
 1 

ČESKÉ NÁZVY ŽIVO ČICHŮ 
V. 

RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 
1. 

SLIZNATKY (MYXINI) 
MIHULE (CEPHALASPIDOMORPHI) 

PARYBY (CHONDRICHTHYES) 
 
 

LUBOMÍR HANEL,  JIND ŘICH NOVÁK 
 

Národní muzeum Praha  2000 
 
 
 
 
Řád:  SLIZNATKTVA ŘÍ  – MYXINIFORMES  /SLIZNATKOTVÁRNÍ/ 
Čeleď:  sliznatkovití 
Rod:  pasliznatka 
  sliznatka 
 
 
Řád:  MIHULOTVA ŘÍ  – PETROMYZONTIFORMES  /MIHULOTVÁRNÍ/ 
Čeleď:  mihulovití 
Rod:  mihule starší název: okatice 
 
 
 
Řád:  CHIMÉROTVA ŘÍ  – CHIMAERIFORMES  /CHIMÉROTVÁRNÍ/ 
Čeleď:  chimérovkovití 
Rod:  chimérovka 
  chiméra 
 
Čeleď:  pachimérovití 
Rod:  pachiméra 
 
 
Řád:  RŮZNOZUBCI  – HETERODONTIFORMES  /BEZTRNOVCI/ 
Čeleď:  různozubcovití 
Rod:  různozubec 
 
 
Řád:  MALOTLAMCI  – ORECTOLOBIFORMES 
Čeleď:  kobercovcovití 
Rod:  kobercovec 
 
Čeleď:  slepounovití 
Rod:  žralok 
 
Čeleď:  wobegongovití 
Rod:  wobegong 
 
Čeleď:  žralůčkovití 
Rod:  žralůček 
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Čeleď:  vouskatcovití 
Rod:  žralok 
 
Čeleď:  pruhovcovití 
Rod:  žralok 
 
Čeleď:  veležralokovití 
Rod:  žralok obrovský starší název: nosozubec obrovský 
 
 
Řád:  ŽRALOUNI – CARCHARHINIFORMES 
Čeleď:  máčkovití 
Rod:  máčka   druh:  boa, torazame 
     starší název: máčka velkoústá – rýnok  
       máčka černoústá – pilorep 
 
Čeleď:  pruhounovití 
Rod:  pruhoun 
 
Čeleď:  mnohozubcovití 
Rod:  mnohozubec 
 
Čeleď:  vousatcovití 
Rod:  vousatec 
 
Čeleď:  hladkounovití 
Rod:  psohlav  starší název:  psohlav obecný – psohlavec 
  hladkoun  druh:  manazo 
 
Čeleď:  velkookatcovití 
Rod:  velkookatec 
 
Čeleď:  modrounovití 
Rod:  žralok   druh:  tkadlec, velrybář 
     starší název: žralok modravý – žraloun 
  kladivoun  druh:  tiburo  
 
 
Řád:  OBROUNI  – LAMNIFORMES 
Čeleď:  písečníkovití 
Rod:  žralok skvrnitý starší název: šedá sestra 
 
Čeleď:  hlavorohovití 
Rod:  žralok šotek  starší název: diblík  
 
Čeleď:  liškounovití 
Rod:  liškoun obecný starší název: špadun, žralok mlatec 
 
Čeleď:  obrounovití 
Rod:  žralok veliký  starší název: obroun veliký 
 
Čeleď:  lamnovití 
Rod:  žralok bílý  starší název: žralok lidožrout  
  žralok mako 
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Řád:  ŠEDOUNI – HEXANCHIFORMES 
Čeleď:  štíhlounovití 
Rod:  žralok límcový 
 
Čeleď:  šedounovití 
Rod:  žralok 
 
 
Řád:  OSTROUNI – SQUALIFORMES 
Čeleď:  drsnotělcovití 
Rod:  žralok trnitý 
  žralok Cookeův 
 
Čeleď:  světlounovití 
Rod:  světloun  starší názvy:  světloun trnitý – ježinník 
       světloun malohlavý – hltoun ledový 
  žraloček 
 
Čeleď:  bezkýlovcovití 
Rod:  bezkýlovec 
 
Čeleď:  ostrounovití 
Rod:  ostroun 
 
 
Řád:  POLOREJNOCI  – SQUATINIFORMES 
Čeleď:  polorejnokovití 
Rod:  polorejnok 
 
 
Řád:  PILONOSI  – PRISTIOPHORIFORMES 
Čeleď:  pilonosovití 
Rod:  pilonos  starší název: pilonoš 
 
 
Řád:  REJNOCI  – RAJIFORMES 
Čeleď:  pilounovití 
Rod:  piloun   starší název: piloun malozubý – piloun mikrodon  
 
Čeleď:  parejnokovití 
Rod:  parejnok  starší název: parejnok elektrický – trňák obecný 
       parejnok atlantský – teruka 
 
Čeleď:  narcinovití 
Rod:  narcina 
 
Čeleď:  kytarovcovití 
Rod:  kytarovec 
 
Čeleď:  pilohřbetovití 
Rod:  pilohřbet  druh:  halavi, jaram  
 
Čeleď:  rejnokovití 
Rod:  rejnok    druh:  mula, pigara, pita, tajara , tengu, drsoň, lima 
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Čeleď:  hlubinářovití 
Rod:  hlubinář 
 
Čeleď:  šestižábrovcovití 
Rod:  šestižábrovec 
 
Čeleď:  trnuchovití 
Rod:  trnucha  druh:  dadong, aiereba 
 
Čeleď:  tlustoocaskovití 
Rod:  tlustoocaska 
 
Čeleď:  křídlounovití 
Rod:  křídloun 
 
  
 

ČESKÉ NÁZVY ŽIVO ČICHŮ 
V. 

RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 
2. 

