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Abstrakt 
 

Ve své práci jsem se zabývala rozpracováním a fotografickým zaznamenáním 

pitev modelových bezobratlých živočichů. Cílem této práce bylo vytvořit fotografický 

atlas pitev, jako učební pomůcku pro učitele a jejich žáky, kteří se v hodinách biologie 

chtějí pitvami zabývat. Také jsem tuto práci vytvářela jako didaktickou pomůcku pro 

učitele, kteří v hodinách biologie pitvy provádět nechtějí, a jako učební pomůcku pro 

studenty biologických oborů na vysokých školách. 

Do své práce jsem zařadila škrkavku prasečí (Ascaris suum), jako zástupce kmenu 

hlístice, žížalu obecnou (Lumbricus terrestris), jako zástupce kmene kroužkovců, 

hlemýždě zahradního (Helix pomatia), který je typickým zástupcem kmene měkkýšů a 

raka mramorovaného (Procambarus aff. fallax) a švába velkokřídlého(Archimandrita 

tesselata), jako zástupce členovců. Hlavní částí této práce je popis jednotlivých kroků 

pitev s doprovodnými názornými fotografiemi a popis orgánových soustav vybraných 

živočichů. Práci jsem doplnila základními obecnými informacemi o těchto živočišných 

druzích, přehledem rozsahu učiva na základních a středních školách, který se týká 

rozpracovaných živočichů a stručným slovníčkem cizích pojmů. 

 

Klí čová slova:  

pitva, bezobratlí živočichové, škrkavka, žížala, hlemýžď, rak, šváb 
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Abstract 

In my bachelor thesis I was interested in detailed description and photographing 

disections of model invertebrates. The aim of this work was to create a photographic 

atlas of dissections of invertebrates as an educational material for teachers and their 

students, who are interested in invertebrate anatomy and would like to use it as a 

guidance. This material can be also used by teachers as a teaching material if they don't 

want to perform the disection in real and for biology students at universities. 

I included to my bachelor thesis Ascaris suum, like a representative strain of 

nematode, Lumbricus terrestris, like a representative strain of annelids, Helix pomatia, 

like a representative strain of mollusks and Procambarus. fallax and Archimandrita 

tesselata, like a representative strain of arthropods. The main part of the thetis consists 

of the descriptions of all steps throughout the disection process accompanied with 

photographs of organ and systems of selected invertebrate animals. This work was 

expanded by general information of model invertebrate animals, which are subject of 

teaching at primary and sekondary schools as well as colleges and universities. It 

includes also a brief vocabulary of foreign names and expressions.  

 

Key words: 

Dissection, invertebrates, ascarid, earthworm, snail, crayfish, cockroach 
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Úvod 

 
Tématem mé práce bylo zpracovat postup a průběh pitev vybraných zástupců 

bezobratlých živočichů a tento postup zaznamenat pomocí digitálních makrofotografií. 

Současně je pitva doplněna o stručnou charakteristiku jednotlivých živočichů a o 

způsoby možností jejich získání. 

Toto téma jsem si zvolila z několika důvodů. Jedním z těchto důvodů bylo, že 

rozpracování pitev bezobratlých je v současných publikacích doplněno pouze 

schématickými nákresy a publikaci, která by rozpracovávala pitvy v digitálních 

fotografiích, nenajdeme. Schématický nákres má jistě řadu výhod. Znázorní anatomii 

daného živočicha dobře pro potřebu výuky, ale ne tak věrně jako fotografie. Na 

fotografiích skutečného materiálu se toho dá mnoho ukázat. Například skutečný tvar, 

barva i umístění daného orgánu. 

V tomto atlasu pitev bezobratlých živočichů jsem se zaměřila na modelové 

zástupce důležitých, ve všech učebnicích probíraných, kmenů bezobratlých živočichů. 

Cílem bylo vytvořit učební pomůcku, kterou mohou využívat učitelé se žáky při 

prováděných pitvách v hodinách biologie. Může ale také sloužit zároveň jako 

didaktická pomůcka pro učitele, kteří pitvy ve svých hodinách z různých důvodů 

provádět nechtějí, ale vědí, že je možné ukázat na skutečném materiálu mnoho 

zajímavých věcí. Současně jsem se snažila, aby byla tato práce využitelná jako studijní 

materiál i pro studenty biologických oborů na vysokých školách při jejich přípravě. 

Aby bylo dosaženo těchto cílů, je práce doplněna o latinské názvy jednotlivých 

orgánů a o stručný slovník cizích pojmů. 

Práci doplňuje také literární rozbor nejčastěji používaných učebnic na základních 

a středních školách. V tomto rozboru jsem se zabývala rozsahem učiva, které jednotlivé 

učebnice věnují rozpracovaným živočichům. Výsledky literárního rozboru jsem 

přehledně shrnula v tabulkách. 
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1.  Literární přehled 

V této kapitole jsem zpracovala přehled literatury, která je nejběžněji používaná 

učiteli na základních a středních školách. Jedná se o přehled učebnic základních a 

středních škol, přehled vysokoškolských učebnic a skript. Zabývala jsem se rozsahem, 

které jednotlivé učebnice věnují anatomii bezobratlých. Poslední kapitola literárního 

přehledu je věnována problematice pitev živočichů z pohledu české legislativy, 

konkrétně zákona 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášku ministerstva 

životního prostředí České republiky 395/1992. 

 

 

1.1.  Přehled učebnic pro základní školy 

Pro tento přehled jsem si vybrala deset často používaných učebnic přírodopisu 

pro druhý stupeň základních škol. Zvolila jsem jen ty díly učebnic, které obsahují 

zoologii bezobratlých. Jedná se o tyto učebnice: Přírodopis 1 pro 6. ročník základní 

školy (Černík a kol., 1999), Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy – Zoologie 

(Černík 1997), Přírodopis I pro 6. ročník základních škol (Dobroruka a kol., 1997), 

Přírodopis 6 – učebnice pro 6. ročník (Havlík, 1998), Přírodopis 6 (Jurčák a kol., 

1997), Poznáváme život – přírodopis pro 6. ročník 2. část (Kvasničková a kol., 1995), 

Přírodopis pro 6. ročník – učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých 

gymnázií – Bakterie, Řasy, Houby, Bezobratlí (Maleninský a kol., 2004), Přírodopis 

zoologie II – pro základní školy pro sluchově postižené (Skýbová, 2007), Přírodopis 

zoologie I – pro základní školy pro sluchově postižené (Skýbová & Pavelková, 2003), 

Přírodopis 6 (Vil ček a kol., 2007). Jejich přehled je uveden v přílohách v tabulkách 

Tab. 1 – Tab. 5. V těchto vybraných učebnicích byly uvedeny všechny živočišné 

kmeny zpracované v této práci. Tzn. hlístice, kroužkovce, měkkýše i členovce. 

Z kmene členovců byl ve všech učebnicích zařazen podkmen korýši a třída hmyz. 

Rozbor těchto učebnic jsem prováděla z několika hledisek. Prvním z nich bylo, 

jestli se autoři učebnice zmiňují o živočichovi uvedeném v této práci jakýmkoli 

způsobem. To znamená jestli ho zmiňuje ve výčtu zástupců daného živočišného kmene 

nebo ho zmiňuje přímo jako modelového živočicha. Další způsob, jak se mohl autor o 

živočichovi ve své učebnici zmínit, bylo použít daného zástupce pro schématický 

nákres těla živočicha nebo jeho části ke znázornění znaků typických pro daný živočišný 

kmen nebo druh. Místo škrkavky prasečí (Ascaris suum) byla často uvedena škrkavka 
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dětská (Ascaris lumbricoides), která je známější, protože se jedná o lidského parazita. 

Žížala obecná (Lumbricus terrestris) i hlemýžď zahradní (Helix pomatia) byli většinou 

uvedeni jako typičtí zástupci svého kmene. Rak mramorovaný (Procambarus aff. 

fallax) nebyl uveden v žádné z porovnávaných učebnic. Nejedná se o český druh a ani 

se nevyskytuje volně na území České republiky. V učebnicích byl uváděn druh typický 

pro území České republiky rak říční (Astacus astacus) s jednou výjimkou kdy byl 

uveden namísto raka říčního rak bahenní (Astacus leptodactylus). Situace pro švába 

velkokřídlého (Archimandrita tesselata) je velmi podobná jako situace u raka 

mramorovaného s tím rozdílem, že řád švábi velká část učebnic vůbec nerozebírá. Šváb 

velkokřídlý se na našem území nevyskytuje, je chován pouze jako terarijní živočich a 

místo něj se v učebnicích obvykle uvádí šváb obecný (Blatta orientalis). 

Další sledovaným hlediskem bylo, zda se v učebnicích vyskytuje nákres daného 

druhu živočicha. V učebnicích základních škol je místo nákresu častěji zařazena 

fotografie. Platí však, že pokud je daný živočich uváděn v učebnici nebo je uváděn jiný 

příbuzný zástupce, je uveden v učebnici i jeho nákres nebo fotografie. 

Třetí a čtvrtou zpracovanou informací v tabulkách je to, zda se v učebnicích uvádí 

popis a vyobrazení vnější, respektive vnitřní stavby živočicha. Tyto informace se 

v různých učebnicích dost odlišují. Za vyobrazení jsem v tomto případě považovala 

jakékoli schéma nebo fotografii s popisem, která vypovídá o stavbě těla živočicha nebo 

jeho důležité části. V některých případech uvádím i to, zda se jedná o nákres příčného 

nebo podélného řezu těla. Pokud učebnice uvádí pouze popis tělní soustavy bez 

názorného vyobrazení, je tato informace v tabulkách také zaznamenána. 

Poslední sledované kritérium bylo, zda učebnice obsahuje návod na pitvu daného 

druhu živočicha. Žádná z vybraných učebnic pro základní školy neuvádí postup a 

návod k pitvě bezobratlých živočichů. 

Největší množství informací o anatomiích bezobratlých živočichů najdeme 

v těchto třech publikacích: Jurčák & Froněk (1997), Kvasničková a kol. (1995), 

Maleninský a kol. (2004). Danou problematiku zpracovávají přehledně a srozumitelně.  
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1.2.  Přehled učebnic pro gymnázia a střední školy 

V tomto přehledu jsem zvolila také deset často používaných učebnic biologie na 

gymnáziích a středních odborných školách. Jedná se o tyto učebnice: Biologie 

živočichů pro gymnázia (Smrž a kol., 2004), Nový přehled biologie (Rosypal a kol., 

2003), Zoologie (Papáček a kol., 1994), Biologie pro gymnázia (Jelínek & Zicháček, 

2004), Biologie pro střední školy gymnazijního typu (Jelínek & Zicháček, 1996), 

Biologie II v kostce pro střední školy (Hančová & Vlková, 1998), Biologie 1 pro 

střední odborné školy (Bumerl a kol., 1997a), Biologie 2 pro střední odborné školy 

(Bumerl a kol., 1997b), Cvičení z biologie II pro II. ročník gymnázií (Boháč a kol., 

1984), Systematická zoologie (Berger, 1997). Jejich přehled zpracovávají tabulky Tab. 

6 – Tab. 10, které jsou uvedeny v přílohách.  

V přehledu učebnic pro gymnázia a střední školy jsem vedle stejných kritérií, 

která jsem použila i pro základní školy, přidala ještě informaci o tom, zda se autor 

zabývá obecnou charakteristikou živočišného kmene. Obecnou charakteristikou jsem 

myslela popis životních nároků živočichů, popis typického prostředí ve kterém se 

vyskytují, uvedení jejich potravy a významu v přírodě nebo pro člověka. Ne všechny 

učebnice se tímto zabývají, některé uvádějí pouze popis jednotlivých tělních soustav. 

Další části tabulek jsou stejné jako pro základní školy. U uváděných zástupců je 

situace velmi podobná jako u učebnic základních škol. Namísto škrkavky prasečí 

(Ascaris suum) je v učebnicích často uváděna škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides). 

Žížala obecná (Lumbricus terrestris) i hlemýžď zahradní (Helix pomatia) byli uvedeni 

jako typičtí zástupci svého kmene. Rak mramorovaný (Procambarus aff. fallax) nebyl 

uváděn v žádné ze sledovaných učebnic. V učebnicích byly uváděny jiné příbuzné 

druhy, které jsou typické pro území České republiky. Uváděn byl rak říční (Astacus 

astacus), obvykle jako jediný zástupce. V učebnici Smrže a kol. (2004) byli uvedeni i 

rak bahenní (Astacus leptodactylus) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), 

tedy všechny tři evropské druhy raků, které se vyskytují na našem území. Švába 

velkokřídlého (Archimandrita tesselata) učebnice neuváděly. V učebnicích byl uváděn 

šváb obecný (Blatta orientalis). 

Velký rozdíl mezi učebnicemi pro základní a střední školy byl v tom, že ve 

středoškolských učebnicích autoři v daleko menší míře zařazují obrázky živočichů. 

Pokud je vyobrazení živočicha uvedeno, obvykle se nejedná o fotografie, jako 
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v případě učebnic základních škol, ale o schématický nákres. Pouze Rosypal a kol. 

(2003) zařadili fotografii raka říčního. 

Zařazené nákresy, které by doplňovaly popis vnitřní a vnější stavby, se stejně jako 

v případě učebnic pro základní školy velmi liší. Převážná část učebnic uvádí pouze 

slovní popis stavby tělesných soustav bez doprovodného nákresu. 

Popis pitvy a její postup vybrané učebnice pro škrkavku a pro raka neuvádějí. Pro 

žížalu obecnou uvádějí postup pitvy Bumerl a kol. (1997) a Jelínek & Zicháček (2004). 

Pitvu hlemýždě zahradního rozpracovávají ve své učebnici pouze Boháč a kol. (1984) a 

ve stejné učebnici najdeme i postup pro pitvu švába. Boháč a kol. (1984) v této 

učebnici postup pitvy popisují na švábu americkém (Periplaneta americana), ale 

uvádějí, že je možné pitvu provést i na švábu obecném (Blatta orientalis) a schéma 

rozpitvaného živočicha je pro švába obecného. 

