius,33Hořavka#duhová#Rhodeus3sericeus3(rozm.!),##
Veleparma#himalájská#Tor3pu6tora,3Tolstolobik#
Hypopthalmichthys3molitrix,3Cejn#velký#Abramis3brama,3
Lín#obecný#Tinca36nca3

•  CobiHdae#(sekavcovi<,#EuAs):#Piskoř#Misgurnus,3
Sekavec#Cobi6s,33Mřenkovi<#Balitoridae#(700#spp.#As)#:#
M.mramorovaná#B.3barbatula#

•  řada#akvarijních#3:3Danio3J3zebra#fish#(kompletní#genom,#
zákl.lab.živ.)#SAs3



Kapr obecný 
Cyprinus carpio 

Hořavka duhová ,  
Rhodeus sericeus 

symbiosa/parasitismus s mlži  
(velevrub) 

Amur 



Střevle potoční 
Amur bíý 

tolstolobik (E Asie) 
Hypophthalmichthys molitrix 
fytoplankton, nejvýznamnější ryba akvakultur 
– světově nejvyšší výlov  

Zebra Fish 
Spolu s myší, drosophilou a 
Caenorhabtidis elegans  
nejdůležitější modelový druh 
vývojové biologie 

(kompletní genom, množství 
mutantů a knock-out forem, 
linie s implatovaným 
fluorescenčním značením atd. ) 

Sekavcovití   Cobitidae   dnové ryby 
stojatých vod  Pal-Orient  120 spp 
Mřenkovití Balitoridae  Pal-Ori  500 spp.  



Ostariophysi#
•  Trnobřiší,8,Characiformes#

•  zuby#na#čelistech,#tuková#ploutvička,#cykloidní#šupiny,#
postr.#čára#neúplná,#sladkovodní,#1700#spp.#18#fam.##

•  J#Am#(1500#spp.#Af#(210#spp.),#J#Am,##
•  Tetrovi<#(Characidae):#ca#900#spp.#tetry#JAm,#piraňa#
obecná#Pygocentrus3naKereri,3Serrasalmo,3neonka3
Paracheirodon#

Tetrovití (Characidae): tetry JAm, 
piraňa obecná Pygocentrus 
nattereri 

Characiformes  

Tetry 

Tetra stříkavá Copella arnoldi - jikry mimo vodu, samec je postřikuje vodou 

Štikovka (JAm) 

Štička Af - 
pěnové 
hnízdo 

Piraňa obecná 
Serrasalmo nattereri 



Ostariophysi#
#
•  Sumci,8,Siluriformes#

•  Tělo#holé#(kost.#desky),#Weberův#aparát,#vousy#4#páry,#
prsní#pl.#s#trnem,#sladkovodní,#kosmopolitní##

•  ca#1750#spp.#31#fam.#
•  Ictailuridae#(5+#spp.#NAm),#Siluridae#(100#spp.#Eu"As)#"#
s.velký#Silurus3glanis,3Pancéřníčkovi<#(Cyllichthyidae),#
Krunýřovcovi<#(Loricariidae)900#spp.3JAm,#Vandélie#
(Vandellia3cirrhosa)3Jam,#Malapteridae#(21#spp.#Af)#
pasumec#elektrický#Malapterurus3electricus#

•  Pangasové#"#Pangasiidae#(30#spp.#JV#As)#"#velcí,#konsum.##
Pangasianodon3gigas3(Mekong)–#až#300#kg!#

•  Keříčkovci#(100#spp.#Af)#přídatné#dýchání#"#dors.#strana#
žab.#duHny#

•  Pakeříčkovci#"#(JV#As)#"#nadžeberní#vak#
•  Pancéřníčci#"#Callichthyidae#(202#spp.#J#Am)#"#akvarijní#
•  Krunýřovci#"#Loricariidae#(900#spp.#J#Am)#"#akvarijní#
•  Vandélie#"#Pygidiidae#(160#spp.#Stř#"J#Am,#parasiHč<##