NOZDRATÍ (SARCOPTERYGII) 
PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) 

 
CHRUPAVČITÍ (CHONDROSTEI) 

KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) 
KOSTLÍNI (SEMIONOTIFORMES) – BEZOSTNÍ (CLUPEIFORMES ) 

 
LUBOMÍR HANEL, JIND ŘICH NOVÁK 

 
Národní muzeum Praha 2001 

 
 
 
Řád:  LATIMÉRIE  (COELACANTHIFORMES) 
Čeleď:  latimériovití 
Rod:  latimérie 
 
 
Řád:  JEDNOPLICNÍ  – CERATODONTIFORMES 
Čeleď:  australští bahníkovití 
Rod:  bahník australský 
 
 
Řád:  DVOUPLICNÍ  – LEPIDOSIRENIFORMES 
Čeleď:  američtí bahníkovití 
Rod:  bahník americký starší název: karamuru 
 
Čeleď:  afričtí bahníkovití 
Rod:  bahník západoafrický 
  bahník východoafrický 
  bahník Dolloův 
  bahník malý 
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Řád:  MNOHOPLOUTVÍ  – POLYPTERIFORMES (BICHIŘI) 
Čeleď:  bichirovití 
Rod:  bichirek  
  bichir  
 
 
Řád:  JESETEŘI  – ACIPENSERIFORMES 
Čeleď:  jeseterovití  
Rod:  jeseter  starší název:  jeseter malý – sterlet 
  vyza  starší název:  vyza malá – kaluga 
    starší název: vyza velká – běluha 
  lopatonos 
 
Čeleď:  veslonosovití 
  veslonos 
 
 
 
Řád:  KOSTLÍNI  – NEOPTERYGII 
Čeleď:  kostlínovití 
Rod:  kostlín 
 
 
Řád:  KAPROUNI  – AMIIFORMES 
Čeleď:  kaprounovití 
Rod:  kaproun 
 
 
Řád:  OSTNOJAZYČNÍ  – OSTEOGLOSSIFORMES 
Čeleď:  ostnojazykovití 
Rod:  arapaima  starší název: arapajma 
  fatang 
  arowana  starší název: kadal, ostnojazyčnatec 
  baramundi  starší název: barramunda 
 
Čeleď:  motýlkovcovití 
Rod:  motýlkovec  starší názvy: ryba motýlek, motýlková ryba 
 
Čeleď:  hiodonovití 
Rod:  hiodon 
 
Čeleď:  nožovcovití 
Rod:  nožovec  starší název: čitala, notopterus, xenomystus 
 
Čeleď:  rypounovití 
Rod:  rypoun druh: tamandua, čokve, mento, okatec, farao, bane 
 
Čeleď:  gymnarchovití 
Rod:  gymnarch 
 
 
Řád:  TARPONI  – ELOPIFORMES 
Čeleď:  elopsovití 
Rod:  elops 
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Čeleď:  tarponovití 
Rod:  tarpon 
 
 
Řád:  ALBULOTVA ŘÍ  – ALBULIFORMES /ALBULOTVÁRNÍ/ 
Čeleď:  albulovití 
Rod:  albula 

 gisu 
 
Čeleď:  halosaurovití 
Rod:  aldrovandie 
  halosaur 
 
Čeleď:  ostnohřbetcovití 
Rod:  ostnohřbetec 
 
 
Řád:  HOLOBŘIŠÍ  – ANGUILLIFORMES /ÚHOŘI/ 
Čeleď:  úhořovití 
Rod:  úhoř   starší názvy: drňák, ouhoř, volšák 
 
Čeleď:  úhořovníkovití 
Rod:  úhořovník 
 
Čeleď:  štíhloušovití 
Rod:  štíhlouš 
 
Čeleď:  pamurénovcovití 
Rod:  pamurénovec  druh:   kazuko, olokun 
 
Čeleď:  murénovcovití 
Rod:  murénovec 
 
Čeleď:  murénovití 
Rod:  muréna druh:   kidako, kolpos, argus, kamar 
    starší název: muréna obecná: murana 
 
Čeleď:  tupohlavcovití 
Rod:  tupohlavec 
 
Čeleď:  hadařovití 
Rod:  hadař  druh:   jako, erabo, kunaloa, boro, frio  
    starší název: hadovec 
 
Čeleď:  hadounovití 
Rod:  hadoun 
 
Čeleď:  dlouhošíjcovití 
Rod:  dlouhošíjec 
 
Čeleď:  pamurénovití 
Rod:  pamuréna 
 
Čeleď:  úhořovkovití 
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Rod:  úhořovka 
 
Čeleď:  úhořovcovití 
Rod:  úhořovec druh:   nezumi, anago, obud, zubáč, kapala 
 
Čeleď:  štíhlohlavcovití 
Rod:  štíhlohlavec 
 
Čeleď:  pilozubovití 
Rod:  pilozub 
 
 
Řád:  VELKOTLAMKY  – SACCOPHARYNGIFORMES 
Čeleď:  tupoocaskovití 
Rod:  tupoocaska 
 
Čeleď:  velkotlamkovití 
Rod:  velkotlamka 
 
Čeleď:  šírotlamkovití 
Rod:  šírotlamka 
 
Čeleď:  čelisťovkovití 
Rod:  čelisťovka 
 
 
Řád:  BEZOSTNÍ  – CLUPEIFORMES 
Čeleď:  zubatinkovití 
Rod:  zubatinka 
 
Čeleď:  sardelovití 
Rod:  sardelka 
  sardel  druh:  kurta , fasa, taty, tri , porava, purava 
    starší názvy: sardel obecná – ančovička, anšovička, sardelle, sardinka 
 
Čeleď:  sledicovití 
Rod:  iliša  starší název: sleďovka 
  sledice 
  pelona 
  rakonda 
 
Čeleď:  dorabovití 
Rod:  dorab 
 
Čeleď:  sleďovití 
Rod:  placka  druh:  toli    

starší název:  placka pomořanská – lososnice, podhořanka, podmořanka 
      placka velkooká – finta  
      placka iliša - hilsa 
  sleď  druh:  ogura, palasah, sima 
  dorosoma 
  menhaden 
  sleďovec 
  kilka 
  korika 
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  sleďovka 
  dajela 
  chirava 
  bonga 
  etrumeus 
  jenkinsie 
  konosir 
  pelonula 
  sleděc 
  sardinka druh:  lemuru, zunasi 
  šprotek 
  šprot  starší názvy: sprata, spratt, sprot, sprott, sprotta, šprota, šprotka 
 
     

ČESKÉ NÁZVY ŽIVO ČICHŮ 
V. 

RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 
3. 

PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) 
KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) 

MALOÚSTÍ (GONORYNCHIFORMES) – MÁLOOSTNÍ (CYPRINIFOR MES) 
 

LUBOMÍR HANEL, JIND ŘICH NOVÁK 
 

Národní muzeum Praha 2002 
 
 
 
 
 
Řád:  MALOÚSTÍ  – GONORYNCHIFORMES 
Čeleď:  chanosovití 
Rod:  chanos 
 
Čeleď:  jednovousovití 
Rod:  jednovous 
 
Čeleď:  knériovití 
Rod:  kromérie 
  knérie 
 
Čeleď:  bahníčkovití 
Rod:  bahníček 
 
 
Řád:  MÁLOOSTNÍ  – CYPRINIFORMES 
Čeleď:  kaprovití 
Rod:  sanak 
  hrouzkovka 
  cejn 
  ouklejice 
  cejnovec 
  hrouzek 
  hořavka 
  parmička 
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  dlátovka 
  ostropysk 
  ouklejka starší název: ouklejka pruhovaná – bělička, čorek 
  ouklej  starší název: ouklej obecná – blýskavka, úkleje 
  algansea 
  dánio  druh:  dangila 
    starší název: danio, danie, dánička, zebřička 
  kambot 
  kulter  
  saramugo 
  tolstolobec starší název: tolstolobik 
  aspidoparie 
  bolen 
  parmoun 
Rod:  razbořice 
  bangana 
  alang 
  bivie 
  razborka 
  kandidie 
  cejnovka 
  karasovec 
  katla 
  veleparma 
  hlavín 
  příčnoústka 
  jelčík 
  korejus 
  hongči 
  parmoun 
  redang 
  parmoušice 
  skleněnka 
  dionda 
  osman 
  bolenec 
  neobola 
  labeo 
  letounek 
  evara 
  jeleček 
  gara  druh:  Cyrano 
  gila 
  hrouzenka 
  hrouzek starší názvy: dřízek, hříz, hřízek, řezoun, řízek 
  hrouzkovec 
  hampala 
  hrouz 
  kulterela 
  gramona 
  tlouštík 
  pasoj 
  drobnuška 
  běluše 
  dandie 



 10 

  tolstolobik 
  chagunie 
  ouklejice 
  chanod 
  kýlnatka 
  ostroretka starší názvy: ostroretka stěhovavá – cukparma, nosák, nosen, nosek 
  horalka 
  iberie 
  wataka 
  lelawak 
  gizán 
  hrouzec 
  střevlice 
  lao 
Rod:  lavinie 
  trněnka 
  amuřice 
  slunka  starší název: ovsenička 
  jelec  starší názvy: jelec tloušť – dyblink , klen, kleně 
      jelec jesen – jasek, jezůvě, ryba májová 

     jelec proudník – bělauš, vodní zajíček 
     jelec drobnošupinný – makal 
 lisochil 
 mujuk 

  vader 
  luxilus 
  třpytivka 
  parang 
  agus 
  mekongina 
  mesobola 
  kýlnatka 
  moroko 
  palang 
  dumpis 
  nokomis 
  štíhlenka 
  drápenka 
  pstruhovec 
  hasu 
  kosuati 
  bitungu 
  gurda 
  seluang 
  tulum 
  nagir 
  parazako 
  střevle  starší názvy: střebla, střelice, střelička, střevlec, střevlička 
  jeskyník 
  rozkolník 
  širouš 
  plošťák 
  pogon 
  tungie 
  bulu 
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  rajamas 
  razbora starší název: rasbora, samwba 
  vatani 
  lumbut  
  plotice  starší název: plotice obecná – radoun, radounek 
  katari  
  papak 
  perlín  starší názvy:  perlín ostrobřichý – červenice, červenička, červenka, rudoun, 
      červenopeřice, šenkýřka, zruka 
  parmec 
  nukta 
  osmančík 
  škrabalka 
  marinka  
Rod:  kandar 
  hrouzíček 
  amuřice 
  tanakie 
  kardinálka  starší název: falešná neonka, nepravá neonka, Tanova rybka, 
      Venušina rybka 
  planang 
  tiaroga 
  mahsír 
  maruta 
  krasovník 
  chramule 
  podoustev starší název:  podoustev říční – hustera, nosál, padoustev, paroustev 
  drobník 
  jaošan 
  juririe 
  zako 
  přísavka 
  kaprovec starší název: bufalo 
  pakaprovec 
  rezatka 
 
Čeleď:  sekavcovití 
Rod:  sekavec 
  sekavka 
  sekavčík 
 
Čeleď:  mřenkovití 
Rod:  aborie 
  balitora  
  bavánie 
  přísavník druh:  daon 
  mřenka druh:  banar, Aramis, Athos, Porthos, Quasimodo, rikiki  
  sektorie 
  sevelie  druh:   patela 
  mřenice 
 
  

ČESKÉ NÁZVY ŽIVO ČICHŮ 
V. 

RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 
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4. 
PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) 

KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) 
 

TRNOBŘIŠÍ (CHARACIFORMES) – NAHOH ŘBETÍ (GYMNOTIFORMES) 
 

LUBOMÍR HANEL, JIND ŘICH NOVÁK 
 

Národní muzeum Praha 2004 
 
 
 
Řád:  TRNOBŘIŠÍ  – CHARACIFORMES 
Čeleď:  patetrovití 
Rod:  patetra 
 
Čeleď:  polozubkovití 
Rod:  anodus 
  polozubka 
  parodon 
  sakodon 
  kurimata 
  kurimatela 
  potamorina 
  prochilodus 
 
Čeleď:  zubaticovití 
Rod:  zubatice 
 
Čeleď:  úzkotlamkovití 
Rod:  úzkotlamka  starší název: úzkotlamka cejnovitá – hlavostojka 
       úzkotlamka tečkopruhá – hlavostoj 
  leporinus  druh:  ypsilon 
  sartor 
 
Čeleď:  hlavostojkovití 
Rod:  hlavostojka 
 
Čeleď:  trahirovití 
Rod:  trahir    druh:  patana 
 
Čeleď:  štíhlotělkovití 
Rod:  štíhlotělka 
  drobnoústka 
  šikmostojka 
 
Čeleď:  štikovkovití 
Rod:  štikovka 
 
Čeleď:  štičkovití 
Rod:  štička 
 
 
Čeleď:  sekernatkovití 
Rod:  sekernatka 
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Čeleď:  tetrovití 
Rod:  charax  druh:  itaimbe, tipiaia  

tetra  druh:  giton, ita, saguazu, exodon, eilyos, ceros, cotinho, mino, sawa, 
    tucano       

    starší název: tetra skvělá – pulchra 
      tetra citronová – rakušanka 
      tetra černopruhá – šolcie, šolcka  
  aknodon 
  agoniates 
  argo 
  atonitus 
  axelrodie 
  bario 
  bleptonema 
  tetřík 
  brykon  druh:  zubatec, alfa, beta, tukuruj  
  brykonela 
  brykonops 
  karlana 
  tetrouš 
  kolosoma 
  kompsura 
  grutus  druh:  mucipu 
  tetran 
  tetruška 
  diapoma 
  tetřice 
  tetráš 
  grundulus 
  neonka 
  henochil 
  hypobrykon 
  chalceus 
  chalcinus 
  characidie starší název: characidie pruhovaná – polozubka 
  cheirodon 
  tetrovka 
  jupiaba 
  knodus 
  landonie 
  gonitaes 
  markiana 
  meloina 
  metynis 
  tetřička 
  mylesinus 
  myletes 
  myleus 
  myloplus 
  mylosoma 
  tetrucha 
Rod:  tetralka  

osubtus 
cheirodus 
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  pristela 
  parastrema 
  tetřínek 
  piabarchus 
  piabina 
  piabukus 
  piaraktus 
  planaltina 
  poptela 
  piraňa 
  probolodus 
  chalceus 
  tetrovice 
  petitie 
  sakoderma 
  kujaba 
  serapinus 
  stetaprion 
  vesikatrus 
  wateina 
 
Čeleď:  afrotetrovití 
Rod:  afrotetra  druh:  Adonis 
 
 
Řád:  SUMCI  – SILURIFORMES 
Čeleď:  sumoušovití 
Rod:  sumouš 
  noturus 
  satan 
  sumíček druh:  menoda, mabusi, gulio, bajad 
  batázio 
  rama 
  rita  
  sperata 
 
Čeleď:  sumíčkovcovití 
Rod:  sumíčkovec 
 
Čeleď:  plochohlavcovití 
Rod:  plochohlavec 
 
Čeleď:  sumcovití 
Rod:  sumec  druh:  dinema, lais, limpok , atu 
  ompok 
 
Čeleď:  sumčíkovití 
Rod:  sumčík druh:  garua 
  silonie 
 
 
 
Čeleď:  pangasovití 
Rod:  pangas 
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Čeleď:  mřenkovcovití 
Rod:  mřenkovec druh:  alula 
    starší název: mřenkovec Ansorgův – fraktura  Ansorgeova 
 
 
Čeleď:  sisorovití 
Rod:  sisora  druh:  lonah 
  gagata 
  hara 
  sisor 
 
Čeleď:  bystřinovcovití 
Rod:  bystřinovec 
 
Čeleď:  proudovcovití 
Rod:  proudovec 
 
Čeleď:  proudovčíkovití 
Rod:  proudovčík 
 
Čeleď:  chakovití 
Rod:  chaka 
 
Čeleď:  keříčkovcovití 
Rod:  keříčkovec 
 
Čeleď:  pakeříčkovcovití 
Rod:  pakeříčkovec starší název: pakeříčkovec obecný – sumec šinggi 
 
Čeleď:  pasumcovití 
Rod:  pasumec starší název: pasumec elektrický – zbaník 
 
Čeleď:  křížovcovití 
Rod:  křížovec druh:  gagora, manjong, mong, Nela, nenga, nox, sagor, sona, mino 
  katorops 
  křížovčík 
  ketengus 
  nedystoma 
  netuma 
  notarius 
  pakřížovec 
  potamarius 
 
Čeleď:  plotosovití 
Rod:  plotos  druh:  torobo 
  tandan 
 
Čeleď:  peřovcovití 
Rod:  peřovec druh:  domino, punťa 
 
 
Čeleď:  trnovcovití 
Rod:  trnovec druh:  nebehled, lyra  
  hasar  starší název: hasar brazilský – pěknorys 
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Čeleď:  trnovčíkovití 
Rod:  hrbohřbet 
  trnovčík 
 
Čeleď:  anténovcovití 
Rod:  anténovec druh:  aguanai, arekaima, malarmo 
 
Čeleď:  anténovkovití 
Rod:  anténovka druh:  magoi, xetenquepeque 
 
Čeleď:  velrybovcovití 
Rod:  velrybovec druh:  kandiru  
 
Čeleď:  spodnookovití 
Rod:  spodnook druh:  deval 
 
Čeleď:  širokohlavcovití 
Rod:  širokohlavec starší název: širokohlavec drsný – pánvovec 
 
Čeleď:  kandirkovití 
Rod:  kandirka  
 
Čeleď:  kandirovití 
Rod:  kandiru  druh:  maracaya, naipi, taroba, yuska 
  amoglanis 
  bulokie 
  kopion 
  listrura  
  vandélie starší název: vandélie obecná - šulinokaz 
  parejodon 
  skleronema 
  silvinie 
  stegofil 
 
Čeleď:  pancéřníčkovití 
Rod:  pancéřníček druh:  mamore, solox, tukano, piloun 
  dianema 
 
