
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Kmen: Měkkýši 
Společné znaky 
Mají měkké tělo rozlišené na tři části: hlavu (sídlo smyslových orgánů), nohu (pohybový orgán) 
a útrobní vak. 

Většina měkkýšů má tělo chráněné vápenatou schránkou. Jedna (většinou zatočená) schránka se 
nazývá ulita .  Dvě párové schránky se nazývají lastury. 

Rozlišují se na tři základní třídy: plže, mlže a hlavonožce. 

Třída: Plži 
� typičtí měkkýši se všemi vyvinutými částmi 

těla (hlava, noha, útrobní vak),  
na hlavě mají tykadla 

� mají ulitu , u některých je zcela zakrnělá 
(například u slimáků) 

� žijí ve vodě i na souši 

Pokryv t ěla  
� pokožka s četnými slizovými žlázami 

Pohyb 
� mohutná svalovina, především v noze 

 

Trávicí soustava 
� trávicí trubice, do střeva ústí trávicí žláza, která vytváří trávicí šťávy (rozkládají potravu) 

� v ústní dutině je drsný jazyk, který slouží ke strouhání potravy (na obrázku vpravo) 

 

Dýchací soustava 
� dýchací orgán je na povrchu útrobního vaku,  

je hustě protkaný cévami 

� u vodních plžů má podobu žaber (výběžky, které jsou omývány 
okolní vodou), u suchozemských plžů má podobu plic (dutina 
vchlípená dovnitř těla) 

 

Cévní soustava 
Je vyvinuta, po těle rozvádí tekutinu a s ní i kyslík a živiny. 

Základem cévní soustavy je srdce (svalnatý váček), které 
neustále uvádí tekutinu v těle do pohybu. Tekutina je 
nasávána do otevřených cév, prochází srdcem a z něj je 
cévami rozváděna dál do těla. I tyto cévy jsou otevřené, 
takže se tekutina z nich vylévá a omývá všechny orgány 
v těle. Taková cévní soustava se nazývá otevřená. 

Během putování cévami tekutina prochází přes dýchací 
orgán (plíce nebo žábry), kde se okysličí. 

 

Vylu čovací soustava 
� zvláštní nálevka (v blízkosti srdce), která nasává tělní tekutinu a vede ji kanálkem na povrch těla. 

V kanálku se do těla vstřebávají užitečné látky. Voda a odpad se vylévají ven z těla. 

Nervová soustava 
Nervovou soustavu tvoří velké skupiny nervových buněk nazývané nervové uzliny, které jsou 
navzájem propojeny nervovými vlákny. Taková soustava se nazývá uzlinová. 
Největší uzliny se nacházejí v hlavě. 

Rozmnožování 
� pohlavní, většinou jsou hermafroditi  

 



Významní zástupci plž ů 
Suchozemští plži 
� na hlavě mají dva páry tykadel.  

Na konci horních tykadel jsou jednoduché oči,  
spodní pár tykadel slouží jako sídlo hmatu a chuti. 

� dýchají plícemi 

hlemýžď zahradní 
páskovka: většinou pruhovaná ulita 

slimáci: nemají ulitu, útrobní vak je krytý silnou pokožkou 

Sladkovodní plži 
okružák ploský (plochá ulita) 

plovatka bahenní (ulita vybíhá do ostré špičky) 
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Mořští plži 
ostranka, homolice, zavinutec, rapana, kotouč… 
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Většina znaků popsaných u plžů platí pro všechny skupiny měkkýšů, tedy i pro mlže a hlavonožce. Jsou to následující vlastnosti: 

� Pokryv těla tvoří pokožka se slizovými žlázami. 

� Pohyb zajišťuje mohutná svalovina umístěná především v noze. 

� Dýchají pomocí žaber nebo plic. 

� Mají trávicí trubici  s trávicí žlázou. 

� Mají otevřenou cévní soustavu. 

� Vylučovací soustavu tvoří nálevka s kanálkem, který ústí na povrch těla. 

� Mají uzlinovou nervovou soustavu̧největší uzliny jsou v hlavě. 

� Rozmnožují se pohlavně. 

 



Třída: Mlži 
� mají párové schránky – lastury 

� zcela zakrnělá hlava, tělo je tvořeno jen útrobním vakem a nohou (ryje v písku nebo bahně) 

� dýchají žábrami 

� žijí v mořích i ve sladkých vodách (většinou na dně)  

� živí se drobnými částečkami (řasami, prvoky, částečkami odpadu ap.), které filtrují  z vody 

� mají rozlišená pohlaví 

� někteří slouží lidem jako potrava 

Významní zástupci mlž ů 
škeble rybničná: sladkovodní, žijí v čistých řekách a rybnících 

ústřice, slávka, srdcovka, hřebenatka: žijí v mořích, jsou jedlé 

perlotvorka : v tropických mořích, uvnitř lastur má perleťovou vrstvu, díky níž vytváří perly 
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Třída: Hlavonožci 
� žijí pouze v mořích 

� nejlépe vyvinutá skupina měkkýšů 

� noha je přeměněna na ramena s přísavkami (kolem ústního otvoru) 

� při rychlém pohybu vystřikují vodu plovací nálevkou 

� schránka je většinou zakrnělá 

� jsou draví, v ústní dutině mají zobákovité čelisti (trhání kořisti) 

� dýchají žábrami 

� v hlavě zachována jen jedna obrovská nervová uzlina nazývaná mozek 

� velmi dokonalé oči, podobné očím obratlovců 

� mají rozlišená pohlaví 

Významní zástupci hlavonožc ů 
chobotnice: žije na útesech 

sepie: útrobní vak je vyztužený vápenatou destičkou zvanou sepiová kost 

krakatice, kalmar : plavou v otevřeném moři 

loděnka: žije v mořských hlubinách, má zachovanou ulitu. Podobné schránky měli vymřelí hlavonožci amoniti, jejich zkameněliny 
se nacházejí i v Praze. (Loděnky ani amonity není nutné znát.) 
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