Vandélie  - parasitují na žábrách 
větších ryb, občas vnikají do urethry- 

fatální  



•  NahohřbeM,8,
Gymno.formes,

•  břišní,#hřbet.#ploutve#
chybí,#dlouhá#řit.pl.,#
elektr.orgány,#62#spp.#6#
fam.#J#Am#

•  paúhoř#elektrický#
Electrophorus3electricus3
Amaz.#2m,#860#V#

(Protacanthomorpha):##

#
•  Š.kotvární,8,Esociformes#

•  hřebet.,#řit.#pl#vzadu,#pylorické#
výběžky,#neúplná#p.čára,#dravci#
"zuby,#13#spp.#2#fam.,#EuAs"
NAm#

•  Esocidae"šHkovi<#5#spp:#Esox3
lucius,,3maskalunga#

•  Umbridae"#blatňákovi<#5#spp.
(NAm,#Eu),:#Umbra3krameri,3
Dallia3(Alaska"Sib)#

(Protacanthomorpha):##

•  Lososotvární,8,Salmoniformes#
•  šupiny#drobné,#tuková#pl.,#hlava#bez#
šup.,#11"210#pylorických#výběžků,#
mesolec.vejce,#sladkovodní"migr.,#
EuAs"NAm,#70#spp.1#(3)#f.#

•  Salmo3salar3losos#(anadrom.tah),#
Salmo3truKa3pstruh#ob.,#
Oncorhynchus3mykiss3p.duhový,#
Salvelinus3fon6alis3siven#am.,#
Thymallus3thymallus3lipan,#
Coregonus3síh#



pylorické přívěsky: 
enzymatická aktivita + 
resorbce 

Salmo salar   losos 
anadromní migrace 

Lipan#

#

síh#

Siven           pstruh potoční 

lipan 

síh 

Osteoglossomorpha 220 arapaima, arowana, rypoun 
Elopomorpha 800  tarpon, úhoři, paúhoři, murény 
Clupeomorpha  360   sledi, sardele, placky 
Ostariophysi   6500   kaprovití apod., tetry, sumci 

 Cypriniformes,Characiformes,Siluriformes 
Protacanthopterygii 320  pasumci, štiky, lososi 

 Gymnotiformes, Esociformes, Salmoniformes 
Neoteleostei – physoclisti, uvolnění žab.aparátu, atd. 

 basální Neoteleostei 820 (Stomiiformes aj.) 
 Paracanthopterygii 750 tresky, Gadiformes aj. 

 Acanthopterygii  17 500  halančíci, cihlidy,  většina  

    mořských paprskoploutvých (Perciformes aj. 

Eu
te

le
os

te
i 

TELEOSTEI            sladkovodní   / mořské 



!  Velkoústí - 
Stomiiformes 

• hlubinné ryby trop. moří, 
luminisc. org.,extr. velká 
ústa, vous na bradě, 
cykloidní šup., 
tuk.ploutvičky, sex dimorf., 
kosmopol. 330 spp. 4 fam. 
• Cyclothone štetinozubka: 
nejhojnější ryba vůbec:    
10 cm, 100-2000 m  

 

basální Neoteleostei 

Týká se i řady skupin z jiných 
infratříd 

- srv.např.světloočko Anomalops 
(pilonos)  -Beryciformes 

Luminiscence a specifické 
adaptace zraku u 
hlubokomořských ryb 



Macropinna  (Argentiniformes / 
Osmeriformes – hlubinné ryby Paracanthopterygii#

•  Hrdloploutví,8,Gadiformes#
•  břiš.pl.#před.prs.,#bez#trnů,#dlouhé#hřbet#a#řit.#pl.,#physoclisH,#
nepárový#vous,#hladké#cykloidní#šupiny,#extrémní#plodnost#(až#
60#mil.#vajec)#mořš<#kosmop.,#500#spp.#12#f.#

•  Merluciidae"#ŠHkozubcovi<#"#13#spp.,#dravé#bez#vousu,#hojně#
loveny"#Merluccius3merluccius#(mořská#šHka"#hejk#