 

 

1.3.  Přehled učebnic a skript pro vysoké školy 

V tomto přehledu jsem vyhodnotila informace obsažené v učebnicích a skriptech 

vysokých škol. Jednalo se o práce Praktikum ze zoologie (Altmann & Lišková, 1979), 

Práce ze zoologie (Buchar a kol., 1993), Práce ze zoologie pro studující pedagogických 

institutů (Kocian a kol., 1964), Zoologické praktikum (Kunst a kol., 1954), Kükenthal 

Zoologisches Praktikum (Storch & Welsch, 2006). Jejich přehled je uveden v příloze 

v tabulce Tab. 11. Jedná se o pět základních učebnic a skript rozpracovávající pitvy 

bezobratlých živočichů. Tato tabulka má sloužit jako přehled pro učitele, který jim 

pomůže zvolit správnou literaturu, pokud se budou chtít zabývat pitvami bezobratlých 

živočichů podrobněji. 

Nejvíce zpracovaných zástupců obsahovala učebnice Storch & Welsch (2006). Je 

zde rozpracováno třináct druhů zvířat. Kromě druhů uvedených v mé bakalářské práci 

zde najdeme pijavku lékařskou (Hirudo medicinalis), slávku jedlou (Mytilus edulis), 

sépii obecnou (Sepia officinalis), hvězdici růžovou (Asterias rubens), ježovku jedlou 

(Echinus esculentus), sumýše obecného (Holothuria tubulosa), kraba pobřežního 

(Carcinus maenas) a křižáka obecného (Aranea diadema). Učebnice dále uvádí švába 

amerického (Periplaneta americana) a raka říčního (Astacus astacus). 

Další živočichové uváděni v učebnicích a skriptech vysokých škol jsou škeble 

rybničná (Anodonta cygnea), stonožka škvorová (Lithobius forficatus), chroust obecný 
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(Melolontha melolontha), bělásek zelný (Pieris brassicae) a cvrček polní (Liogryllus 

campestris). Všechny tato živočichy rozpracovávají Kunst a kol. (1954). Altmann & 

Lišková (1979) dále uvádějí jako jediní pakobylku indickou (Carausius morosus) a 

Buchar a kol. (1993) jako jediní uvádějí pokoutníka zemního (Coelotes terrestris). 

Některé zde uvedené živočichy už bychom pro pitvu použít nemohli, protože se 

jedná o živočichy chráněné Vyhláškou ministerstva životního prostředí České 

republiky ze dne 11. června 1992, která spadá pod zákon České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle této vyhlášky jsou chránění škeble 

rybničná (Anodonta cygnea), která je prohlášená za druh silně ohrožený, rak říční 

(Astacus astacus), kterého uvádí všech pět učebnic a který je prohlášen za druh kriticky 

ohrožený. 

 

 

1.4.  Pitvy bezobratlých živočichů z hlediska české legislativy 

V této kapitole bych se chtěla zabývat právy zvířat a povinnostmi člověka, který 

bude chtít tato zvířata využít k výzkumným účelům nebo pro výuku. 

Zákon 246/92 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání jasně stanovuje, že zvířata jsou 

stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a 

utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. 

Podle § 3 odstavce 1 písmeno a) v tomto zákoně se pod pojmem zvíře rozumí 

každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho 

samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo. Tento zákon se 

tedy nevztahuje na bezobratlé živočichy. Přesto je důležitých dokumentem upravujícím 

práva zvířat a proto je vhodné uvést v této kapitole jeho nejdůležitější ustanovení 

vztahující se k pitvám zvířat na školách. 

Podle § 15 odstavce 1 písmeno f) se mohou pokusy na zvířatech provádět za 

účelem výuky. Podle § 15 odstavce 3 písmeno g) mohou být pokusy povoleny, jsou-li 

nezbytné z důvodu výuky na středních a vysokých školách, v postgraduálním studiu 

nebo celoživotním vzdělávání občanů, především v oblasti medicíny a přírodních věd, 

pokud účelu nelze dosáhnout jinak. Podle odstavce 7 je však zakázáno provádět pokusy 

na zvířeti, které je považováno za jedince zvláště chráněného druhu. 

Podle § 17 odstavce 1 tohoto zákona jsou oprávněni řídit a kontrolovat pokusy na 

zvířatech lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním 
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biologického směru, pokud se během studia, postgraduálního studia nebo dalšího 

celoživotního vzdělávání občanů prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na 

pokusných zvířatech, s jejich ochranou, s vyhledáváním a používáním alternativních 

metod a kterým bylo uděleno osvědčení příslušným orgánem ochrany zvířat. 

Podle § 5 odstavce 7, nestanoví – li zákon jinak, zakazuje se smrcení zvířat 

následujícími metodami: a) utopením nebo jinou metodou udušení včetně použití 

farmak typu myorelaxantů, b) použitím takových jedů a drog, jejichž dávkování 

neuvede zvíře do hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou 

smrt, c) ubitím, ubodáním nebo jinou metodou, která zvířeti způsobí nepřiměřenou 

bolest nebo utrpení, d) použitím elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá ztráta 

vědomí. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 jasně 

stanovuje seznam živočichů, kteří jsou zákonem chránění. Žádný mnou použitý 

živočich podle tohoto zákona chráněn není. 
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2.  Metodika 

Fotografie v této práci byly zaznamenány fotoaparátem značky Panasonic DMC-

FZ5 v rozlišení 2048 x 1536 pixelů na paměťovou kartu SanDisk 2 GB. Fotografie byly 

pořizovány s pomocí stativu, bez blesku. Pitvaný objekt byl nasvícen umělým 

osvětlením. Pozadím fotek je dno pitevní misky, na které jsem pitvy prováděla.  

Fotografie jsem ukládala ve formátu JPG a zpracovávala v programu InfanView. 
 
 

2.1.  Pomůcky 

Pro pitvu jsem použila základní pomůcky pro pitvu bezobratlých živočichů. 

Jednalo se o pitevní misku s voskem (obr. 1a), jemný oční skalpel (obr. 1c), preparační 

jehlu (obr. 1b), jemné oční nůžky (obr. 1d), tvrdou anatomickou pinzetu s ostrou 

špičkou (obr. 1e) a měkkou entomologickou pinzetu (obr. 1f). Pro pitvu je také potřeba 

větší množství krejčovských špendlíků se skleněnou hlavičkou. 

 

 

2.2.  Původ pitvaných živočichů 

Škrkavka prasečí (Ascaris suum): Škrkavky pro pitvu pocházely ze sbírek katedry 

biologie a environmentálních studií Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty. Do těchto 

sbírek byly získány z domácích zabijaček prasat od studentů této katedry nebo od 

veterinářů na jatkách. Škrkavky jsou konzervovány ve 4% roztoku formaldehydu 

ředěném vodovodní vodou a uchovávány společně v jedné nádobě. Nelze proto rozlišit 

odkud daná škrkavka pochází. Škrkavky byly smrceny na pitevní misce 0,5% roztokem 

formaldehydu a pak postupně převedeny vzestupnou řadou do formaldehydu o 

koncentraci 4%. 

Žížala (Lumbicus sp.): Žížaly byly zakoupeny v rybářských potřebách jako 

„rousnice“. Prodávají se živé v baleních po 10 kusech v krabičce se zahradnickým 

substrátem. Jednalo se tedy o živý materiál smrcený krátce před pitvou. Žížala byla 

smrcena asi 20% roztokem ethanolu po dobu 30 minut a pak přenesena na několik 

minut do 70% ethanolu, který zpevní tělní svalovinu. 

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia): Hlemýžď pocházel ze sběru doc. RNDr. 

Václava Zieglera CSc. z června 2009 ze zahrady v Městečku u Olbramovic. Tito 

hlemýždi byli na katedře biologie a environmentálních studií využiti pro pitvy v rámci 
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praktických cvičení ze Zoologie bezobratlých a uchovávají se zamražení v plastových 

nádobkách s vodou. Hlemýžď byl usmrcen utopením několik týdnů před pitvou. 

Rak mramorovaný (Procambarus aff. fallax): Rak pocházel z akvarijních chovů 

katedry biologie a environmentálních studií Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty. 

Tento živočich byl usmrcen parami etheru asi jeden týden před pitvou a uchován do 

pitvy v mrazničce.  

Šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata): Oba pitvaní jedinci pocházeli 

z chovů katedry biologie a environmentálních studií Univerzity Karlovy Pedagogické 

fakulty a smrceni byli krátce v kádince před pitvou parami octanu ethylnatého. 
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Obr. 1: P řehled pitevních pom ůcek 
a) pitevní miska, b) preparační jehla, c) jemný oční skalpel, 
d) jemné (oční) nůžky, e) tvrdá anatomická pinzeta, f) měkká 
entomologická pinzeta  

a) 

b)      c)      d) 

e)       f) 



3.  Výsledky 

3.1.  Škrkavka prasečí (Ascaris suum) 

3.1.1.  Postavení v systému 

Kmen: Hlístice (Nematoda) 

Třída: Phasmida 

Řád: Škrkavky (Ascaroidea) 

Čeleď: Škrkavkovití (Ascaridae) 

Rod: Škrkavka (Ascaris) 

Druh: Škrkavka prasečí (Ascaris suum) (Goeze 1782) 

 

 

3.1.2.  Způsob života 

Škrkavky prasečí jsou parazité žijící v tenkém střevě prasat. Mohou se však dostat 

i do žaludku nebo tlustého střeva. Při větším nahromadění může dojít k perforaci trávící 

soustavy a škrkavky se mohou dostat do břišní dutiny. Škrkavky jsou gonochoristé. 

Samice kladou vajíčka, která se dají nalézt v trusu nakažených zvířat. Ve vajíčkách se 

vyvíjejí drobné larvičky, které se kontaminovanou potravou dostávají znovu do trávicí 

soustavy zvířete. K tomu obvykle dochází při pozření sena nebo jiné znečištěné 

potravy. V trávící soustavě se larvy uvolní z vaječných obalů a provrtají se střevní 

stěnou do krevního řečiště, kterým se dostávají do jater. Poté migrují opět krevním 

řečištěm a přes srdce jsou zaneseny do plic. Z plic jsou dopraveny vířivým epitelem do 

průdušek a hrtanu, kde dochází ke spolknutí. Tak se dostane larva škrkavky znovu do 

střeva, kde dospívá. Onemocnění tímto parazitem se často projevuje poruchami trávení, 

zvracením nebo krvavými průjmy. Člověk může být nakažen škrkavkou dětskou 

(Ascaris lumbricoides), škrkavka prasečí není v lidském těle schopna dokončit svůj 

vývoj (Mikeš & Horák, 2007). 

 

 

3.1.3.  Pomůcky 

Skalpel, preparační jehla, špendlíky, pitevní miska, 0,5%, 2% a 4% formaldehyd 
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3.1.4.  Opatřování materiálu a jeho smrcení 

Škrkavky získáváme v jakékoli roční době na jatkách. V dnešní době však není 

opatřování tohoto pitevního materiálu tak jednoduché, protože vstup na jatka není 

z bezpečnostních důvodů dovolen. Jednodušším zdrojem opatření tohoto pitevního 

materiálu jsou domácí zabíjačky prasat. 

Škrkavky před smrcením narovnáme na pitevní misku a připevníme špendlíky. 

Tělo škrkavky špendlíky nepropichujeme, pouze přichytáváme k podkladu dvěma 

překříženými špendlíky. Fixaci k pitevní misce provádíme proto, aby se těla škrkavek 

nezkroutila. Smrtíme v 0,5% formaldehyd a po několika dnech je postupně přenášíme 

do 2% a 4% formaldehydu, ve kterém je můžeme ponechat poměrně neomezeně 

dlouhou dobu. Při přenosu do 4% formaldehydu musíme postupovat opatrně, protože 

může dojít k prasknutí tělní stěny. Před pitvou je nutné namočit škrkavky na několik 

hodin do vody, aby se odstranil dráždivý a jedovatý formaldehyd (Lišková, 1993a). 

 

 

3.1.5.  Pozorování vnější stavby těla 

Škrkavku položme do pitevní misky a pozorujeme její vnější stavbu těla. Jedná se 

o živočicha s dlouhým válcovitým tělem, které se k oběma koncům zužuje. Přední část 

těla je pozvolna zašpičatělá (obr. 2a, obr. 10), zadní se zužuje příkřeji. Přední konec 

škrkavky poznáme podle příústních papil kolem ústního otvoru, který je tvořen třemi 

mohutnými pysky (obr. 10) (Skuhravý, 1954). 

Škrkavky jsou odděleného pohlaví a tělesná stavba samce a samice se od sebe 

odlišuje. Samice (obr. 2A) jsou delší a silnější, jejich tělo dosahuje 30 až 40 cm délky. 

Samci (obr. 2B) dosahují nanejvýš 25 cm. Zadní část těla samců je zahnutá (obr. 2b, 

obr. 8) a poblíž řitního otvoru jsou dvě drobné štětinky (spikuly), naopak zadní část těla 

samice je rovná (obr. 2c, obr. 9) (Altmann & Lišková, 1979). 

Tělo škrkavky je kryto pružnou kutikulou, je nečlánkované, hladké a má 

nažloutlou barvu (obr. 2). Na vnitřním povrchu stěny těla jsou čtyři podélné lišty, které 

prosvítají tělní stěnou a jsou dobře viditelné na povrchu. Dvě postranní linie představují 

exkreční kanálky (obr. 5c) a mají lehce načervenalou barvu. Na hřbetě se nacházejí 

hřbetní (dorsální) a na břiše břišní (ventrální) linie, které jsou bělavé. Jedná se o 

nervové provazce (Skuhravý, 1954). 
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3.1.6.  Postup pitvy 

Škrkavku položíme do pitevní misky hlavovou částí od sebe. Upevníme ji 

k pitevní misce dvěma špendlíky, jedním v hlavové a jedním v řitní oblasti. Po 

upevnění začneme provádět podélný řez tělní stěnou, který vedeme od zadní k hlavové 

části těla (obr. 3) a provádíme jej preparační jehlou nebo skalpelem. Hrot nástroje 

zavádíme jen mělce pod pokožku živočicha, aby nedošlo k poškození vnitřních orgánů. 

Tělní stěnu postupně otevíráme a fixujeme do stran špendlíky, které zapichujeme 

hlavičkami šikmo mimo objekt (obr. 3). Po otevření tělní dutiny můžeme zalít 

pozorovaný objekt vodou. 