Čeleď:  trnovečkovití 
Rod:  trnoveček 
 
Čeleď:  krunýřovcovití 
Rod:  kruný řovec druh:  Adonis, zebra, bororo, mura, tapirape, jumbo 
  lorikárie  druh:  lima 
  sturisoma 
  kruný řník druh:  itacua 
  korumba 
  kruný řnice 
  pekoltie 
  delturus 
  dentektus 
Rod:  pakrunýřník 
  pakrunýřovec 
  furkodon  
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  glyptoper 
  hartie 
  hartiela 
  hisonotus 
  hypostomus druh:  piratatu  
  kruný řovka 
  lamon 
  limatul  
  lipopter  
  liposarkus 
  litogenes 
  litoxus 
  neblin 
  niob 
  ototyris 
  panak 
  palorikárie  
  parej 
  pogon 
  pakrunýřnice 
  tyris  
  reganela 
  rikola  
 
Čeleď:  šplhavkovití 
Rod:  šplhavka starší název: šplhavka okrouhlooká – sopečník 
 
 
 
Řád:  NAHOHŘBETÍ  – GYMNOTIFORMES 
Čeleď:  dlouhoocaskovití 
Rod:  dlouhoocaska 
 
Čeleď:  nahohřbetovití 
Rod:  nahohřbet 
 
Čeleď:  břicholemkovití 
Rod:  břicholemka 
 
Čeleď:  nožovkovití 
Rod:  nožovka 
 
Čeleď:  paúhořovcovití 
Rod:  paúhoř starší název: paúhoř elektrický – holohřbet 
  paúhořovec 
 
 

ČESKÉ NÁZVY ŽIVO ČICHŮ 
V. 

RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 
5. 

PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) 
KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) 

 
STŘÍBRNICOTVA ŘÍ (ARGENTINIFORMES) – ĎASOVÉ (LOPHIIFORMES) 
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LUBOMÍR HANEL, JIND ŘICH NOVÁK 

 
Národní muzeum Praha 2007 

 
 
 
Řád:   STŘÍBRNICOTVA ŘÍ  – ARGENTINIFORMES 
Čeleď:  stříbrnicovití 
Rod:   stříbrnice 
 
Čeleď:  strašíkovití 
Rod:   strašík 
 
Čeleď:  drobnotlamkovití 
Rod:   drobnotlamka 
 
Čeleď:  svítilničkovití 
Rod:   svítilnička druh:   kopua 
  mentodus 
 
Čeleď:  okatkovití 
Rod:  okatka 
 
Čeleď:  uzlatkovití 
Rod:  uzlatka 
  konokara 
  einara 
  leptoderma 
  narcetes 
 
 
Řád:  KORUŠKOTVA ŘÍ  – OSMERIFORMES  
Čeleď:  koruškovití 
Rod:   koruška starší název: štint 
  huňáček starší názvy: dorýš, hlaváček, kapelin, kapelín, koruška 
 
Čeleď:  koruškovcovití 
Rod:  koruškovec 
 
Čeleď:  galaxiovití 
Rod:  galaxie 
 
 
 
 
Řád:  LOSOSOTVAŘÍ  – SALMONIFORMES 
Čeleď:  lososovití 
Rod:  pstruh  druh:   aguabonita, iwame, letnica 
    starší názvy: pstruh duhový – duhák 
      pstruh cetinský – losos pastrva, pastermka 
Rod:  lenok 
  síh  druh:   omul, muskun, maréna, peleď 
    starší názvy: síh maréna – maduimarena 
      síh nosatý – syroka, muksuna, čokora 
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      síh peleď – peled, peljad 
      síh sibiřský – sjelda 
  hlavatka starší názvy: hlavatka podunajská – hlavatice, huch, huchen, siven 
  losos  druh:   keta, kisuč, gorbuša, masu, nerka, čavyča 
  siven  druh:  malma, nejva, umbla 
    starší název: siven americký – sivěnka 
  nelma  starší název: nelma obecná – nělma 
  lipan  starší název: lipan podhorní – květoň, květovoň, lipeň, smrdlan 
 
 
Řád:  ŠTIKOTVA ŘÍ  – ESOCIFORMES 
Čeleď:  štikovití 
Rod:  štika  druh:   muskalunga 
    starší název: štika obecná – ščika, štik, štík, zubatá 
      štika muskalunga – muskalunge 
 
Čeleď:  blatňákovití 
Rod:  dálie 
  blatňák starší název: tmavec 
 
 
Řád:  VELKOÚSTÍ  – STOMIIFORMES 
Čeleď:  světlíkovití 
Rod:  světlík  
 
Čeleď:  štětinozubkovití 
Rod:  štětinozubka 
 
Čeleď:  stříbrnáčovití 
Rod:  stříbrník  
  stříbrnáč starší název:  stříbrnáč prosvítavý – lesklíček světélkující 
 
Čeleď:  světelníkovití 
Rod:  světelník 
 
Čeleď:  světlonošovití 
Rod:  pestrosvítivec 
  svítivec druh: tanibe, šermíř 
  svítivka 
  světlonoš 
  zubatka 
  pásovka 
  svítivník 
  drakouš 
 
Řád:  MĚKKORYPÍ  – ATELEOPODIFORMES 
Čeleď:  měkkorypounovití 
Rod:  měkkorypoun 
 
 
Řád:  JINOŽÁB ŘÍ  – AULOPIFORMES 
Čeleď:  paraulopovití 
Rod:  paraulopus 
 
Čeleď:  jinožábrovkovití 
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Rod:  jinožábrovka 
 
Čeleď:  pískovníčkovití 
Rod:  pískovníček 
 
Čeleď:  ještěrohlavcovití 
Rod:  ještěrohlavec druh:   tumbil  
  bumalo 
 
Čeleď:  hlubnicovití 
Rod:  hlubnice 
 
Čeleď:  zelenoočkovití 
Rod:  zelenoočka druh:   mento 
 
Čeleď:  vláknicovití 
Rod:  vláknice 
 
Čeleď:  štíhluškovití 
Rod:  štíhluška 
 
Čeleď:  bezočkovití 
Rod:  bezočka 
 
Čeleď:  stříbroočkovití 
Rod:  stříbroočka 
 
Čeleď:  dlouhozubcovití 
Rod:  dlouhozubec 
 
Čeleď:  dlouhonosovití 
Rod:  dlouhonos 
 
Čeleď:  barakudinovití 
Rod:  barakudina druh:   neles 
 
Čeleď:  giganturovití 
Rod:  gigantura 
 
 
 