•  Macrouridae"hlavounovi<:#300#spp.,#hlubokomořské#
•  Gadidae"treskovi<:#treska#ob.#Gadus3morhua3(Atl.),#mník#
jednovousý#Lota3lota3(až#1,2#m)#"#jediný#sladkovodní#
HoloarkHcký,#jinak#mořš<#(80#spp)##"#rozšíření#v#mírném#pásmu#
resp.#chladných#vodách#zej.#Sev.#Polokoule,#v#tropech#chybí,#
zásadní#hosp.#význam,#nyní#poklesy#stavů###

Merluciidae- Štikozubcovití –  
- Merluccius merluccius   - štikozubec =mořská štika- hejk 



Acanthopterygii:,
Percomorpha,=,
Percomorphaceae,
17500#spp.#

Figure#1.#Phylogeny#of#the#nine#major#percomorph#clades#included#in#Subdivision#Percomorphaceae.#Each#major#clade#is#
recognized#as#a#series.#Values#in#parentheses#indicate#total#number#of#orders,#total#number#of#families,#and#the#
approximate#number#of#valid#species#included#in#each#series#(Eschmeyer,#2014).#Due#to#the#number#of#families#with#
uncertain#order#affiliaHon#(insertae#sedis#families).#Betancur"R.#et#al.#(2013a)#

Klasifikace,skupiny,Percomorphaceae:,,nadřád#(řády,čeledi,#spp)# Acanthopterygii:,
Percomorpha,

,
>30,řádů,

>280,čeledí,,>17500,spp.,

Acanthopterygii:,
Percomorpha,

Carapidae,(bez#oc.,bř,#
pr.#ploutví,#larvy,#
parasiH#sumýšů)#,



Acanthopterygii:,
Percomorpha,

Batrachoidiformes,

Acanthopterygii:,
Percomorpha,

HlaváčoviM,8,Gobiidae#(bř.ploutve#"#
přísavný#terč.#moř,#brak.,#šup.#kten."
cykloid.,#drobní,#tropy,#subtrop.#1900#
spp.):#hlaváč#velký#Gobius3cobi6s,3
lezec#obojživelný#Periophthalamus3
barbarus3(Af"As"Au:#34#spp.#
mangrovy)#

HlaváčoviM,8,Gobiidae#(bř.ploutve#"#
přísavný#terč.#moř,#brak.,#šup.#kten."
cykloid.,#drobní,#tropy,#subtrop.#1900#
spp.):#hlaváč#velký#Gobius3cobi6s,3lezec#
obojživelný#Periophthalamus3barbarus3
(Af"As"Au:#34#spp.#mangrovy)#

Gobiiformes:,,,HlaváčoviM,8,Gobiidae##
#hlaváč#velký#Gobius3cobi6s3



Acanthopterygii:,
Percomorpha,

Syngnathiformes#
malé#ryby,#mořské#(sladk.),#
physoclisH,#ústa#vysun.#"#trubičkov.,#
péče#o#potomstvo#(samci)#260#spp.#
11#f.#
jehlovi<#"#Syngnathidae:#jehla#
Syngnathus,#koníček#Hippocampus,3
řasovník#Phyllopterix3(Au)#
vějířníkovi<#Solenostomidae,#
dráčkovi<#Pagasidae#

Syngnathiformes#
jehloviM,–,Syngnathidae,

jehla#Syngnathus3



koljuška##

Gasterosteiformes: 

Dráčkovití – Pagasidae 

Dráček motýlovitý 
Eurypegasus draconis 

Acanthopterygii:,
Percomorpha,

Scombriformes,
#
Bramidae,#Scombridae#atd.#
makrely,#pražmy,##
#
hejnoví#tachypelagiální#
predátoři#
#

Pražmovití – Bramidae:  Pražma – Brama brama 



Scombroidea#
•  MakreloviM,8,Scombridae#(2#hř.#pl.+#5"12#ploutviček#za#hř.#a#řitní,#drobné#
cykl.šup.,#prsní#pl.#vysoko,#ocas#s#postr.#kýlem,#vysoký#"#rychlost,#
endotermie#"#stálá#teplota#moře#trop.subtr.#49#spp.):#tuňák#obecný#
Thunnus3thunnus,3makrela#obecná#Scomber3scombrus3(Atl"Čern.,#
hejn.,školky)#