Svalovina (obr. 5b) v těle škrkavky je přimknuta k pokožce. Je zde přítomna 

pouze svalovina podélná, proti níž antagonisticky působí pružnost kutikuly. Dutina je 

pseudocoelního typu a nemá samostatnou výstelku. V boční liště zřetelně prosvítá 

hnědočervený exkreční kanálek (obr. 5c) tvořený jednou obří protonefridiální buňkou. 

Oba kanálky vyúsťují zcela nezřetelným vývodem v přední části těla na ventrální straně 

(Lišková, 1993a). 

Trávicí soustava zabírá velkou část tělní dutiny. Začíná ústním otvorem (obr. 4a) 

mezi třemi pysky (příústními papilami) (obr. 10a) v hlavové části těla a pokračuje 

hltanem (pharynx), který je silně svalnatý. Jícen (oesophagus) (obr. 4b) je dlouhý 10-

15 mm, funguje jako pumpa a nasává živiny z tenkého střeva hostitele. Na jícen 

navazuje zelenožlutě zbarvené, zploštělé střevo (obr. 4c), které se táhne celým tělem a 

v poslední třetině je hodně zřasené. Střevo končí řitním otvorem (obr. 4d), který se 

nachází na konci těla na břišní straně (Skuhravý, 1954). 

Zbývající část tělní dutiny vyplňuje soustava pohlavní. Samičí pohlavní ústrojí 

začíná párovitými, vláknitými a velmi tenkými vaječníky (ovaria) (obr. 7a), které 

přecházejí v silnější trubicovité vejcovody (ovidukty) (obr. 7b). Ty se pak rozšiřují 

v silné kanálky dělohy (uterus) (obr. 5e). Levá a pravá děloha se spojuje v krátkou 

nepárovou pochvu (vagina) (obr. 5f), která vyúsťuje z těla přibližně v první třetině 

délky těla na břišní straně (obr. 5g) (Lišková, 1993). V dělohách jsou vajíčka po 

kopulaci oplozována spermiemi. Nalezneme zde ještě nedozrálá vajíčka, vajíčka 

oplozená a zčásti i spermie (Altmann & Lišková, 1979). Obsah dělohy je dobře 

pozorovatelný pod mikroskopem. 

Samčí pohlavní ústrojí zabírá zadní část těla a má velmi podobný trubicovitý 

vzhled. Od samičího ústrojí se liší především tím, že je nepárové. Začíná vláskovitým 
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tenkým varletem (testes) (obr. 6a), pak neznatelně přechází v nitkovitý chámovod (vas 

deferens) (obr. 6b), který je stočen v několik kli ček a postupně se rozšiřuje v silný 

chámomet (ductus ejaculatorius) (obr. 4g). Chámomet ústí do konečníku těsně před 

řitním otvorem (obr. 4d) (Lišková, 1993a). 

U ústí kloaky jsou u samce ve svalových váčcích dvě zahnuté štětinky (spikuly), 

které jsou vysunovány při páření z těla ven. Těmito štětinkami si samec při páření 

přidržuje samici a rozšiřuje její pochvu (Altmann & Lišková, 1979).



Obr. 2: Porovnání samce a sa mice  
A) samice, B) samec 
a) přední část těla, b) konec těla samce, c) konec těla samice  

a 

b 

c 

A 

B 

Obr 3: Za čátek pitvy  
a) přední konec těla, b) zadní konec těla 

a b 
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Obr. 4: Uspo řádání vnit řních orgán ů v těle samce  
a) ústní otvor, b) jícen, c) střevo d) společné vyústění 
pohlavních a trávicích cest, e) varle, f) chámovod, g) 
chámomet 

a 
b 

e 
f 

c 

Obr. 5: Detail uspo řádání vnit řních orgán ů samice  
a) střevo, b) svalovina v tělní stěně, c) exkreční kanálek,   
d) kličky vejcovodů, e) děloha, f) pochva, g) vývod pochvy  

a b c d e f g 

g 



 

Obr. 7: Sami čí pohlavní soustava  
a) vaječníky, b) vejcovody 

Obr. 9: Detail konce t ěla samice  

Obr. 6: Sam čí pohlavní soustava  
a) varle, b) chámovod 

a 
b 

b 

a 

Obr. 8: Detail konce t ěla samce  

a 

Obr. 10: Hlavová část škrkavky  
a) ústní otvor s příústními papilami 
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3.2.  Žížala obecná (Lumbricus terrestris) 

3.2.1.  Postavení v systému 

Kmen: Kroužkovci (Annelida) 

Třída: Máloštětinatci (Oligochaeta) 

Řád: Opisthopora 

Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae) 

Rod: Žížala (Lumbricus) 

Druh: Žížala obecná (Lumbrus terrestris) (Linné 1758) 

 

 

3.2.2.  Způsob života 

Žížaly jsou hermafrodité. Ke svému oplození ale potřebují sperma druhého 

jedince kvůli odlišné genetické informaci. Páří se většinou za teplých letních nocí na 

zemském povrchu, kdy partnera přilákají svými pachovými signály. Leží podélně 

přitisknuti s hlavami na opačných koncích a spojeni hlenem si vyměňují sperma. 

Najdeme je v půdě, ve vlhkém listí, pod kameny, v kompostu. Živí se tlejícím listím a 

dalšími organickými zbytky, které si zatahují do půdy. Při konzumaci listí pohlcují 

velké množství půdy. Organické části při průchodu střevem tráví, zbytky vyvrhují 

většinou do chodeb, které ryjí. Sluneční záření je může i zabít, takže ze svých chodeb 

vylézají obvykle v noci. Pokud však voda po dešti prosakuje do hlíny a vytlačí z ní 

vzduch, začne se žížala dusit a vylézá na povrch, kde je můžeme spatřit na chodnících a 

vozovkách. Zimu přečkává ve spodnějších vrstvách půdy, kde si vyhloubí komůrku a 

často zimuje i ve větším počtu jedinců v utuhlém hlenovém obalu. 

Činnost žížal je velmi významná. Přenášením půdy z jedné vrstvy do druhé ji 

neustále promíchávají a zkypřují a zatahují organické zbytky do hlubších vrstev půdy. 

Při tom je půda větrána chodbami, které mohou být značně rozsáhlé a zasahovat do 

značných hloubek. Stravováním organických zbytků urychlují proces humifikace. 

(Kunst, 1954). V současnosti jsou dokonce žížaly označovány jako „ekosystémoví 

inženýři“, neboť mohou svou aktivitou zcela přebudovat prostředí ve kterém žijí. Ta 

část půdy, která je pod přímým vlivem žížal, tzv. drilosféra, je pak vědci rozeznávána 

jako jedna ze sedmi základních funkčních domén (složek) půdy, a významně ovlivňuje 

i domény ostatní. Chodby žížal patří svými rozměry k největším půdním pórům a 
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žížaly tak podstatně zvyšují celkový podíl makropórů v půdě, které zvyšují rychlost 

vsaku vody do půdy a také zvyšují podíl vzduchu v půdě (Pižl, 2002).  

 

 

3.2.3.  Pomůcky 

Skalpel, nůžky, preparační jehla, pinzeta, pitevní miska, 10% a 70% ethanol, 

skleněná nádobka na smrcení 

 

 

3.2.4.  Opatřování materiálu a jeho smrcení 

Žížaly hledáme v půdě na stinných, vlhkých místech, vybíráme dospělé jedince 

s vyvinutým opaskem a dobře znatelnými pohlavními políčky, které jsou u žížaly 

obecné umístěny na čtrnáctém a patnáctém článku těla. Jedná se o vývody samičího a 

samčího pohlavního ústrojí. Nejjednodušším způsobem jak si žížaly k pitvě opatřit, je 

zakoupit je v rybářských potřebách. Zde se dají zakoupit pod názvem „rousnice“. Může 

se stát, že zde nezakoupíme přímo žížalu obecnou, ale zakoupíme druhy, které jsou 

dostatečně velké k pitvě. Pokud bychom chtěli v rybářských potřebách „žížaly“, tak 

dostaneme žížalu hnojní, která je menším druhem než žížala obecná a na pitvu není pro 

svou velikost vhodná. 

Jiným způsobem získávání pitevního materiálu je vlastnoruční obstarání na 

zahradě, poli nebo louce. Při této metodě se nám ovšem může stát, že najdeme jiný 

druh než žížalu obecnou. Na území České republiky je doložen výskyt 52 druhů a 

poddruhů žížal. Všechny však patří do čeledi žížalovitých (Lumbricidae), a proto je 

tělesná stavba velmi podobná (Pižl, 2002). Druh žížaly je možné určit pomocí klíče, 

například Pižl 2002, Žížaly České republiky. Je třeba si tedy dávat pozor především na 

velikost, která by měla být alespoň 12 cm a na dospělost sbíraných živočichů. 

Žížaly k pitvě je potřeba usmrtit těsně před samotnou pitvou. Smrcení provádíme 

10%-20% ethanolem po dobu asi 10-20 minut. Při smrcení se vylučuje z těla živočicha 

hlen, který odstraníme vložením pitvaného materiálu na 2-3 minuty do 70% ethanolu. 

Tím zároveň dojde ke zpevnění svaloviny (Lišková, 1993b). 
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3.2.5.  Pozorování vnější stavby těla 

Před otevřením tělní dutiny pozorujeme vnější stavbu těla žížaly. Na těle lze 

dobře rozlišit tmavší hřbetní a světlejší břišní stranu. Hřbetní strana je klenutá a 

prosvítá skrz ni hřbetní céva (obr. 11d). Celé tělo je stejnocenně (homonomně) 

segmentováno do 110-180 článků (Kunst, 1954). První tělní článek vybíhá v čelní lalok 

(prostomium) (obr. 11a). Na spodní straně prvního článku se nachází ústní otvor, řitní 

otvor je umístěn na posledním tělním článku (periproktu) (obr. 11c). Na každém tělním 

článku, s výjimkou prvního a posledního, se nalézají zatažitelné (retraktilní) štětiny 

(sety). Vyrůstají jako 4 páry a napomáhají žížale v pohybu (Pižl, 2002). Na 32.-36. se 

nachází žláznatý opasek (clitellum) (obr. 11b), který nasedá sedlovitě na tělo žížaly a na 

jehož břišní straně se nacházejí dva pubertální valy (tubercula pubertalis) (obr. 12f). U 

pohlavně dospělých jedinců je na 15. článku na břišní straně dobře viditelný pár papil 

(obr. 12b), na nichž vyúsťují samčí pohlavní vývody - chámovody (vas deferens), na 

14. článku na méně zřetelných papilách vyúsťují vejcovody (obr. 12a). Na 10. a 11. 

článku jsou lupou patrné vývody semenných schránek (receptacula semenis). (Lišková, 

1993b). Od ústí chámovodu na 15. článku se táhnou k opasku dvě dlouhé pubertální 

rýhy (obr. 12c), jimiž proudí sperma při páření. 

 

 

3.2.6.  Postup pitvy 

Usmrcenou žížalu položíme do preparační misky hřbetní stranou těla nahoru, 

přídí od sebe. Narovnáme ji a špendlíkem přichytíme hlavovou a řitní část těla 

k podkladu. V zadní části těla si pinzetou nadzvedneme pokožku a jemnými nůžkami 

provedeme příčný střih. Do vzniklého otvoru vložíme nůžky a stříháme opatrně 

v podélném směru k opasku (obr. 13, obr. 14). Nástřih vedeme těsně pod pokožkou, 

abychom nepoškodili střevo. Při otevírání tělní dutiny si pomáháme tupou stranou 

skalpelu a postupně přerušujeme příčné přepážky (disepimenty) (obr. 12g, obr. 16f) 

nacházející se na hranicích jednotlivých článků, a okraje takto uvolněné tělní stěny 

přichytáváme šikmo zapíchnutými špendlíky s hlavičkami do stran (obr. 13). Nástřih 

tělní stěny vedeme až k opasku a od něj dále zvláště opatrně až k prostomiu. Střih přes 

opasek musí být pečlivý, jelikož v přední části těla je soustředěno největší množství 

orgánů. Pohlavní soustava je soustředěna v přední části těla, ostatní soustavy procházejí 

celým tělem. 
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Trávicí soustava začíná v prvním článku ústním otvorem (obr. 15a), na který 

navazuje dutina ústní. Ta pak přechází ve svalnatý hltan (pharynx) (obr. 15b) a od 6.-

13. článku se mění v dlouhý úzký jícen (oesophagus) (obr. 15c). Po stranách jícnu, pod 

postranními srdci, se nachází bělavé váčky (Morenovy žlázy nebo chylové váčky). Ty 

se podílejí na látkovém metabolismu a při neutralizaci huminových kyselin přítomných 

v potravě. Je v nich obsažen uhličitan vápenatý. Ve 13. článku se jícen rozšiřuje ve 

vakovité volátko, někdy označované jako žláznatý žaludek (obr. 15d), za kterým hned 

následuje svalnatý žvýkací žaludek (obr. 15e). V žaludku se nacházejí chitinózní lišty, 

které napomáhají rozmělňování potravy (Lišková, 1993b). Za žaludkem následuje 

střevo, které se táhne jako dlouhá trubice celým tělem žížaly. Při pitvě je naplněno 

hlínou s natrávenými organickými látkami. Tato hmota se při přestřihnutí trávicí 

trubice uvolňuje do těla (obr. 16b). Střevo je pokryto tenkou vrstvou žlutozeleně 

zbarvených buněk. Jedná se o buňky chloragogenního epitelu (obr. 15f), ve kterém se 

ukládají odpadní látky, především metabolity dusíku. Buňky chloragogenního epitelu 

pak odchází i s odpadními látkami z těla ven. Horní stěna střeva je často vchlípena do 

dutiny střeva. Tato střevní řasa (typhlosolis) (obr. 16c) zvětšuje trávicí plochu střeva. 

Střevo vyúsťuje v posledním článku řitním otvorem (obr. 11c, obr 13a). 

Cévní soustava žížal je uzavřená. V krevní plazmě je rozpuštěn hemoglobin, 

dodávající jí červené zabarvení. Pohyb krve je vyvolán stahy hřbetní cévy (vas dorsale) 

(obr. 15g), kterou vidíme jako červenou pásku, táhnoucí se středem nažloutlého střeva 

(Kunst, 1954). Jedná se o nejsilnější cévu v těle a vede od zádě k hlavovému konci. 