 
 
 
Řád:  HLUBINOVKY  – MYCTOPHIFORMES 
Čeleď:  lampičníkovití 
Rod:  lampičník 
 
Čeleď:  lampovníkovití 
Rod:  lampovník 
  lampař druh:   kora 
  lampovnice 
  hintonie 
  lampovníček 
  lampice 
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  palampovník 
  lampoun 
  skopelus 
  parvilux  
  beanie 
  lampuše 
 
 
Řád:  LESKYŇOVCI  – LAMPRIFORMES 
Čeleď:  plachtaříkovití 
Rod:  plachtařík 
 
Čeleď:  leskyňovití 
Rod:  leskyně 
 
Čeleď:  stuhovkovití 
Rod:  stuhovka 
 
Čeleď:  páskounovití 
Rod:  páskoun 
 
Čeleď:  vlajkoocaskovití 
Rod:  vlajkoocaska 
 
Čeleď:  nahobřichovití 
Rod:  nahobřich 
 
Čeleď:  hlístounovití 
Rod:  hlístoun 
 
 
 
Řád:  VOUSATKY  – POLYMIXIIFORMES 
Čeleď:  vousatkovití 
Rod:  vousatka 
 
 
 
Řád:  OKOUNCOVCI  – PERCOPSIFORMES 
Čeleď:  okouncovití 
Rod:  okounec 
 
Čeleď:  okounčíkovití 
Rod:  okounčík 
 
Čeleď:  hrdlořitkovití 
Rod:  hrdlořitka 
 
 
 
Řád:  HRDLOPLOUTVÍ  /=MĚKKOPLOUTVÍ/ - GADIFORMES 
Čeleď:  murénovkovití 
Rod:  murénovka 
 
Čeleď:  treskounovití 
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Rod:  treskoun 
 
Čeleď:  treskounkovití 
Rod:  treskounek 
 
Čeleď:  hlavounovití 
Rod:  hlavoun druh:  thurla  

starší název:  hlavoun atlantský – grenadier  
      hlavoun pruhovaný – ostrohlávka 
      hlavoun tuponosý - grenadiér 
Rod:  hlavenka 
  cetonurus starší název: cetonurus tlustohlavý – dlouhoocásek 
  gadomus 
  pahlavoun 
  kumba 
  nezumie 
  makrosmie 
  makrurus  
  trachonurus 
  hlavatice 
 
Čeleď:  moridovití 
Rod:  morida druh:   Coheni 
  gadela 
  lepidion 
  lotela 
 
Čeleď:  hlubinářkovití 
Rod:  hlubinářka 
 
Čeleď:  štikozubcovití 
Rod:  štikozubec 
  treskovník 
 
Čeleď:  mníkovcovití 
Rod:  mníkovec 
 
Čeleď:  treskovití 
Rod:  treska  druh:  tomkod, sajda 
    starší názvy: treska grónská – ogak 
      treska jednoskvrnná – pikša 
      treska bezvousá – merlang 
      treska modravá – putasu 
      treska sajda – polak 
      treska pestrá – mintaj  
  mník  starší názvy: mník bělolemý – brosma, mníkovec, torsk 
      mník pětivousý – vousanka 
      mník čtyřvousý – vousatka 
      mník jednovousý – mík 
      mník mořský – meň 
 
 
 
Řád:  HRUJOVCI – OPHIDIIFORMES 
Čeleď:  jehličkovití 
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Rod:  jehlička 
 
Čeleď:  hrujovití 
Rod:  hrujovka  
  hruj   starší název: hruj hadovitá - hruje  
  hrujovnice 
  hrujovník  
 
 
Čeleď:  jeskyňovkovití 
Rod:  jeskyňovka druh:  jeb, kakuki  
 
Čeleď:  hlubinářovití 
Rod:  hlubinář 
 
Čeleď:  slimulovkovití 
Rod:  slimulovka 
 
 
 
Řád:  ŽABOHLAVÍ  – BATRACHOIDIFORMES 
Čeleď:  žabohlavcovití 
Rod:  žabohlavec druh:  hastroš 
 
 
 
Řád:  ĎASOVÉ – LOPHIIFORMES 
Čeleď:  ďasovití 
Rod:  ďas 
 
Čeleď:  rozedrancovití 
Rod:  rozedranec 
 
Čeleď:  hlavičníkovití 
Rod:  hlavičník 
 
Čeleď:  ďasovčíkovití 
Rod:  ďasovčík 
 
Čeleď:  udicovkovití 
Rod:  udicovka 
 
Čeleď:  žabošklebovití 
Rod:  žaboškleb 
 
Čeleď:  chřestivcovití 
Rod:  chřestivec druh:  hvězdonoš 
 
Čeleď:  čertovníkovití 
Rod:  čertovník 
 
Čeleď:  hrotozubkovití 
Rod:  hrotozubka 
 
Čeleď:  velkotlamcovití 
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Rod:  velkotlamec 
 
Čeleď:  kulovníkovití 
Rod:  kulovník  
 
Čeleď:  hltavcovití 
Rod:  hltavec 
 
Čeleď:  břichatkovití 
Rod:  břichatka 
 
 
Čeleď:  břichatcovití 
Rod:   břichatec 
 
Čeleď:  hlubníkovití 
Rod:  hlubník  
 
Čeleď:  tykadlovkovití 
Rod:  tykadlovka 
 
Čeleď:  hrotoústkovití 
Rod:  hrotoústka 
 
Čeleď:  bradovousovití 
Rod:  bradovous 
 
    
 

České názvy živočichů 
 V. 

Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 
 6. 

PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) 
 

KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) 
[CÍPALOVÉ (MUGILIFORMES) – 

HRDLOŽÁB ŘÍ (SYNBRANCHIFORMES)] 
 

Lubomír Hanel, Jindřich Novák 
 
Národní muzeum 2009 
 

 

Řád Čeleď Rod Druh Strana Poznámka 

Cípalové cípalovití cípal abu 9  
  cípal curema 9  
  cípal corsula 10  

Gavúni gavúnovcovití aterinela  10  
  aterina  11  
  menidie  11  
  gavúnovec  11  
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  poblana  12  

  příbojovčík  12  
  gavúnek katrana 14  
   vatosoa 14  
  duhovka bulolo 12  
   batanta 13  
   wajgeo 13  

   corona 13  
   lakamora 13  
  aterion    
  hrdlovka    
  gavún panatela 16  
  duhounek    

Jehlotvaří medakovití medaka    
  letoun ago 17  
   tringa 18  
  polozobánka balao 18  
   tengah 18  
   gambarur 19  
   congaturi 19  

   naga 19  
 jehlicovití jehlice timucu 20  
   choram 20  
 rohoretkovití sajra    
  rohoretka    
Halančíkovci štikovcovití štikovec    

 halančíkovití halančík alfa 22  
   mbam 22  
   edea 22  
   hera   
   etoumbi 23  
   mimbon 23  

   omega 23  
   mamfe 25  
   boji 25  
   togo 26  
   kindia 26  
  panchax singa 24  
 rivulovití vějířovka arachan 27  

   charrua 27  
   minuano 27  
   toba 28  
   hrbáč 28  
   altamira 29  
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   aruana 29  

  rivulus amanan 29  
   bororo 29  
   javahe 30  
   karaja 30  
   kayabi 30  
   kayapo 30  

   pinima 31  
   sape 31  
  moena  28 Opravdu to není překlep 

jsou obě!!! –na i –ma. 
  moema  29  
  neofundul  29  
  pituna poranga 29  

  vějířovec  32  
 pafundulovití pafundul  33  
 gudeovití gudejka  33  
  alotoka  33  
  ameka  33  
  gudea  33  
  žirardinka  33  

  hubsina  33  
  čapala  33  
  ilyodon  33  
  skifie  33  
  xenotoka  34  
 fundulovití adinie  34  

  fundul lima 34  
  lukánie  35  
 samarukovití samaruk  35  
 halančíkovcovití halančíkovec afdera 35  
   carbonera 36  
   boxer 36  

  orestias yanacocha 36  
   imarpe 36  
   taquiri 37  
   tutini 37  
   uruni 37  
   ututo 37  
 hladinovkovití hladinovka  37  

  jenynsie  37  
  stříbrotělka  37  
  alfaro  37 TO alfaro > střední rod! 
  zářnoočko palikur 38  
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   kongoro 40  

   kibiti 40  
   ruaha 40  
   nga 42  
  živorodka  38  
  gambusenka  38  
  hubsie  38  

  ostrozubka  38  
  gambusie panuko 39  
  heterandrie  40  
  limie  40  
  pecilka  41  
  novoheterandrie  41  

  štíhluška  41  
  krátkot ělka  41  
  říčanka  41  
  januárka  42  
  lagunka  42  
  živorodka  42  
  živoroděnka  43  

  krásnotělka  43 Opět není překlep > 
krátkot ělka i krásno-  

  třpytilka  44  
  pecilenka  44  
  kvintana  44  
  tomeurus  44  
  xenodexie  44  

  xenofalus  44  
  mečovka  44  
  plata  44  
Mořatky velkošupinatkovití velkošupinatka  45  
  ostnohřbet  46  
  špičoun  46  

  osteneček  46  
  rudoústka  46  
  rudovka  46  
  děrovka  46  
  mirapina  46  
  velkonos  46  
Pilonoši zubaticovití zubatice  47  

  beztrnovka  47  
  světloočka  47  
  trnonoš  47  
  červenice  48  
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 pilonošovití pilonoš  48  

 pruhatcovití pruhatec tiki 48  
   hormion 49  
   delta 49  
Pilobřiši cytusovití cytus  50  
 piloušovití pilouš  50  
 parazenovití parazen  50  

 zenionovití zenion  50  
 maloústkovití maloústka  50  
 pilobřichovití pilobřich  50  
Volnoostní písečníkovití písečnice  50  
 trubi čkovcovití trubi čkovec  50  
 koljuškovití koljuška  51  

 jehlounkovití jehlounek  51  
 dráčkovití dráček  51  
 vějířníkovití vějířník  51  
 jehlovití jehla  52  
  koníček kuda 53  
   tyro 54  
  řasovník  55  

 trubkotlamkovití trubkotlamka  56  
 lulankovití lulanka  56  
 klunatkovití klunatka  56  
  špičatka  56  
Hrdložábří hrdložábříkovití hrdložábřík  57  
 hlaďulenkovití hlaďulenka  57  

 hrotočelcovití hrotočelec goro 58  
No a to je všechno! Všechny ostatní druhy jsou typu: šedesátitrnitý, malawiský, znamenaný, ohnivý 
…….. 
 
 
 

ČESKÉ NÁZVY ŽIVO ČICHŮ 
V. 

RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 
7. 

PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII) 
KOSTNATÍ (NEOPTERYGII) 

[ROPUŠNICOTVAŘÍ (SCORPAENIFORMES) – 
OSTNOPLOUTVÍ (PERCIFORMES) – PERCOIDEI] 

 
Lubomír Hanel, Jiří Plíštil, Jindřich Novák: 

 
Národní muzeum Praha 2011 

 
 

Řád Čeleď Rod Druh Strana Synonyma 
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letuchovití letucha  9  

ropušnička  9  

okouník aurora 
bukanýr 

14 
15 

 

ropušníček  9  

ropušnice chameleon 
orgila 
pele 
pepo 

12 
13 
13 
13 

 

odranec  9  

perutýn  9  

ebosie  9  

paropušník  9  

inimikus  10  

paokouník  10  

ropušnicovití 

paropušnice  10  

oválkovití oválek  16  

sametovcovití sametovec  17  

vlajkovkovití vlajkovka  17  

rudíkovití rudík  17  

rypáčkovcovití rypáčkovec  17  

štítníkovití štítník farago 
kumu 
hime 
soela 
tagala 

18 
18 
18 
20 
20 

 

brňákovití brňák  20  

placatkovití placatka  21  

zploštělcovití zploštělec  21  

plochohlavcovití plochohlavec  22  

chmurnatkovití chmurnatka  22  

hřebeníkovití hřebeník  22  

holohlavcovití holohlav  23  

vrankovcovití vrankovec  23  

ploutvíkovití ploutvík  23  

R
O

P
U

Š
N

IC
O

T
V

A
Ř

Í 

vrankovití vranka gonez 24  
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kazika 
zonope 
haitej 
jaok 

24 
25 
25 
26 

archis  23  

bero  23  

bolinie  23  

daruma  25  

vranec  26  

velitor  27  

holoměnkovití holoměnka  27  

pavrankovití pavranka  27  

špičatičkovití špičatička  27  

broník vulsa 28  
broníkovití 

ocela  28  

tlustohlavcovití tlustohlavec sadko 29  

velkohlavcovití velkohlavec  29  

hranáčovití hranáč  29  

terčovka mento 
praseč 

34 
34 

 

terčovník  30  

terčice  32  

R
O

P
U

Š
N

IC
O

T
V

A
Ř

Í 

terčovkovití 

terčovnice  35  

robalovití robalo  35  

okouníčkovití okouníček nama 36  

latesovití lates  37  

mořčákovití mořčák  37  

paokounovití paokoun  37  

perciliovití percilie  38  

kanicovkovití kanicovka  38  

okaticovití okatice  38  

mnohopilákovití mnohopilák hapuku 38  

O
S

T
N

O
P

LO
U

T
V

Í 

kanicovití 
kanic harlekýn 

awoara 
itajara 

39 
40 
41 
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summana 
tauvina 
tukula 
kardinál 
indigo 
jeskyňář 
meteor 
kingyo 
guaza 
olfax 
loro 
auriga 
tlachal 

41 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
46 
47 

bradáč tapui 
Wassi 
hiva 
lori 
princezna 
taira 

44 
44 
45 
45 
46 
46 

 

sutonie  47  

tosana  47  

ropušicovití ropušice  47  

hlavotrnovití hlavotrn  47  

plochonosovití plochonos  47  

sapínovcovití sapínovec linda 49  

kaníckovití kanícek  50  

trnovkovití trnovka  50  

štíhlounkovití štíhlounek  50  

studnařovití studnař  50  

kotějkovití kotějka  51  

osmipruhovití osmipruh  51  

slunečnice  51  
okounkovití 

okounek  52  

okounovití okoun  55 okaun 

candátek    

perkarina  55  

percina  55  
okounovití 

drskovec  56 paokoun 
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očařovití očař  56  
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parmovcovití parmovec abo 60  

ježdíkovcovití ježdíkovec sihama 
soringa 

62 
62 

 

štíhlicovití štíhlice  62  

bělivkovití bělivka  63  

štikulenkovití štikulenka  63  

žravcovití žravec  63  

lufarovití lufara  63 modroun 

kohoutovcovití kohoutovec  63  

zlakovití zlak  63 dolfin 
doráda 

kranasovcovití kranasovec  63 kobia 

štítovcovití štítovec lodivod 63 štítonoš 

kranas vadigo 
tille 
koheru 
tala 

64 
65 
65 
65 

kranas zdobený 
kranas olivový 

vidlatka palometa 66  

kranasovití 

lodivod  65 pilot 

měsícovcovití měsícovec  66  

plošákovití plošák  66  

pražmovití pražma  67  

placulinkovití placulinka  68  

bezzubkovití bezzubka kali 68  

chňapalovití chňapal skopec 
bohar 
pinjalo 

68 
68 
70 

chňapal americký 

chňapálkovití chňapálek  70  

pilohřbetcovití pilohřebetec  70  

ostnušíčkovití ostnušíček  70  

chrochtal hasta 73  
chrochtalovití 

boridie  71  

špičatníkovití špičatník  74  

pichulovití pichule  75  
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cejnovkovití cejnovka mahsena 75  
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mořan berda 75  

očnatec  76 okáč 

pražman bajonado 
zapata 

76 
77 

 
modroskvrnný 

zubatec  76  

oblada  77  

mořanovití 

růžicha kantara 78 mořan tmavý 

smuhovka  78  
smuhovkovití 

modrák  78 gira (skvrnitá) 
trogma (rypákovitá) 

smuhovcovití smuhovec  78  

smuha nibe 
akoupa 
pama 
pawak 

79 
79 
81 
82 

 

bahaba  79  

šavlatka  80  

smuhoun burito 83  

katala  80  

larimus  80  

smuhovití 

kavalír  82  

parmicovití parmice  83  

metaříkovití metařík  85  

perlovcovití perlovec  85  

pobřežníkovití pobřežník  85  

beztrníkovití beztrník  85  

okatcovití okatec  85  

stříkounovití stříkoun  85  

kahavajovití kahavaj  86  

dombovití domba  86  

tloušťovkovití tloušťovka  86  

lesklecovití lesklec  87  
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klipkovití 

klipka panda 
baronesa 
punťa 
tulák 

87 
87 
88 
88 
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aya 89 

zobec  87 prskavec, sapín 

pomec paru 91  
pomcovití 

pomčík  90  

trnohřbetovití trnohřbet  91  

kostlivkovití kostlivka  91  

ostnáčovití ostnáč  91  

bručounovití bručoun bidyan 
iravi 

91 
92 

 

praporkovcovití praporkovec  92  

hranozubovití hranozub  93  

štětičkovcovití štětičkovec  93  

chironemovití chironemus  93  

mramorovkovití mramorovka  93  

morvongovití morvong  93  

trumpetníkovití trumpetník  94  

gospicovití gospice  94  
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