Acanthopterygii:,
Percomorpha,

Synbrachifoirmes,
Anaba.formes,
#
nadžeberní#dýchací#orgán#
#

3
•  Hrdložábří,8,
Synbranchiformes#

•  úhoř#tělo,#bez#bř.#pl.,#žab#
otvory#na#hrdle#"#jeden#
příčný,#nadžeberní#orgán,#
přež.#sucha,#sladkovodní#
Gondwan.##90#spp.#

•  hrdložábřík#Monopterus3
alba3SAs#



Anaba.formes,

•  LezounoviM,8,Anaba.dae#(nadřab.org.,#sladk.#Af,#As)#30#
spp):#lezoun#indický#Anabas3testudineus3

•  ČichavcoviM,8,Helostoma.dae#(nadžeb.#org.,#2#postr.#
čáry,#2#typy#šupin#"#cykl.#na#hl.,#kten.,#1#sp.#SEAs):#
čichavec#líbající#Helostoma3temminckii#

•  LabyryntkoviM,8,Belon.idae#(nadžeb.#orgán,#postr.#čára#
red#"chybí,#níťovitě#prodl.břišní#"#1#papr.,#sladk.#
pěn.hnízda,#akvar.,#SE#As,#45#spp.):#čichavec#perleťový#
Trichogaster,3rájovec#dlouhoploutvý#Macropodus3
opercularis,3bojovnice#pestrá#BeKa3splendens#

Acanthopterygii:,
Percomorpha,

KranasoviM,8,
Carangidae#(moře#140#
spp.#kosm.#Atl.,#Med):#
kranas#(stavrida)#
Trachurus,3lodivod#
Naucrates# Xiphiidae,–,mečounoviM,

Is.ophoridae,8,plachetníkoviM,

MečounoviM,8,Xiphiidae#(rostrum"meč,#extrém#rychlí#"#130#km/hod,#vys.#
hř.,#bř.#pl.#red.,#kosm.#tropy,#11#spp.):#mečoun#Xiphias3gladius3(až363m),3
plachetník#atlanský#Is6ophorus3platypterus3



ŠMtovcoviM,8,Echeneidae#(přís.deska=hřbet#pl,#bez#plyn.měch,#moře#kosm,#8#
spp.):#š.lodivod#Echeneis3naucrates3

• StříkounoviM,8,Toxo.dae#(pobř.,#
brak,sladk.,SEAs"Au,#lov#hmyzu#stříkáním):#

stříkoun#Toxotes#

#

•  Platýsi,8,Pleuronec.formes#
•  tělo#ploché,#oči#na#jedné#straně,#druhá#
strana#bez#pigmentu,#larva#sym.,dlouhá#
hřb,#řit#pl.,#šup.#cykl"kten,#moř.#kosm.#
570#spp.#11#f.):#kambalovi<#"#Bothidae#3#
spp.,#oči#levá#str.),#platýsovi<#"#
PleuronecHdae#(95#spp.,#oči#pravá#str.):#
platýs#velký#Pleuronectes3platessa,3
p.bradavičnatý3Pla6chthys3flessus3(Labe)#
Hippoglossus3(až#4#m)#

KambaloviM,(Bothidae),,platýsoviM,(PleuronecHdae)##
#platýs#velký#Pleuronectes3platessa3



Acanthopterygii:,
Percomorpha,

Klipky,,cichlidy,,halančíci,,
slizouni,,ciípalové,aj.,

SoltýnoviM,8,Sphyraenidae#(moře#
–#zejm.#mělkovodní#(koráli)#i#
sladké#vody#tropy,#subtropy,##

Pomcovití - 
Pomacanthidae 

 

Klipkovití - 
Chaetodontidae 

•   

 
Typické ryby korálových útesů 

Perciformes:   Klipkovití - Chaetodontidae 

• Klipkovití - Chaetodontidae 
(pestré, korál. 120 spp) 

 

Perciformes:   Bodlokovití - Acanthuridae 

 Bodlokovití - Acanthuridae (1 hř.pl, pestré zbar., 
korálové rybky, trop. moře , chybí Med., 70 spp.) 