Hřbetní céva je pozorovatelná i před pitvou, kdy prosvítá tělní stěnou a vrstvou svalů 

pod pokožkou (obr. 11d). Na břišní straně prochází pod střevem tenčí céva břišní (vas 

ventrale) (obr. 16e). V těle ji najdeme, pokud preparační jehlou odsuneme část střeva. 

V první třetině těla (v 7.-11. článku) jsou mezi hřbetní a břišní cévou postranní spojky, 

tzv. postranní srdce (vasa dorso-ventro-comisuralia) (obr. 15h), která jsou u pohlavně 

dospělých jedinců zanořena mezi semenné váčky (Lišková, 1993b). 

Ve všech tělních článcích, s výjimkou prvních tří a posledního, jsou napravo a 

nalevo od střeva uloženy vylučovací ústroje – metanefridie (obr. 16d). Největší jsou ve 

třináctém až dvacátém článku. Každé metanefridium začíná v předchozím článku 

obrvenou nálevkou (nefrostom) s krátkým rozšířeným krčkem. Krček přechází 

v kanálek, který proniká přepážkou a tvoří několik kli ček mezi střevem a břišním 

ohraničeným tělní dutiny. Rozšířený svalnatý koncový úsek vyúsťuje z těla exkrečním 
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pórem. Metanefridie můžeme pozorovat lupou v podobě vinutých kanálků (Altmann & 

Lišková, 1979). 

Žížala je hermafrodit. Samičí pohlavní aparát je patrný jako párové vaječníky 

(ovaria). Ty jsou umístěny na spodní straně přepážky mezi 12. a 13. článkem jako 

drobné, bělavé, hruškovité kapičky, které jsou špatně viditelné a jsou pozorovatelné 

lupou. Pod ním je krátký vejcovod. Samčí ústrojí je tvořeno dvěma páry velmi 

drobných varlat (testes). Z varlat přecházejí spermie do tří párů žlutavých semenných 

váčků (vesiculae seminales) (obr. 15j). Semenné váčky jsou vychlípeninami přepážek. 

První dva páry jsou menší, třetí pár je nejdelší a zasahuje přes několik článků. 

V semenných váčcích spermie dozrávají a při páření jsou vyváděny dvěma zřasenými 

nálevkami, jejichž vývody se spojují ve společný chámovod (vas deferens) a ústí na 15. 

článku z těla (obr. 12b). Pokud bychom zkoumali obsah semenných váčků pod 

mikroskopem, najdeme v něm všechna stádia zrání spermií a často také jedince 

cizopasných hromadinek. K rozmnožovací soustavě musíme počítat také semenné 

schránky (receptacula seminis) (obr. 15i), viditelné po odpreparování semenných 

váčků. Jsou to kulaté, párovité orgány a po kopulaci se v nich uchovává sperma 

druhého jedince (Kunst, 1954). 

Nervová soustava je viditelná nad svalnatým hltanem v podobě bělavé párové 

nadhlatanové zauzliny (ganglion suprapharyngeale) (obr. 15k), která dvěmi 

obhltanovými smyčkami přechází v břišní nervovou pásku. Břišní nervová páska je 

tvořena z o něco výraznější podhltanové zauzliny (ganglion infrapharyngeale) a dále 

z párových ganglií jednotlivých článků, z párových podélných spojek (konektivů) a 

příčných spojek, propojující v každém článku ganglia daného páru. Stavbu nervové 

pásky je možné pozorovat pouze pod lupou po odstřihnutí nervové trubice. Tu 

odpreparujeme těsně za mozkovou zauzlinou (Lišková, 1993b).



Obr. 11: Tělo žížaly – hřbetní  pohled  
a) čelní lalok (prostomium), b) opasek (clitellum), c) poslední 
tělní článek (periproktum) s řitním otvorem, d) hřbetní céva 

a b c d 

Obr. 12: B řišní hlavová část žížaly  
a) samičí pohlavní otvor (14. článek), b) samčí pohlavní 
otvor (15. článek), c) pubertální rýhy, d) žlaznatá políčka, 
e) opasek, f) pubertální valy, g) přepážky mezi články 

a b 
c 

d e 
f 

g 
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a 

b 

Obr. 13: Za čátek pitvy  
a) řitní otvor, b) střevo, c) pokožka 

Obr. 14: Celkový pohled do t ěla žížaly  
a) hlavová část, b) řitní část  
 

c 

a 
b 
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Obr. 15: Vnit řní stavba t ěla 
a) ústní otvor, b) hltan, c) jícen, d) žlaznatý žaludek,           
e) svalnatý žaludek, f) střevo s chloragogenním epitelem,  
g) hřbetní céva, h) postranní srdce, i) semenné schránky,   
j) semenné váčky, k) nadhltanová nervová zauzlina 
 

a b 
c 

d 
e 

f 
g 

h 

i 

j 

k 

Obr. 16: Detail st řeva 
a) střevo s chloragogenním epitelem, b) obsah střeva,        
c) typhlosolis, d) nefridie, e) břišní céva, f) příčné přepážky 

a 

b 

c d 

e 

f 



3.3.  Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) 

3.3.1.  Postavení v systému 

Kmen: Měkkýši (Mollusca) 

Třída: Plži (Gastropoda) 

Podtřída: Plži plicnatí (Pulmonata) 

Řád: Stopkoocí (Stylommatophora) 

Čeleď: Hlemýžďovití (Helicidae) 

Rod: Hlemýžď (Helix) 

Druh: Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) (Linné 1758) 

 

 

3.3.2.  Způsob života 

Hlemýždě zahradního najdeme ve střední a jihovýchodní části Evropy. Obývá 

světlé háje a křoviny hlavně v nižších teplých polohách, ale na některých místech 

vystupuje i do nižších horských poloh. Často se vyskytuje i na kulturních plochách. 

Najdeme jej převážně na vápenitém podkladu, do chladnějších lesnatých oblastí 

s kyselou půdou, kde jej můžeme taky zřídka najít, byl většinou zavlečen (Pfleger, 

1988). Živí se dužnatými listy nebo jinými částmi rostlin. Při déle trvajících suchých 

obdobích se zatahuje do ulity a uzavírá ji vápnitou blankou (epifragma). To dělá přes 

zimu, kterou přečkává zahrabán v listí, mechu a v půdě. Hlemýždi jsou hermafroditi, tj. 

každý jedinec má jak samčí, tak i samičí pohlavní ústroje, které začínají obojetnou 

pohlavní žlázou. V prvním období produkuje obojetná žláza všech hlemýžďů sperma. 

Při páření se přikládají dva jedinci nohama k sobě a jeden oplodní druhého. Sperma 

zůstává uchováno v semenné schránce a později v oplozovací komůrce až do doby, kdy 

pohlavní žláza hlemýždě začne vytvářet vajíčka. Oplozená vajíčka klade hlemýžď do 

důlku v zemi. Z vajíček se líhnou přímo malí hlemýždi s jemnou ulitou. Hlemýždi mají 

tedy přímý vývoj bez larválního stádia. Hlemýžď pohlavně dospívá asi ve třech letech a 

dožívá se šesti až sedmi let (Landa, 1954a). 
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3.3.3.  Pomůcky 

Láhve na smrcení (opatřené uzávěrem), 70% ethanol, skalpel, preparační jehla, 

pinzeta, nůžky, pitevní miska 

 

 

3.3.4.  Opatřování materiálu a jeho smrcení 

Hlemýždě zahradního můžeme získat během celé vegetační sezóny. Nachází se 

na vlhkých a stinných místech. Sbíráme je do plátěných sáčků, sklenic nebo plastových 

krabic. 

Smrcení hlemýžďů je potřeba provádět tak, aby jejich svalnatá noha zůstala 

vysunuta z ulity. Nemůžeme je proto smrtit etherem, chloroformem nebo jiným rychle 

smrtícím prostředkem. Hlemýždě je potřeba na pitvu utopit. To provádíme tak, že 

láhev, kterou je možno uzavřít naplníme po okraj převařenou vodou. Voda je 

převařena, aby se z ní dostal všechen rozpuštěný vzduch. Tento způsob smrcení trvá 

přibližně 20-24 hodin. Jen u takto smrcených plžů zůstane svalnatá noha vysunuta 

z schránky ven. Sliz, který se vyloučí z těla hlemýžďů je možno odstranit slabším 

ethanolem nebo omytím slanou vodou (Landa,1954a). 

Hlemýždě smrtíme buď jeden až dva dny před pitvou, nebo usmrcené živočichy 

umístíme do plastových krabiček nebo plastových sáčků, zalijeme vodou a zmrazíme. 

Je možné je také uchovávat konzervované i 70% ethanolem, ale tělo mražených jedinců 

je pro pitvu vhodnější, vnitřní orgány se netrhají a vše vypadá jako v čerstvém stavu. 

 

 

3.3.5.  Pozorování vnější stavby těla 

Tělo hlemýždě se skládá z několika částí. Před začátkem pitvy pozorujeme 

tlustou, pevnou ulitu (obr. 17a) a z ní vystupující svalnatou nohu (obr. 17b) a hlavovou 

část (obr. 17c). Ulita je dosti hrubě rýhována a u převážné většiny jedinců je 

pravotočivá. Je složena ze závitů, které na sebe nasedají vnitřními stěnami a vytváří tak 

osu ulity, sloupek (columellu). Sloupek hlemýždí ulity je téměř rovný. Základní barva 

ulity je žlutohnědá s tmavě hnědými podélnými pásky. Ulita se otevírá širokým 

otvorem zvaným ústí. Na opačné straně je vrchol ulity (obr. 17d). Hmota ulity je 

vylučována pláštěm hlemýždě (Altmann & Lišková, 1979). Ulita je složena ze tří 

vrstev. Nejsvrchnější vrstva se nazývá periostrakum a je tvořena látkou konchin, která 
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dává ulitě zabarvení. Další vrstva je tvořena hranolky uhličitanu vápenatého a nazývá 

se ostrakum. Třetí vrstva je tvořena lupínky uhličitanu vápenatého a nazýváme ji 

hypostrakum (Pfleger, 1988). 

Dospělého jedince poznáme podle ulity tak, že dospělec má obústí ohrnuto 

nahoru. 

Noha je poměrně velká, bilaterálně souměrná, nepravidelného, postupně se 

zužujícího tvaru. Na jejím předním konci je hlava, která nese dva páry tykadel. Svrchní 

pár tykadel je delší (obr. 18d) a na jeho koncích jsou drobné černé oči, spodní pár je 

kratší. Kratší pár má hmatovou funkci. Povrch nohy je rozbrázděn nepravidelnými 

rýhami, ohraničující vystouplá políčka (obr. 17i). Toto uspořádání povrchu kůže snáze 

drží stejnoměrně rozložený sliz. Sliz zabraňuje nadměrnému odpařování vody z těla. 

Prostor mezi ústím do ulity a tělem zakrývá límeček pláště (obr. 17f, 18c).  

Tělo hlemýždě není souměrné. Nesouměrně jsou uložena i vyústění některých 

soustav. Vyústění pohlavní soustavy je na pravé straně hned za hlavou (obr. 17h). 

Otvor do plášťové dutiny, kterým prochází vzduch do plášťové dutiny a z ní a do 

kterého ústí i střevo a vývod vyměšovací soustavy (obr. 17e), leží na pravé straně 

plášťového límečku (Landa, 1954a). Část těla se nachází v ulitě a je kryta útrobním 

vakem. Útrobní vak vytváří kožní záhyb – plášť (obr. 18e). Plášť je trvale skrytý 

v ulitě, přizpůsoben jejímu tvaru a přirůstá na rozhraní nohy a útrobního vaku k tělu. 

(Pfleger, 1988). 

 

 

3.3.6.  Postup pitvy 

Nejdříve musíme z hlemýždě odstranit ulitu. To je možné provést dvěma 

způsoby. Buď ulitu po částech odlamujeme tvrdou pinzetou nebo uchopíme nohu 

hlemýždě pevně do pinzety a celé tělo z ulity vytočíme ve směru závitů. Při druhém 

způsobu si musíme dávat pozor, abychom tělo hlemýždě nepřetrhli. Pak připevníme 

tělo plže několika špendlíky za svalnatou nohu a hlavovou část k pitevní misce. Vidíme 

svalnatou nohu a útrobní vak (obr. 18). 

Útrobní vak je vinutý podobně jako ulita, tvoří jej čtyři závity. Největší závit je 

vyplněn plášťovou dutinou, která je kryta pláštěm. Plášť je lemován límečkem (obr. 

18c), který zajišťuje růst ulity a uzavírá vstup do ulity pokud se hlemýžď zatáhne 

(Lišková, 1993c). Ve stěně pláště jsou viditelně prosvítající plicní cévy (obr. 19a), které 
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vedou okysličenou krev k srdci. Srdce (obr. 19b) se nachází v obalu zvaném osrdí 

(perikard) a má jednu komoru a jednu předsíň. Dále pláštěm prosvítá okrově světlá 

trojúhelníková ledvina (obr. 18f). Ostatní závity útrobního vaku jsou tvořeny především 

tmavohnědou slinivkojaterní žlázou (hepatopankreas) (obr. 18h), a částečně je viditelná 

i bělavá bílková žláza (obr. 18g). Po vnitřním obvodu jednotlivých závitů probíhá sval 

(obr. 18i), kterým je útrobní vak přichycen na kolumelu (Landa, 1954a). 

Plášťovou dutinu otevřeme tak, že do dýchacího otvoru vsuneme tenčí část nůžek 

a přestříhneme límeček. Pak opatrně stříháme plášť nad límečkem, až k místu nad 

středem zadní nohy a dále až ke konci čtvrtého závitu. Stěna útrobního vaku je velmi 

tenká, dbáme proto na to, abychom nepoškodili vnitřní orgány. Po odstřihnutí pláště jej 

uchopíme pinzetou, překlopíme a upevníme špendlíky (obr. 19). 

Orgány, které pláštěm jen prosvítaly, vidíme teď úplně. Podél neodstřiženého 

okraje pláště vede střevo (obr. 19f), které vede do otvoru dýchacího a vedle střeva 

vidíme úzký vývod vyměšovacího ústrojí (obr.19e), který také ústí do dýchacího otvoru 

(Landa, 1954a). 

