
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Kmen: Strunatci 
Obsahuje velké množství živočichů – velmi jednoduchých i velmi 
dokonalých. 

Vyvinuli se ve vodě. 

Mají dvoustranně souměrné tělo.  

Nervová soustava se nachází na hřbetě a má podobu dlouhé trubice vyplněné nervovými buňkami = trubicovitá nervová soustava. 

Tělo má vnitřní kostru, která má podobu hřbetní struny (dlouhá chrupavčitá výztuž, která se nachází pod nervovou trubicí). 
U jednodušších strunatců se vyskytuje po celý život, u obratlovců je viditelná jen u zárodků a během vývoje se na jejím místě vytvoří 
páteř. 

Kmen strunatců se dělí na tři podkmeny: 

Plášt ěnci 

Bezlebeční (kopinatci) 
velmi primitivní, žijí v mořích 

Obratlovci největší skupina, velmi pokročilí živočichové 
 

kopinatec 

 

Podkmen: Obratlovci 
Tělo je rozlišeno na hlavu, trup, ocas a dva páry končetin. 

Pokryv t ěla 
� nazývá se kůže, má dvě hlavní vrstvy:  

� svrchní vrstva se nazývá pokožka (není prokrvená) 
spodní vrstva se nazývá škára (je prokrvená) 

Kostra 
� vyztužuje tělo zevnitř (vnitřní kostra) 

 

 

� Jejím základem je páteř tvořená jednotlivými obratli .  
Dalšími součástmi kostry je lebka (kostra hlavy, chrání mozek), žebra (chrání přední část trupu) a kostra končetin. 

� u nejstarších obratlovců (např. žraloků) je kostra chrupavčitá (měkčí a pružná), u většiny obratlovců je kostěná (pevná a tvrdá) 

Svalstvo 
� svaly se upínají na kostru 

Dýchání 
Vodní obratlovci dýchají žábrami (jsou umístěny na hlavě), suchozemští obratlovci dýchají plícemi (v přední části trupu). 

Trávicí soustava 
� dlouhá trubice rozlišená na několik úseků:  

ústní dutina – přijímá potravu 
hltan – posouvá potravu do jícnu 
jícen – vede potravu do žaludku 
žaludek – shromažďuje potravu 
střevo – rozkládá potravu a vstřebává rozložené živiny 

� obratlovci mají dvě zvláštní trávicí žlázy: 
játra  – zpracovávají živiny přijaté do těla 
slinivka břišní – vylučuje do střeva trávicí šťávy 

Cévní soustava 
� je uzavřená, v cévách koluje červená krev 

� srdce je umístěno na břišní straně těla v přední části trupu 

Vylu čovací soustava 
� vylučovacím orgánem jsou ledviny umístěné na hřbetní straně těla 

(těsně pod páteří) 

� v ledvinách jsou malá vylučovací tělíska s kanálky, která pracují 
podobně jako u ostatních živočichů 

� v ledvinách se vytváří moč (odpadní tekutina)¸ ta je odváděna 
močovody ven 

 
 
 

 
 
 

 

 



Nervová soustava 
� původní jednoduchá nervová trubice se rozčlenila na dvě části: 

mozek (ukrytý v lebce) 
mícha (ukrytá v páteři) 

� z mozku a míchy vybíhají do celého těla obvodové nervy 

Smyslové orgány 
 

� hmat – především v kůži 

� čich – v přední části hlavy (čichové jamky nebo čichová dutina nad ústním otvorem) 

� chuť – hlavně v ústní dutině (např. na povrchu jazyka) 

� zrak – jeden pár velmi dobře vyvinutých očí, které mají čočku a sítnici (podobně jako u hlavonožců) 

� sluch – vyvinutý hlavně u suchozemských obratlovců (na hlavě) 

Rozmnožování 
� pohlavní, mají rozlišená pohlaví (zvlášť samci a samice) 

 

Třídění obratlovc ů 
Podkmen obratlovců se rozděluje na sedm skupin (tříd): 

Třída Vybrané znaky Příklady živočichů 

Kruhoústí  vodní, hadovité tělo, chrupavčitá kostra, místo čelistí 
kruhová přísavka… mihule… 

Paryby  vodní, chrupavčitá kostra, ploutve, drsné šupiny, dobře 
vyvinuté zuby, žaberní štěrbiny… žralok, rejnok… 

Ryby  vodní, kostěné šupiny, kostra už většinou kostěná, žábry 
kryté skřelemi, ploutve… kapr, štika, sumec, úhoř, treska, makrela… 

Obojživelníci  vajíčka a larvy se vyvíjejí ve vodě, dospělí žijí na souši, 
dýchají plícemi a mají 2 páry nohou, vlhká kůže ropucha, skokan, mlok, čolek… 

Plazi  ryze suchozemští, tělo kryté rohovitými šupinami, stále 
ještě proměnlivá tělní teplota, kladou vejce… užovka, zmije, ještěrka, želva, krokodýl… 

Ptáci  stálá teplota těla, mají peří, přizpůsobeni k letu, vynikající 
zrak, kladou vejce… sýkora, orel, pštros, tučňák… 

Savci  stálá teplota těla, mají srst, vynikající čich, většinou rodí 
živá mláďata, která se vždy živí mateřským mlékem… klokan, myš, netopýr, slon, velryba, člověk… 

 

 
 