Labroidei I, Cichlidae - 
cichlidy,  J Am, Af - jezera, 

specifické diversifikace, 
populární modely mikroevoluční 

dynamiky atd. 

 

 
• Cichlidovití -Cichlidae 
(sladk., jen 1 pár nozder, 

postr.čára přerušena, akv., 
JAm. Af. Mdg, Ind., 1700 

spp.): tlamovci 
(Haplochromis, 

Melanochromis etc.-Af), 
tilapie Af, skalára 

amazon. Pterophyllum 
scalare 

Labroidei II - sapíni, 
pyskouni apod. - korálová 

moře 

•  SapínoviM,8,Pomacentridae#(moře,#brak.,#hřb.kompl.,#
postr.#č.#přerušovaná,#věk.polymorf.,#kosm.#Au."Oc,#320#
spp.):#Sapín#(Chromis)3Med.,#klaun#očkatý#Amphiprion3
ocellaris3(Ind.,sasanky)#

•  SlizounoviM,8,Blenniidae#(bez#šup.,#hř.pl.dlouhá,#bez#
pl.měch,#zuby,#něktří#obojživelní#"#prs.ploutve.,#moře"
brak#tropy#Atl"Ind."Pac,#350#spp.):##

SoltýnoviM,8,Sphyraenidae#
(moře#tropy,#subtropy,#zuby,#2#
hř.#pl.,#20#spp.#"#200#cm):#soltýn#
barakuda,#Sphyraena3baracuda#

Sapínovití – 
Pomacentridae 

 

Klaun - Amphiprion 



Perciformes#

SlizounoviM,8,Blennidae,

•  Cípalové,8,Mugiliformes#
•  hejnové#příbřežní,#stříbř.lesk.,#2#hř.ploutve#(1."4#trny),#
svalnatý#žaludek,#dlouhé#střevo#(řasy,#detritus)#šup.#
ktenoidní,#moř.#"#brak.kosmop.,#80#spp.#

•  cípal#hlavatý#Mugil3cephalus##(kosmopol.)#

•  Jehlotvární,8,Beloniformes#
•  prot.tělo,#čelisH#(spodní#delší),#moře#i#slad.#trop.,#190#
spp.#

•  Belone3belone#jehlice#rohozobá#Eu#(1m),##letounovi<"
ExocoeHdae#70#spp.#(prs.pl.#"#let):#letoun#ob.#
Cypselurus3heterurus3(Ind"Atl,#Med.)#60#km/h#až#
400m,#polozobánkovi<"#Hemirhamphidae#(100#spp.#
trop.#moře#–sladk.SE#As)#.##



Beloniformes,–,jehlice,
#
Belonidae#
ExocaeHdae#
Hemiramhidae#

•  Halančíkovci,8,
Cyprinodon.formes#

•  sesterský#řád#Beloniformes#
•  drobní,#1#hř.pl.,#vysun.ústa,#
kten.#šup.,#sex#dim.#(řit.pl.#
samců"#kop.#org),#sladkov.#
As,Af#(Eu),Am,#1200#spp.#8#
fam#

•  halančíci"Aplocheidae##Af"
JAm,#Poecilidae#(Am,Af):#
živorodka#duhová#(paví#
očko)#Poecilia3re6culata,3
mečovka#mexická3
Xiphophorus3helleri3

Acanthopterygii:,
Percomorpha,

vrchol diversity a 
adaptivní radiace 
Actinopterygii 



Perciformes:##

PyskounoviM,,
Labridae,

P.obrovský#Cheilinus#
undulatus#

Perciformes: 

četné modifikace péče o 
potomstvo 

Studnařovití Opistognathidae 
Studnař zlatočelý (Opistognathus aurifrons) 

mořstí, mělkovodní Atl-Pac,Ind 

•  Ďasové,8,Lophiiformes#
•  benHč<,#často#hlubin.,#ilicium#(1#pap.hřbetní#pl.),#
bez#šup.,#žab.otv.malý#u#hr.pl,#moř.,270#spp.#16#f.#