Pro pozorování dalších orgánů musíme otevřít tělní dutinu. Od předního konce 

hlavy vedeme střih středem hřbetní stranou nohy, přestřihneme límeček až k místu, kde 

jsme předešlým střihem oddělili zadní okraj pláště. Dutinu tělní rozevřeme a okraje 

přichytíme k podložce. 

Trávicí soustava začíná ústním otvorem, za kterým je široký, svalnatý hltan (obr. 

20a). Pokud hltan rozřízneme, najdeme v jeho horní části hnědou rohovitou čelist a 

z dolní stěny vybíhá chrupavčitý jazýček, na němž se pohybuje škrabací páska 

(radula). Na zadní části hltanu leží nadjícnová zauzlina (cerebrální ganglium) (obr. 

21a). Hltan přechází v tenký jícen (oesophalus) (obr. 20b), který se dále rozšiřuje ve 

vakovité vole (obr. 20c). Z volete vycházejí dva lalůčkovité rozvětvené bílé útvary – 

slinné žlázy (obr. 20d). Soustava dále pokračuje malým okrouhlým žaludkem (obr. 

20f), který je obklopen laloky slinivkojaterní žlázy (hepatopankreatu) (obr. 20e). 

Potrava, která je radulou okrouhána, přichází do jícnu a volete, kde je natravována. 

Odtud putuje do žaludku, odkud je pak vtlačována do slepých výběžků střev a jater, 

kde je jednotlivé jaterní buňky přímo fagocytózou stravují (Landa, 1954a). Rozřežeme-

li játra hlemýždě, který je krátce po nakrmení, vypereme z nich částečky potravy 

(Altmann & Lišková, 1979). Žaludek pak přechází ve střevo (obr. 20g) a trávicí 

soustava pokračuje za útrobním vakem podél okraje pláště. 
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Hlemýžď zahradní je hermafrodit, v oboupohlavné žláze (obr. 20h) vznikají 

spermie i vajíčka. Na počátku své činnosti produkuje oboupohlavní žláza spermie, které 

jsou odváděny velmi zřaseným, leskle bílým oboupohlavním vývodem (obr. 20i), který 

je asi 1 cm dlouhý a sahá až k bílkové žláze. Odtud se společný vývod diferencuje na 

chámovod (spermividukt) (obr. 20l) a vejcovod (ovidukt) (obr. 20m), které se nacházejí 

v těsné blízkosti (Kocian a kol., 1964). Až v přední části nohy se chámovod 

osamostatňuje a vytváří penisový váček (obr. 20q). K chámovodu přiléhá po celé jeho 

délce předstojná žláza (prostata), jejíž sekret vyživuje spermie. Před penisovým 

váčkem je na chámovod napojen žlaznatý bičík (fragelum) (obr. 20r). Z těla vyúsťuje 

penisový váček těsně vedle vývodu samičího. Při kopulaci je sperma druhého jedince 

shromažďováno v zásobním váčku (Lišková, 1993c). Samičí část pohlavní soustavy 

začíná v obojetné žláze, jejíž vývod vchází do bílkové žlázy a rozšiřuje se v ní 

v oplozovací komůrku. Odtud pokračuje samičí zřasenou trubicí, ve které jsou již 

odděleny orgány samičí od orgánů samčích. Prvním samostatným oddílem je široký 

vejcovod (ovidukt) (obr. 20m). Jeho dolní část bývá považována za dělohu (uterus). 

Vejcovod se rozšiřuje v pevnou pochvu (vagina), do níž ústí vývod semenné schránky 

(obr. 20n) a šípového vaku (obr. 20o). Pokud vypreparujeme a otevřeme šípový vak, 

najdeme v něm ostrý aragonitový šíp, kterým se hlemýždi při kopulaci píchají a tak se 

dráždí (Landa, 1954a). 

Nervová soustava je tvořena nervovými ganglii, seskupenými kolem trávicí 

trubice. Nervová soustava se skládá z mozkové nadjícnové zauzliny (obr. 21a), 

podjícnové zauzliny (obr. 21b) a dalších z nichž nejdůležitější jsou pleurální, palliální, 

abdominální a pedální (Altmann & Lišková, 1979). 

V tělní dutině dále nalezneme několik skupin svalů vystupujících z útrobního 

vaku (obr. 21c), kde byly upnuty na kolumelu. Jsou to především zatahovače 

(retraktory) nohy, hlavy, tykadel a hltanu (Lišková, 1993c). 



Obr.  17: Zevní stavba  
a) ulita, b) noha, c) hlava, d) vrchol ulity, e) dýchací a 
vyvrhovací otvor, f) žlaznatý límeček, g) tykadlo,            
h) pohlavní otvor, i) vystouplá políčka 
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Obr. 18: Stavba t ěla po odstran ění ulity  
a) hlava, b) noha, c) žlaznatý límeček, d) tykadla nesoucí 
oči, e) plášť, f) ledvina, g) bílková žláza, h) slinivkojaterní 
žláza, i) sval upínající útrobní vak na kolumelu 
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f 

g 

h 

i 
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Obr. 19: Stavba pláš ťové dutiny  
a) plicní cévy, b) srdce, c) slinivkojaterní žláza, d) ledvina, 
e) vývod ledviny, f) střevo 
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d 

e 
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Obr. 20: Vnit řní orgány  
a) hltan, b) jícen, c) vole, d) slinné žlázy, e) slinivkojaterní 
žláza, f) žaludek, g) střevo, h) oboupohlavní žláza, i) vývod 
oboupohlavní žlázy, j) bílková žláza, k) ledvina, l) chámovod, 
m) vejcovod, n) vývod semenné schránky, o) šípový vak,     
p) přídatné prstovité žlázy, q) penisový váček, r) bičík penisu 
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Obr. 21: Detail nervové a svalové soust avy 
a) nadjícnová zauzlina, b) podjícnová zauzlina, 
c) zatahovače nohy a tykadel 

a 

b c 



3.4.  Rak mramorovaný (Procambarus aff. fallax) 

3.4.1.  Postavení v systému 

Kmen: Členovci (Arthropoda) 

Podkmen: Korýši (Crustacea) 

Třída: Rakovci (Malacostraca) 

Řád: Desetinožci (Decapoda) 

Čeleď: Cambaridae 

Rod: Rak (Procambarus) 

Druh: Rak mramorovaný (Procambarus aff. fallax) (Hagen 1870) 

 

 

3.4.2.  Způsob života 

Rak mramorovaný (někdy nazývaný také rak mřížkovaný) pochází ze Severní 

Ameriky. Rozmnožuje se partenogeneticky. Jedná se o způsob rozmnožování, kdy 

samice klade neoplozená vajíčka a z nich se líhnou pouze samice a ty se dále 

partenogeneticky rozmnožují. Znamená to tedy, že k rozmnožení stačí jeden jedinec. 

Vajíčka nosí samice pod zadečkem na zadečkových nohách. Množství vajíček se 

řídí velikostí samice. Jedinci se líhnou asi po třech týdnech a podobají se dospělcům. 

Mladí jedinci se svlékají až pětkrát do roka a po svlečení je jejich tělo měkké a 

bezbranné (Konečný, nedatováno). 

 

 

3.4.3.  Pomůcky 

Skleněné nádoby na smrcení raků, chloroform nebo éter, pitevní pomůcky, 

pitevní miska 

 

 

3.4.4.  Opatřování materiálu a jeho smrcení 

Raka říčního (Astacus astacus) nebo raka bahenního (Astacus leptodactylus), kteří 

se dříve používali v našich podmínkách k pitvě, v dnešní době použít nemůžeme. Jedná 

se o ohrožené druhy, rak říční je dokonce zařazen mezi kriticky ohrožené druhy podle 

vyhlášky 359/1992 Sb. Jejich počty klesají především z důvodu znečištěných řek a také 
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velmi se šířící nemoci račího moru. K pitvě je možné také použít vysazený, v České 

republice nepůvodní druh raka pruhovaného (Orconectes limosus). Ten byl dovezen 

ze Severní Ameriky a v České republice se velmi rychle množí a šíří. 

Ke studiu i pitvě je možné použít různé druhy raků bez nutnosti upozorňovat na 

nějaké zásadní odchylky ve vnitřní nebo vnější stavbě těla (Buchar, 1993). Mezi znaky, 

které jsou výrazně patrné a kterými se raci od sebe liší patří tvar špičky rostra, tvar 

podélného kýlu na rostru, tvar podélné strany rostra. Dále tvar šíjového švu (sutura 

cervicalis), počet, tvar a velikost trnů za šíjovým švem a vzdálenost žábrosrdečních 

švů. Dalšími určovacími znaky jsou barva a velikost klepet a zbarvení celého těla 

(Mourek, 2006). 

Raka mramorovaného lze bez větších problémů chovat v akváriu a mít ho tak pro 

pitvu vždy k dispozici. V současnosti je to u nás nečastěji chovaný druh v akváriu. 

Raky smrtíme ve skleněných nádobách parami chloroformu nebo éteru tak, že na 

dno položíme buničinu navlhčenou diethyletherem nebo chloroformem. Pohyby raka 

ustanou již po malé chvilce. Přesto jej však vyjmeme z nádoby až za půl hodiny, kdy 

bude již bezpečně mrtev (Landa, 1954b). Raka můžeme bez větších problémů 

uchovávat v mrazničce a mít ho tak pro pitvu vždy k dispozici. 

 

 

3.4.5.  Pozorování vnější stavby těla 

Tělo raka je kryto pokožkou (epidermis), která vytváří silnou chitinovou kutikulu. 

Kutikula je inkrustována uhličitanem vápenatým a na některých místech krunýře může 

být velmi silná. Kutikula má funkci ochranou a zároveň se na ni upíná tělní svalovina 

(Altmann & Lišková, 1979). Tělo se skládá ze dvou částí. Je to hlavohruď (obr. 22a) 

(cephalothorax) a zadeček (abdomen) (obr. 22b). Zadeček se skládá ze šesti článků 

(obr. 22h) a telsonu (obr. 22i). Každý z článků je kryt svrchu pevnou destičkou, která se 

nazývá tergit (obr. 22h). Na bocích se destičky rozšiřují v křidélka, které přečnívají tělo 

a překládají se přes sebe. Destičce, která kryje tělo raky ze spodní části říkáme sternit 

(obr. 23h). Sternity jsou velmi úzké a jsou spojené širokými proužky měkké pružné 

kutikuly, která jim umožňuje sbalit zadeček dolů. Na telsonu nacházíme řitní otvor 

(obr. 23g) (Landa, 1954b).  

Hlavohruď vzniká splynutím článků hlavových a hrudních a je kryta štítem 

(karapax). Karapax vybíhá směrem dopředu a tvoří trojúhelníkový výběžek – rostrum 
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(obr. 22c). Na hlavě, po stranách rostra, jsou na stopkovitých výrůstcích uloženy velké 

složené oči (obr. 22f) (Kocian a kol., 1964).  

Karapax částečně přirůstá k tělu. Boky štítu však přirostlé nejsou a vytvářejí na 

každé straně dutinu, v níž jsou uloženy žábry. Těmto bočním stěnám karapaxu říkáme 

branchiostergity. Při základech kráčivých nohou se nacházejí otvůrky, kterými proudí 

do žaberních dutin voda. Otvor, kterým je voda vypuzována z těla je na těle v boku na 

přední části (Landa, 1954b). 

Každý z tělních článků nese pár končetin, z nichž některé mohou být dvojvětevné. 

Výjimkou je telson, které je bez končetin. 

Hlavové končetiny (cefalopody) jsou velmi různě vyvinuty. Na hlavě jsou první 

dva páry přeměněny v tykadla. Tykadla prvního páru (antennulae) (obr. 22d, obr. 23a), 

jsou krátká a na konci se dělí na dva jemné bičíky. První (bazální) článek tohoto 

tykadla je dutý a obsahuje polohorovnovážné ústrojí – statocystu. Na povrchu tykadla 

jsou v něm uloženy chemoreceptory. Tykadla druhého páru (antennae) (obr. 22e, obr. 

23b) jsou mnohem delší a mají jen jeden bičík, druhá větev tykadla je redukována na 

drobnou šupinu u báze. U jejich základu se nachází hrbolek na kterém vyúsťuje 

antenální žláza – vylučovací orgán (Kocian a kol., 1964). Ústa raka jsou umístěna na 

spodní straně hlavy a jsou obklopena a složena z mnoha částí, která ústa formují. 

Vepředu a vzadu jsou chráněna výrůstky tělní stěny. Ústní ústrojí desetinožců je 

složeno ze šesti částí (Ruppert a kol., 2004). První část ústního ústrojí a současně třetí 

pár hlavových končetin je přeměněn v kusadla (mandibuly) (obr. 26c). Jejich uložení je 

po stranách ústního otvoru a slouží k oddělování soust. Nasedají na ně makadla (palpy). 

Další dva páry hlavových končetin jsou přeměněny v první a druhý pár čelistní 

(maxilae) (obr. 26d, obr. 26e). Za druhým párem čelistním následují tři páry čelistních 

nožek (maxillipedy) (obr. 26f), které už jsou součástí hrudi. Svým pohybem pomáhají 

nasávat vodu do žaberních dutin a způsobují tak její cirkulaci (Kocian a kol., 1964).  

Pět hrudních párů nohou je velmi silně vyvinuto (obr. 23d, obr. 26g). Jsou to nohy 

kráčivé (pereiopody). První pár nese mohutná klepeta (obr. 23c), druhý a třetí pár nese 

malá klepeta, zbylé dva páry klepeta nemají. 

Zadeček nese šest párů končetin, které nazýváme zadečkové nožky (pleopody) 

(obr. 23e, obr. 26h). Ty jsou dvojvětevné a poměrně málo specializované. U samičky je 

první pár nožek zakrnělý a ostatní pomáhají při přidržování vajíček. U samců jsou 

první dva páry přeměněny v pomocné kopulační orgány. První pár těchto kopulačních 
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nožek je žlábkovitý, druhý pár má volný konec kornoutovitě srolován. Toto však 

můžeme pozorovat jen u ostatních druhů raků, protože u tohoto druhu není samčí 

pohlaví známo. Na šestém zadečkovém článku jsou tzv. uropody (obr. 23f, obr. 26i), 

které můžeme rozdělit na vnitřní uropody (endopody) a vnější uropody (exopody). 

Uropody a telson tvoří ocasní ploutvičku, které slouží k pohybu ve vodě (Altmann & 

Lišková, 1979). 

Samec se od samice liší několika znaky. Samičí články zadečku jsou širší než 

karapax, u samců to neplatí. Pohlavní otvor se u samice nachází při třetím páru 

kráčivých nohou, u samce je to u pátého páru kráčivých nohou. U samice této čeledi je 

na břišní straně mezi nohama vytvořena semenná schránka (obr. 23i). První dva páry 

zadečkových končetin jsou u samců odlišné stavby než tři zbývající, protože jsou 

přeměněny v kopulační orgány. U samice je první pár zadečkových nožek zakrnělý 

(Buchar, 1993).  

 

 

3.4.6.  Postup pitvy 

Raka držíme v ruce a skalpelem rozřízneme tenkou elastickou kutikulu (obr. 22k) 

spojující karapax a první zadečkový článek. Zadeček přitom ohýbáme směrem k břišní 

straně a nůžkami vedeme střih na pravé straně karapaxu až k očím. Stejný řez vedeme i 

na levé straně a oba řezy vepředu spojíme. Nyní celou takto oddělenou svrchní část 

karapaxu oddělíme od těla, odstraňujíce přitom opatrně skalpelem zespodu přirostlou 

epidermis a svaly. Podobnými dvěma střihy odstraníme krunýř i z jednotlivých článků 

zadečkových (obr. 24) (Landa, 1954b). Po odstranění karapaxu je nutno opatrně 

sejmout pinzetou červenofialově zbarvenou blanku – pokožku (hypodermis), která 

překrývá útroby. 

Při tomto stádiu pitvy je vidět za rostrem vakovitý žaludek (obr. 25a), za ním se 

nachází směrem k zadečku rozsáhlý hepatopankreas (obr. 25d). Jícen ani vyústěný 

střeva není při tomto pohledu vidět. Po obou stranách žaludku se nachází mohutné 

svaly kusadel (obr. 25b) (Buchar, 1993). Při vypreparování a otevření žaludku v něm 

můžeme najít jednu nebo dvě namodralé rakůvky (gastrolity) (obr. 26j). Tyto útvary se 

tvoří v postranních dutinách žaludku a při svlékání přecházejí do žaludku, kde jsou 

částečným rezervoárem uhličitanu vápenatého, který slouží k inkrustaci krunýře 
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(Altmann & Lišková, 1979). Žaludek pokračuje nerozvětveným střevem (obr. 24c), 

které vyúsťuje na telsonu. 

V zadní části hlavohrudi leží pětiúhelníkové srdce (obr. 25e), které je centrem 

oběhové soustavy. Srdce je uloženo v osrdečníkovém vaku (perikardu). Ve stěně srdce 

najdeme tři páry drobných otvůrků – ostií. Cévní soustava raka je otevřená. Krvomíza 

(hemolymfa) koluje volně mezi tělními orgány a sbírá se v břišní žíle (sinus ventralis). 

V zadečku je viditelná horní zadečková tepna (arteria dorsalis pleica) (obr. 24d). 

Krvomíza u raka plní jak funkci krve, tak i funkci lymfy a je bezbarvá (Landa, 1954b). 

Žábry (obr. 25c) jsou u raka umístěny v žaberní dutině. S vnějším prostředím tato 

dutina komunikuje pomocí sedmi malých otvorů, které se nacházejí v kloubení 

jednotlivých hrudních končetin. Těmito otvory proudí voda do těla, neustálý průtok 

vody žaberní dutinou zajišťuje činnost druhého páru čelistí (Buchar, 1993). 

Raci jsou odděleného pohlaví, samec a samice se liší stavbou těla. Ve své práci 

jsem fotograficky rozpracovala jen samici, protože daný druh je partenogenetický. 

V textové formě však rozeberu i samčí pohlavní soustavu, i když bude bez fotografické 

dokumentace. 

Pohlavní soustava u raků není příliš složitá. Je dobře viditelná po odstranění 

srdce. Samičí soustava se skládá z vaječníků (ovarií) (obr. 25f). Mají zrnitou strukturu, 

kterou způsobují vznikající vajíčka. Jejich barva je hnědá, ale v době vytváření vajíček 

přechází do bílé. Na vaječníky navazují vejcovody (ovidukty), které jsou krátké a 

vyúsťují u třetího páru kráčivých nohou (obr. 23i). Samčí soustava se skládá z varlat 

(testes), která jsou měkká, zbarvená do bělavě. Jejich přední část je párová, v zadní 

části splývají. Z míst spojení vycházejí chámovody (vasa deferentia). Chámovody jsou 

zakroucené orgány nápadné svou bílou barvou. Konec chámovodu tvoří chámomet 

(ductus ejacularius), který vyúsťuje u vkloubení pátého páru kráčivých nohou (Landa, 

1954b). 



Obr. 22: Zevní stavba raka mramorovaného  
a) hlavohruď, b) zadeček, c) rostrum, d) tykadla I. páru 
(antenuly), e) tykadla II. páru (antenny), f) složené oko,          
g) šíjový šev, h) tergity, i) telson, j) uropody, k) blanka mezi 
hlavohrudí a zadečkem 

a b 

c 

d e 

f 

h g i j k 

Obr. 23: B řišní strana raka  
a) tykadla I. páru (antenuly), b) tykadla II. páru (antenny), 
c) klepeto I. kráčivé končetiny, d) kráčivé končetiny,         
e) zadečkové nožky, f) uropody, g) řitní otvor, h) sternit,    
i) semenná schránka 

a b 

c d e f 

g h i 
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Obr. 24: Otev ření tělní dutiny  
a) tělní orgány nahromaděné pod karapaxem, b) svalovina, 
c) střevo, d) zadečková céva 

b a c d 

Obr. 25: Tělní orgány raka  
a) žaludek, b) žvýkací svaly, c) žábra, d) slinivkojaterní 
žláza, e) srdce, f) vaječníky 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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Obr. 26: Kon četiny raka  
a) tykadlo prvního páru (antenulla), b) tykadlo 
druhého páru (antenna), c) kusadlo (mandibula), 
d) maxila prvního páru, e) maxila druhého páru, 
f) čelistní nožky (maxillipedy), g) kráčivé nohy 
(pereiopody), h) zadečkové nožky (pleopody),   
i) uropody, j) rakůvka 

a 

b 
c 
d 
e 

f 

g 

h 

i 

j 



3.5.  Šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata) 

3.5.1.  Postavení v systému 

Kmen: Členovci (Arthropoda) 

Třída: Hmyz (Insecta) 

Řád: Švábi (Blattodea) 

Čeleď: Blaberidae 

Rod: Šváb (Archimandrita) 

Druh: Šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata) (Rhen 1903) 

 

 

3.5.2.  Způsob života 

Tento šváb se vyskytuje v tlejícím opadu tropických pralesů. Dorůstá délky 6-7,5 

cm. Jedná se o všežravce, požírajícího ovoce, semena rostlin i různé rostlinné a 

živočišné zbytky. Samec i samice jsou okřídlení, ale jsou příliš těžcí a tak nemohou 

dobře létat. Samice vytváří kokon (ootéku), ve kterém uchovává vajícka. Z vajíček se 

vylíhne asi 20-30 nymf, po vylíhnutí měří okolo 6-7 mm. Růst mláďat je pomalý a 

dospělosti dosáhnou ve věku okolo 8-10 měsíců i později. Dospívání je také velmi 

závislé na teplotě. Dožívají se 1-2 let, samice žijí déle a mohou dorůstat i větší velikosti 

než samci. V nebezpečí se brání ostrými trny, které má na nohou (Kořínek, 

nedatováno). 

 

 

3.5.3.  Pomůcky 

Pitevní miska, pitevní pomůcky, skleněná nádoba na smrcení, octan ethylnatý 

 

 

3.5.4.  Opatřování materiálu a jeho smrcení 

Švába velkokřídlého je možné bez větších problémů chovat v akváriu, které bude 

shora uzavřeno hustým pletivem. Šváby smrtíme těsně před pitvou ve skleněné nádobě. 

Do kádinky vhodíme buničinu napuštěnou octanem ethylnatým nebo diethyletherem. 

Jeho páry švába zabijí poměrně rychle, je však lepší počkat alespoň třicet minut, 

abychom měli naprostou jistotu, že je šváb skutečně usmrcen. 
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Kromě tohoto druhu lze k pitvě také použít švába amerického (Periplaneta 

americana) nebo švába australského (Periplaneta australasiae). Jedná se o menší 

druhy než je šváb velkokřídlý, a tím je pitva těchto druhů mírně náročnější, neobsahují 

ale ve svém těle tak velké množství tuku jako šváb velkokřídlý a vnitřní orgány jsou 

lépe pozorovatelné. 

 

 

3.5.5.  Pozorování povrchu těla 

Tělo švába je značně dorzoventrálně zploštělé. Je děleno na nestejně velké články 

(somity, segmenty), které splývají ve tři vetší celky (tegmata) – hlavu (caput) (obr. 

29a), hruď (thorax) (obr. 29b) a zadeček (abdomen) (obr. 29c). Na hrudních a 

zadečkových článcích se dají také rozlišit části hřbetní (tergit), břišní (sternit) a dvě 

části boční (pleury). Pleury jsou dobře viditelné jen na hrudních článcích (Vondřejc, 

1993). 

Hlavové články jsou srostlé velmi pevně. Tykadla (obr. 34a) jsou dlouhá a 

nitkovitá. Mezi tykadly a složeným okem (obr. 34b) je temeno (obr. 34c) a čelo (obr. 

34 d). Čelo přechází v čelní štítek (obr. 34e). Na hlavě se dále nachází kousací ústní 

ústrojí, které v klidu směřuje směrem dozadu. Po stranách čelního štítku jsou 

vkloubena kusadla (mandibuly) (obr. 34h) a na jeho spodním okraji je pohyblivě 

napojen svrchní pysk (labrum) (obr. 34f). Po stranách čela se nacházejí líce, zpod nichž 

vybíhá pár čelistních makadel (palpus maxilaris) (obr. 34g). Zpod kusadel vybíhají 

kratší makadla spodního pysku (palpus labialis) (obr. 34i). Na čele mezi složeným 

okem a vkloubením tykadel se nachází na obou stranách po jednom jednoduchém očku 

(ocellus) (Vonřejc, 1993). 

Hruď se skládá ze tří volněji spojených článků, z předohrudi, středohrudi a 

zadohrudi. Hřbetní část předohrudi hrudi vybíhá v mohutný štít (pronotum) (obr. 27c), 

který částečně překrývá i hlavu. Ze středohrudi vyrůstá první pár křídel (obr. 27a). Je 

kožovitý, připomíná krovky, má však zachovanou hustou žilnatinu. Druhý pár křídel 

(obr. 27b), který je blanitý a má podobný typ žilnatiny, vyrůstá ze zadohrudi (Kocian a 

kol., 1964). 

Šváb má tři páry kráčivých nohou (obr. 35), které mají shodnou stavbu. Jedná se 

o typické nohy běhavé. První pár je nejkratší (obr. 35A), třetí je nejdelší (obr. 35C). 

noha se skládá z pěti článků. První částí jsou kyčle (coxa), které jsou velké (obr. 35a), 
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následuje malé příkyčlí (trochanter) (obr. 35b). Stehna (femur) (obr. 35c) jsou dlouhá, 

po stehnech následující holeně (tibia) jsou silně trnité (obr. 35d). Stehna i kyčle jsou ze 

stran silně zploštělé. Chodidla (tarsus) (obr. 35e) jsou pětičlánková, zakončena drápky 

(obr. 35f). Na spodní straně chodidlových článků je vytvořen přísavný polštářek 

(pulvillus) (obr. 35g) (Vonřejc, 1993).  

Zadeček je tvořen 10 články, některé z nich jsou částečně pozměněny. Tergity 

nejsou příliš sklerotizovány. Na hřbetní straně vyúsťují průduchy dýchací soustavy. 

Desátý tergit tvoří supraanální destičku. Na devátém článku mají samci vyvinuty 

nečlánkované přívěsky (styly), které u švába velkoukřídlého nejsou příliš viditelné. Na 

desátém článku u obou pohlaví jsou článkované štěty (cerky) (obr. 38g) (Vonřejc, 

1993). 

 

 

3.5.6.  Postup pitvy 

Pro pitvu je nejvhodnější použít čerstvě usmrceného jedince, ale lze ji provádět i 

na jedincích uchovaných v mrazáku. Před pitvou je potřeba odstranit oba páry křídel 

těsně u jejich báze (obr. 29) a všechny páry nohou včetně kyčlí. Tělní dutinu otevíráme 

tak, že švába držíme hřbetem nahoru a hlavou dopředu mezi palcem a ukazováčkem 

levé ruky. Nůžkami pak vedeme střih na pravém boku přes zadeček a hruď a 

prostřiháváme měkkou blanitou kutikulu, která spojuje tergity a sternity. Ve přední 

části odstraníme štít a vedeme příčný střih za hlavou. Pak uložíme pitvaného jedince do 

pitevní misky hřbetní stranou nahoru. Švába připevníme k pitevní misce špendlíky tak, 

aby byla přichycena jen břišní strana. V otevírání tělní dutiny pokračujeme tak, že 

pomalu odklápíme hřbetní část tělního krytu i s perikardem na levou stranu. Tělní kryt 

nadzvedáváme pinzetou a skalpelem od něj oddělujeme tracheje a svalovinu. Při práci 

si musíme dát pozor na to, aby se tergity nerozpadly. Překlopený tělní kryt připevníme 

špendlíkem. 

V této fázi pitvy nejsou ještě vidět žádné orgány, kromě částečně prosvítajícího 

volete (obr. 30d). To platí především pro švába velkokřídlého, který je extrémně tučný. 

Všechny orgány jsou ukryty uvnitř bílého tukového tělesa (corpus adiposum) (obr. 