•  Ďas#mořský#Lophius3piscatorius,3bradovous#
Linophryne,#max.sex.dim.#



•  Ďasové,8,Lophiiformes#
•  benHč<,#často#hlubin.,#ilicium#(1#pap.hřbetní#

pl.),#bez#šup.,#žab.otv.malý#u#hr.pl,#moř.,270#
spp.#16#f.#

•  Ďas#mořský#Lophius3piscatorius,3
bradovous#Linophryne,#max.sex.dim.#

Lophiiformes 

Ďasovití - Lophiidae 

Linophryne arborifera 
 
 

samec a samice,  
 

samice bez samce – 
nezralá gonáda,  

 
parasitický samec- 

ovulace 

Lophiiformes 

Rozedrancovití - 
Antennariidae 



Lophiiformes#
RozedrancoviM,
Antennariidae,

Rozedranec,sargasový,,
(Histrio-histrio),

Lophiiformes 

Chřestivcovití – Ogocephalidae 
68 spp. Subtropy, hlubiny kont.práh, šupiny ve 
shlucích 

Chřestivec dlouhorypý                  
Ogocephalus vespertilio 



Čtverozubci - Tetraodontiformes 

•  Čtverozubci,8,Tetraodon.formes#
•  mořš<,#bez#šup.,#příp.#kost.desky,#ostny,#krátký#ocas,#
zobákovité#čelisH,#vychlípenina#střeva"#hydrostat.,#
nafukování,#3#žab.obl.,#tropy#Pac"Atl"Ind#350#sp.##/20#sladk./,#
9#fam.)#:#

•  havýši#Ostracionidae#
•  trojzubci#TriodonHdae#
•  čtverozubci#TetraodonHdae#
•  ježíci#DiodonHdae#
•  Měsíčníci#Molidae#

Tetraodontidae 
Fugu (Takifugu)  
játra, ovaria, oči -tetrodotoxin – 
1200 silnější než KCN, delikatesa 

Diodontidae: (18 spp. pelagiální larva trop. moře, ad. příbřežní    
Diodon hystrix 



Měsíčník33Mola3mola33J3pelagiál3tropů3–3konsument3medúz3



•  Ropušnicotvární,8,Scropaeniformes#
•  trnité#výběžky#(jed),#ploutve#zaoblené,#kůže#holá#nebo#
kožní#desHčky,#mořš<,#kosmop.#1300#spp.#25f.#

•  ropušnice#Scropaena3scrofa,3perutýn#Pterois3spp.#
Co~dae"vrankovi<:#CoKus3gobio3v.obecná#

Scropaeniformes: 
Ropušnicovití 
Scropaenidae 
Odranec Rhinophias 

Scropaeniformes: 
Ropušnicovití 
Scropaenidae 
Odranec Synanceia •  Ostnoploutví,8,Perciformes#

•  hřbet.pl.:#tvrdé#+#měk.pap.,#ktenoid.#šup.,#PhysoclisH,##moře#
i#sladk.#9300#spp.#145#f.#

•  Kanicovití,8,Serranidae#(600#spp.#moře,#3#cm"3m)#skřele#3#
trny,#kten.šup.,#tropy:#k.písmekový#Serranus3scriba3Med.#



• Okounkovití - 
Centrarchidae (sladk. 
NAm, hnízda, 29spp): 

slunečnice obecná -
Lepomis gibbosa, Okounek 

pstruhový Micropterus 
salmoides 

• Okounovití - Percidae (2 
hř.ploutve, sladk., EuAs, 

NAm 160 spp): Okoun 
říční P.fluviatilis, Candát o. 

Sander lucioperca, ježdík 
o. Gymnocephalus cernuus,  

Drsek větší Z.zingel   

Okoun říční  (Perca fluviatilis) –   extrémně efektivní 
využití kapacity vodních nádrží, vrchol adaptační evoluce 

Thermarces cerberus  (Perciformes, Zoarcidae) 