30f), které vyplňuje celou tělní dutinu. Tukové těleso je jednak zásobní orgán, jednak 

se v něm ukládají odpadní látky metabolismu. Abychom mohli v pitvě pokračovat, 

musíme co největší část tohoto tělesa odstranit. Částečně lze tukové těleso rozpustit 
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v hodně koncentrované jarové vodě, případně můžeme část tukového tělesa odsát 

pomocí kapátka. 

Při odstraňování tukového tělesa vynikne dýchací soustava, která je tvořena sítí 

stříbrolesklých trubic (trachejí) (obr. 33a) a váčků. Stříbrný vzhled jim dodává vzduch, 

který v sobě obsahují (Kocian a kol., 1964). Dýchací soustava začíná na bocích těla ve 

stigmatech. Stigmata obsahují filtrační aparát, který zabraňuje pronikání částic prachu 

do těla. Dýchací soustava dále probíhá po stranách srdce, po stranách nervové pásky i 

po stranách těla a postupně se větví až do jemných kapilárních trubiček (tracheol), 

které přivádějí vzduch až k jednotlivým buňkám (Vonřejc, 1993).  

Na vnitřní straně odpreparovaného hřbetního krytu je dobře viditelná hřbetní 

céva, která má činnost srdce (obr. 30g). V každém článku se srdce rozšiřuje v komůrku, 

na kterou je zevně připojeno několik bělavých svalů trojúhelníkového tvaru (obr. 30c). 

Každá komůrka je opatřena párem otvůrků (ostií), kterými proudí ze osrdečníku 

(perikard) do srdce hemolymfa. Z přední části vybíhá ze srdce jedna hlavová tepna, 

která zásobuje mozek, na zadním konci je srdce zakončeno slepě (Vonřejc, 1993). 

Trávicí soustava začíná v hlavové části. V hlavové části se nachází ústní otvor i 

hltan. V hrudní části můžeme vidět jícen (oesophagus) (obr. 31a), který se rozšiřuje 

v mohutné vole (ingluvies) (obr. 31b). Vole přechází ve žvýkací žaludek 

(proventriculus) (obr. 31d). Žvýkací žaludek je silnostěnný, jeho stěny jsou tvořeny 

silnou svalovinou a z vnitřní strany obsahuje chitinózní zuby, které pomáhají 

rozmělňovat potravu. Druhou částí žaludku je žlaznatý žaludek (ventriculus) (obr. 31e). 

Součástí trávicí soustavy je také několik slepých výběžků (coeca) (obr. 31c), které 

zvětšují plochu žlaznatého epitelu. Za žlaznatým žaludkem pokračuje trávicí soustava 

v podobě střeva (intestinum), které můžeme rozlišit na tenké (obr. 31g) a tlusté (obr. 

31h). Poslední částí soustavy je konečník (rectum) (obr. 31i). K trávicí soustavě patří 

také dobře vyvinuté slinné žlázy umístěné v blízkosti jícnu (Vonřejc, 1993). 

Vylučovací soustavu tvoří tenké, žlutozelené malpigické trubice (obr. 31f), které 

vyúsťují do začátku střeva. Na druhém konci jsou trubice slepě zakončeny. Jejich 

hlavní funkcí je vylučovat kyselinu močovou, která v krystalické podobě odchází 

střevem ven z těla (Vonřejc, 1993). 

Švábi jsou odděleného pohlaví (gonochoristé). Samičí pohlavní orgány jsou 

uloženy v zadní části zadečku a jsou složeny z párových vaječníků (ovaria) (obr. 32a), 

jejich vývody (ovidukty) se krátce po opuštění vaječníků spojují a následně se rozšiřují 
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v pochvu (vagina). Pochva je obklopena přídatnými žlázami (obr. 32c). Po oplození 

vajíček se v pochvě vytváří vaječné pouzdro (ootheka) (obr. 32b). Samice nosí pouzdro 

neustále v těle, dokud se nevylíhnou mladí švábi. Švábi jsou tedy vejcoživorodí. 

Pouzdro během inkubace vajíček vyčnívá z pohlavního otvoru. Vyústění pochvy se 

nachází mezi sedmým a osmým sternitem. Samčí pohlavní soustava se skládá 

z párových varlat (testes) a chámovodů (vasa deferentia). Varlata nejsou dobře 

pozorovatelná. V podobě tenkých trubic jsou uložena v pátém a šestém zadečkovém 

článku. Chámovod se spojuje v nepárový chámomet (ductus ejaculatorius) (obr. 33d). 

Chámomet ústí do kopulačního orgánu – penisu. Další důležitou součástí samčího 

pohlavního ústrojí je komplex prstovitých přídatných žláz (obr. 33c). V nich jsou 

vylučovány látky na vytváření schránek (spermatofory). V těchto schránkách jsou 

spermie přenášeny do těla samice (Vonřejc, 1993). 

Po odpreparování všech předchozích soustav je viditelná nervová soustava 

v podobě břišní nervové pásky (obr. 33b), která vybíhá z podjícnové nervové uzliny 

(subesofageální ganglion).



Obr. 27: Vn ější stavba švába – hřbetní strana  
a) Kožovité křídlo prvního páru, b) blanité křídlo 
druhého páru, c) štít 

a b 

c 

d e 

a 

b 

c f g 

Obr. 28: Vn ější stavba švába – břišní strana  
a) hlava, b) složené oko, c) tykadlo, d) hruď, e) kráčivé 
končetiny, f) zadeček, g) článkovaný štět 
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a b c 

Obr. 29: Tělo švába bez k řídel a štítu  
a) hlava, b) hruď, c) zadeček 

Obr. 30: Otev ření tělní dutiny  
a) krček, b) hrudní svalovina, c) křídlovitý sval, d) vole, 
e) ootéka, f) tukové těleso, g) srdce 

a 

b 

c 

d 
e 

f 

g 
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Obr. 31: Trávicí soustava švába  
a) jícen, b) vole, c) slepé výběžky trávicí trubice, d) 
žvýkací žaludek, e) žlaznatý žaludek, f) Malpigické trubice, 
g) tenké střevo, h) tlusté střevo, i) konečník  

a 

b 

c 
d 

e 

f 

g 

h 
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Obr. 32: Sami čí pohlavní soust ava 
a) vaječníky, b) ootheka, c) přídatné pohlavní žlázy 

a 

b 

c 
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Obr. 34: Hlava švába  
a) tykadlo, b) složené oko, c) temeno, d) čelo, e) čelní 
štítek, f) svrchní pysk, g) čelistní makadlo, h) kusadlo, 
i) pyskové makadlo, j) jednoduchá očka (ocelli) 

a b c d e 

f 

g 

h 
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Obr. 33: Detail t ěla samce  
a) vzdušnice, b) břišní nervová páska, c) přídatná žláza 
samčího pohlavního ústrojí, d) chámomet 

a 

b 

j 
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Obr. 35: Krá čivé kon četiny švába  
A) noha prvního páru, B) noha druhého páru C) noha 
třetího páru, a) kyčel, b) příkyčlí, c) stehno, d) holeň, 
e) chodidlové články, f) párové drápky, g) přísavné 
polštářky 

a 

b c 
d 

C B A 

e 
f 

g 



4.  Slovníček cizích pojmů 

abdominální ganglion – zadečková nervová uzlina 

antenální žláza – vylučovací orgán korýšů, ústící u základu druhého páru tykadel 

bilaterální souměrnost –stav, kdy je objekt (živočich) rozdělen jedinou rovinou 

souměrnosti na dvě zrcadlově stejné poloviny 

cerebrální – mozkový  

cerky – článkované přívěsky na konci zadečků některých členovců 

clitellum – žláznatý opasek u kroužkovců umožňující přenos spermií při páření a tvorbu 

kokonů 

columella – oporný sloupek v ulitě vzniklý dotýkajícími se vnitřními stěnami závitů 

disepimenty – příčné přepážky způsobující vnější i vnitřní článkování těla kroužkovců 

dorsální – hřbetní, zadní, směřující k zádům 

drilosféra – vrstva půdy ovlivněná přímým působením žížal 

epifragma – dočasné vápnité víčko, kterým plži v období sucha nebo zimy uzavírají 

svou ulitu 

epitel – krycí tkáň tvořená buňkami, které na sebe těsně naléhají 

exkreční lišta – kanálek, kterým jsou z těla odváděny zplodiny metabolismu, vyskytuje 

se u kmene hlístice (Nematoda) 

fagocytóza – proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí buňkou 

ganglion – uzliny, shluk nervových buněk 

gonochorista – zástupce druhu s odděleným pohlavím 

hemoglobin – barvivo červených krvinek 

hemolymfa – krvomíza, tělní tekutina u bezobratlých s otevřeným typem cévní soustavy 

hepatopankreas – slinivkojaterní žláza, žláza trávícího ústrojí některých bezobratlých 

produkující trávící enzymy 

hermafrodit – obojetník, jedinec živočišného druhu schopný produkovat samčí i samičí 

pohlavní buňky 

homonomní segmentace – typ článkování těla, kdy jsou jednotlivé tělní články stejné 

chemoreceptory – smyslové buňky vnímající změny chemických koncentrací v těle i v 

okolí 

chitin – polysacharid tvořící podstatnou složku struktury členovců 

chloragogenní epitel – tkáň, umístěná nad střevem kroužkovců, ukládají se do něj 

metabolity organismu 
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inkrustace – ukládání anorganických látek do buněk 

karapax – chitinový štít, kryjící svrchní část těla u korýšů 

kloaka – rozšířená část konečníku, do něhož vyúsťuje trávicí, vylučovací i 

rozmnožovací soustava. 

kopulace – páření, kontakt dvou jedinců vedoucí k oplodnění 

kutikula – svrchní vrstva pokrývající těla mnohých bezobratlých, je nepropustná pro 

vodu 

lymfa – nažloutlá tělní tekutina, tvoří součást obranného systému organismu 

malpigické trubice – vylučovací orgány některých členovců, vylučují kyselinu 

močovou, ústí do střeva 

metanefridie – vylučovací orgán u kroužkovců, na rozdíl od protonefridií nekončí slepě 

v těle živočicha, ale otevírají se do coelomové dutiny obrvenou nálevkou 

palliální ganglion – ganglion inervující plášť plžů 

pedální ganglion – ganglion inervující svaly nohy plžů 

perforace – protržení, proděravění stěny orgánu 

perikard – osrdí (osrdečník), vazivový vak obklopující srdce  

pleurální ganglion – ganglion inervující plášť plžů 

postorbitální lišty – podlouhlé výstupky na hlavohrudi raků za očima, jedná se o  

významný determinační znak. 

protonefridiální buňka – nejjednodušší vylučovací soustava 

pronotum – svrchní štítek předohrudi hmyzu, u švábů překrývá hlavu a tím ji chrání 

prostomium – první tělní článek kroužkovců, má hmatovou funkci 

pseudocoel – druhotná nepravá tělní dutina u bezobratlých, nepříliš dokonalých 

živočichů, například hlístů, vířníků, mechovnatců, hlavatců, apod. 

pulvillus – přísavný polštářek na chodidlové části švábů, umožňuje lezení i po kolmé 

stěně 

radula – je orgán sloužící ke strouhání potravy u měkkýšů, nachází se na rozhraní ústní 

dutiny a jícnu a je tvořená chitinózní blankou s zoubky 

rostrum – výběžek přední části hlavohrudi rakovců 

sety – zatažitelné štětiny  

spermatofor – pouzdro či hmota, tvořená samci různých druhů živočichů, obsahující 

spermie sloužící k ochraně spermií během přenosu do těla samice 
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spikuly – štětinky v blízkosti pohlavního otvoru samce škrkavky, sloužící k přidržení na 

samici při kopulaci 

statocysta – smyslový orgán, který informuje tělo o poloze 

sternit – štítek, který kryje břišní tělní články členovců 

telson – poslední část těla korýšů, ale i klepítkatců, je umístěn za řitním otvorem 

tergit – štítek, který kryje hřbetní tělní články členovců  

tracheje – vzdušnice, rourovité dýchací orgány u suchozemských členovců, výměna 

plynů se děje difůzí přes tenkou pokožku 

tracheoly – nejtenčí části vzdušnic 

typhlosolis – záhyb střeva kroužkovců, zvětšující trávicí plochu střeva ventrální – 

břišní, přední, směřující k břišní straně 

 

                                                 
 Poznámka: V slovníčku cizích pojmů jsem čerpala z těchto internetových zdrojů: http://www.biolib.cz, 
http://cs.wikipedia.org/wiki a http://slovnik-cizich-slov.abz.cz. 
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Diskuze a závěr 

Tato práce má sloužit jako pomůcka pro učitele i jejich žáky ve vyučování. Je 

využitelná pro učitele na základních a středních školách ji mohou využít jako učební 

pomůcku, která pomůže jejich žákům si lépe osvojit učivo o bezobratlých živočiších. 

Pro žáky základních škol je tato práce příliš podrobná a obsahuje pojmy, které ještě 

nemohou znát. Na fotografiích si žáci mohou prohlédnout, jak vypadá a funguje tělní 

stavba různých živočichů a mohou porovnávat anatomii několika různých druhů 

živočichů a tím si i rozšiřovat představy o vývoji života na Zemi. 

Učitel základních škol by však měl tuto práci využívat jako pomůcku pro sebe a 

provádět pitvu pouze demonstračně nebo tuto práci použít jako obrazový materiál pro 

žáky. Žáci základních škol by ještě pitvu sami provádět neměli. Samostatné pitvy by 

mohly narušit jejich poměr k přírodě. Zároveň tito žáci ještě nemají dostatek 

manuálních dovedností v zacházení s pitevními nástroji. Na středních školách tato 

bakalářská práce už může sloužit i studentům jako učební materiál, ve kterém se 

seznámí, jak pitvu bezobratlých provádět. 

Altmann (1972) ve své knize píše: „Nejdůležitější zásadou pro vyučování je 

zásada názornosti. Nejúčinnější vyučování se zakládá na smyslovém vnímání, na 

pozorování a na pokusech“. A dále pokračuje: „Učební pomůcky rozšiřují zkušenosti 

žáků. Pomáhají jim lépe si osvojit základy vědního oboru. Při metodicky správném 

použití zaručují konkrétnější představy o přírodninách. Rozšiřují zásobu těchto 

představ pro žádanou soustavu pojmů. Pomáhají pochopit strukturu věci. Usnadňují při 

výkladu postup od konkrétního k abstraktnímu“.  

Všechny tyto úvahy o důležitosti názorného materiálu v hodinách biologie pitva 

splňuje. Je jedním z nejnázornějších způsobů jak ukázat žákům a studentům, jak tělo 

živočicha vypadá a jak pracuje. Umožňuje konfrontaci teoretického základu 

s praktickou činností a současně umožňuje poznání fungování jednotlivých tělních 

soustav a také těla jako celku. 

Učební pomůcky, mezi než se řadí i pitva živočichů, rozvíjejí pozorovací 

schopnosti žáků. Vedou k aktivitě žáků a k jejich samostatné práci. Podle mého názoru 

je nejdůležitější zásadou při provádění pitev ve vyučování to, že se musí jednat o 

aktivitu zcela dobrovolnou. Žádný student nesmí být k této činnosti nucen. Živočichy 

také před žáky neusmrcujeme. Mohla by hrozit ztráta zájmu žáků o zkoumanou 
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problematiku nebo i o celý předmět biologie. Učitel musí žákům především vysvětlit, 

proč pitvu provádějí a měl by je vést k úctě k pitvaným tvorům. 

Pitva škrkavky je jednoduchá a rychlá. Pro svou nenáročnost je vhodná do 

praktických částí hodin biologie. Její nevýhodou je obtížnost získávání dostatečného 

počtu jedinců pro pitvu s celou třídou. Pitva žížaly je také jednoduchá a lehce 

zvládnutelná. Opatřování materiálu pro pitvu je také snadnou záležitostí. Tuto pitvu je 

vhodné provádět jak v hodinách biologie, tak i ve volitelných seminářích. Pitva 

hlemýždě patří mezi časově náročnou pitvu. V praktických hodinách biologie, které 

trvají dvě vyučovací hodiny, by se tato pitva jen obtížně stíhala provézt v celém 

rozsahu. Doporučovala bych ji zařazovat do volitelných kurzů a provádět s menším 

počtem studentů. Pitvy švába a raka nejsou náročné na přípravu ani na čas, ale jsou 

náročnější na obstarání pitevního materiálu. K dostatečnému množství živočichů na 

pitvu pro celou třídu je potřeba mít na škole vlastní chovy.  

Myslím, že stále větší část lidské populace pitvu živočichů odsuzuje, i když je 

prováděna ze vzdělávacích důvodů. Pokud však učitel bude dobře volit materiál 

k pitvě, není k tomuto postoji žádný důvod. Je důležité neplýtvat živým materiálem, 

pro pitvu nepoužívat samice s oplozenými vajíčky (např. u raka), nepoužívat živočichy 

vzácné, chráněné nebo užitečné, ale volit živočichy považované za škůdce, parazity 

nebo živočichy vyskytující se hojně v přírodě. 

I když je pitva živočichů v poslední době čím dál více považována za nehumánní 

metodu výuky, myslím si, že při správném učitelově výkladu poslouží mnohonásobně 

více k užitku než ke škodě. Pokud žák pochopí, jak tělo živočicha funguje a jakou 

funkci má daný živočich v přírodě, které jsou i žáci součástí, povede to k prohloubení 

jejich zájmu o okolní svět a o přírodu jako celek. 

 



 64

Literatura 

Altmann A. 1972. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Prahy, Státní 

pedagogické nakladatelství. 136 str. 

Altmann A., Lišková E. 1979. Praktikum ze zoologie. Praha, Státní pedagogické 

nakladatelství. 334 str. 

Berger J. 1997. Systematická zoologie. Havlíčkův Brod, Nakladatelství Tobiáš.       

223 str. 

Boháč D., Ošmera S., Papáček M. 1984. Cvičení z biologie II pro II. ročník gymnázií. 

Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 107 str. 

Buchar J. 1993. Korýši. In: Buchar J. Práce ze zoologie. Praha, Univerzita Karlova, 

Vydavatelství Karolinum. str. 61-69. 

Buchar J. a kol. 1993. Práce ze zoologie. Praha, Univerzita Karlova, Vydavatelství 

Karolinum. 257 str. 

Bumerl J. a kol. 1997a. Biologie 1 pro střední odborné školy. Praha, Pedagogické 

nakladatelství akciová společnost. 221 str. 

Bumerl J. a kol. 1997b. Biologie 2 pro střední odborné školy. Praha, Pedagogické 

nakladatelství akciová společnost. 143 str. 

Černík V., Bičík V., Martinec Z. 1999. Přírodopis 1 pro 6. ročník základní školy. 

Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost. 103 str. 

Černík V., Bičík V., Martinec Z. 1997. Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy - 

Zoologie. Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost. 87 str. 

Dobroruka L. J., Cílek V., Hasch F., Storchová Z. 1997. Přírodopis I pro 6. ročník 

základních škol. Praha, Scientia, s r. o. Pedagogické nakladatelství. 128 str. 

Hančová H., Vlková M. 1998. Biologie II v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod, 

Nakladatelství Fragment. 151 str. 

Havlík I. 1998. Přírodopis 6 – učebnice pro 6. ročník. Brno, Nakladatelství Nová 

škola. str. 80. 

Horák P., Mikeš L. 2007. Helmintologie. In: Volf P., Mikeš L. a kol. Paraziti a jejich 

biologie. Praha, Nakladatelství Triton. str. 138-231. 

Jelínek J., Zicháček V. 1996. Biologie pro střední školy gymnazijního typu. Olomouc, 

Fin publishing. 416 str. 

Jelínek J., Zicháček V. 2004. Biologie pro gymnázia. Olomouc, Nakladatelství 

Olomouc. 551 str. 



 65

Jurčák J., Froněk J. a kol. 1997. Přírodopis 6. Olomouc, Pedagogické nakladatelství 

Prodos, 127 str. 

Kocian V. a kol. 1964. Práce ze zoologie pro studující pedagogických institutů. Praha, 

Státní pedagogické nakladatelství. 306 str. 

Kunst M. 1954. Žížala obecná. In: Kunst M., Landa V., Oliva O., Skuhravý V., 

Veselovský Z. Zoologické praktikum. Praha, Nakladatelství Československé akademie 

věd. str. 82-99. 

Kunst M., Landa V., Oliva O., Skuhravý V., Veselovský Z. 1954. Zoologické 

praktikum. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd. 373 str. 

Kvasničková D., Jeník J., Pecina P., Froněk J., Cais J. 1995. Poznáváme život – 

přírodopis pro 6. ročník 2. část. Praha, Nakladatelství Fortuna. 77 str. 

Landa V. 1954a. Hlemýžď zahradní. In: Kunst M., Landa V., Oliva O., Skuhravý V., 

Veselovský Z. Zoologické praktikum. Praha, Nakladatelství Československé akademie 

věd. str. 100-114. 

Landa V. 1954b. Rak říční. In: Kunst M., Landa V., Oliva O., Skuhravý V., 

Veselovský Z. Zoologické praktikum. Praha, Nakladatelství Československé akademie 

věd. str. 153-170. 

Lišková E. 1993a. Hlísti. In: Buchar J. Práce ze zoologie. Praha, Univerzita Karlova, 

Vydavatelství Karolinum. str. 40-44. 

Lišková E. 1993b. Kroužkovci. In: Buchar J. Práce ze zoologie. Praha, Univerzita 

Karlova, Vydavatelství Karolinum. str. 50-55. 

Lišková E. 1993c. Měkkýši. In: Buchar J. Práce ze zoologie. Praha, Univerzita 

Karlova, Vydavatelství Karolinum. str. 44-50. 

Maleninský M., Smrž J., Škoda B. 2004. Přírodopis pro 6. ročník – učebnice pro 

základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií – Bakterie, Řasy, Houby, Bezobratlí. 

Praha, Nakladatelství České geografické společnosti, s r. o. 104 str. 

Mourek, J., Zavadil V., Fischer D., Štambergová M., Hoffmannová K., 2006: Dva 

druhy raků v Zákolanském potoce. In: Štorchová H., Dobeš V., Krinke O., Štorch P. 

(Eds.): Budeč – 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk. str. 146-167. 

Papáček M., Matěnová V., Matěna J., Soldán T. 1994. Zoologie. Praha, 

Scientia spol. s r.o., Pedagogické nakladatelství. 285 str. 

Pfleger V. 1988. Měkkýši. Praha, Artia. 191 str. 



 66

Pižl V. 2002. Žížaly České republiky (Earthworms of the Czech Republik). Sborník 

přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Supplementum 9. 154 str. 

Rosypal S. a kol. 2003. Nový přehled biologie. Praha, Scientia, spol. s r.o. pedagogické 

nakladatelství. 824 str. 

Ruppert E. E., Fox R. S., Barnes R.D. 2004. Invertebrate zoology. Belmont, 

Brooks/Cole – Thomson Learning. 963 str.  

Skuhravý V. 1954. Škrkavka koňská. In: Kunst M., Landa V., Oliva O., Skuhravý V., 

Veselovský Z. Zoologické praktikum. Praha, Nakladatelství Československé akademie 

věd. str. 74-81. 

Skýbová J. 2007. Přírodopis zoologie II – pro základní školy pro sluchově postižené. 

Praha, Nakladatelství Septima , s r. o. 96 str. 

Skýbová J., Pavelková J. 2003. Přírodopis zoologie I – pro základní školy pro 

sluchově postižené. Praha, Nakladatelství Septima , s r. o. 79 str. 

Smrž J., Horáček I., Švátora M. 2004. Biologie živočichů pro gymnázia. Praha, 

Nakladatelství fortuna. 207 str. 

Storch V., Welsch U. 2006. Kükenthal Zoologisches Praktikum. München, Spektrum 

Akademischer Verlag. 531 str.  

Vil ček F., Lišková E., Altmann A., Korábová A. 1986. Přírodopis 6. Praha, Státní 

pedagogické nakladatelství. 207 str. 

Vonřejc J. 1993. Hmyz. In: Buchar J. Práce ze zoologie. Praha, Univerzita Karlova, 

Vydavatelství Karolinum. str. 69-79. 

 

 

Internetové zdroje 

Konečný L. nedatováno. Profil taxonu. Rak mramorovaný. Dostupné z 

˂http://www.biolib.cz/cz/taxon/id306900/˃. [Citováno 20.3.2010] 

Kořínek M. nedatováno. Profil taxonu. Šváb velkokřídlý. Dostupné z 

˂www.biolib.cz/cz/taxon/id133500/˃. [Citováno 6.3.2010] 

˂http://www.biolib.cz˃  [Citováno 24.3.2010] 

˂http://cs.wikipedia.org/wiki˃ [Citováno 24.3.2010] 

˂http://slovnik-cizich-slov.abz.cz˃ [Citováno 24.3.2010] 

 

 



 67

Zákony a vyhlášky 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, dostupný z 

˂http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb04149˃. [Citováno 

21.3.2010] 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. 

června 1992 provádějící některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. [Citováno 29.3.2010] 

 



Přílohy 

Tab. 1: Rozsah probíraného učiva pro škrkavku prasečí (Ascaris suum) v učebnicích základních škol 

  živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 
nákres a popis 
vnější stavby 

nákres a popis vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Černík a kol., 1999 
ne, uvedena škrkavka dětská (Ascaris 

lumbricoides) 

ne, uvedena škrkavka 
dětská (Ascaris 
lumbricoides) 

popis uveden 
bez nákresu 

ne ne 

Černík a kol., 1997 
ne, uvedena škrkavka dětská (Ascaris 

lumbricoides) 

ne, uvedena škrkavka 
dětská (Ascaris 
lumbricoides) 

popis uveden 
bez nákresu 

ne ne 

Dobroruka a kol., 1997 

ne, uvedena škrkavka dětská (Ascaris 
lumbricoides), škrkavka koňská 

(Parascaris equorum) a škrkavka psí 
(Toxocara canis) 

uvedena fotografie 
škrkavky psí (Toxocara 

canis) 

nákres těla 
samce a 
samice 

ne ne 

Havlík, 1998 ne ne ne ne ne 

Jurčák & Froněk, 1997 ne ne ne ne ne 

Kvasničková a kol., 1995 ne ne ne ne ne 

Maleninský a kol., 2004 
ne, uvedena škrkavka dětská (Ascaris 

lumbricoides) 

ne, uvedena škrkavka 
dětská (Ascaris 
lumbricoides) 

ne ne ne 

Skýbová, 2007 ne ne ne ne ne 

Skýbová & Pavelková, 
2003 

ne, uvedena škrkavka dětská (Ascaris 
lumbricoides) 

uvedena fotografie 
škrkavky dětské (Ascaris 

lumbricoides)  
ne ne ne 

Vil ček a kol., 1986 
ne, uvedena škrkavka dětská (Ascaris 

lumbricoides) 

ne, uvedena škrkavka 
dětská (Ascaris 
lumbricoides) 

popis uveden 
bez nákresu 

popis trávicí soustavy 
bez nákresu 

ne 
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Tab. 2: Rozsah probíraného učiva pro žížalu obecnou (Lumbricus terrestris) v učebnicích základních škol 

  živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 
nákres a popis 
vnější stavby 

nákres a popis vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Černík a kol., 1999 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

ano ne 

Černík a kol., 1997 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

ano ne 

Dobroruka a kol., 1997 ano uvedena fotografie ne ano ne 

Havlík, 1998 uveden rod žížala (Lumbricus)  ano 
popis uveden 
bez nákresu 

popis uveden bez 
nákresu 

ne 

Jurčák & Froněk, 1997 ano uvedena fotografie ano 
ano, uveden příčný i 
podélný řez tělem 

ne 

Kvasničková a kol., 1995 ano uvedene fotografie ano 
ano, uveden příčný i 
podélný řez tělem 

ne 

Maleninský a kol., 2004 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

ano, uveden příčný i 
podélný řez tělem 

ne 

Skýbová, 2007 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

ano, uveden příčný i 
podélný řez tělem 

ne 

Skýbová & Pavelková, 
2003 

ne ne ne ne ne 

Vil ček a kol., 1986 ano ano 
popis uveden 
bez nákresu 

ano ne 
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Tab. 3: Rozsah probíraného učiva pro hlemýždě zahradního (Helix pomatia) v učebnicích základních škol 

  živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 
nákres a popis 
vnější stavby 

nákres a popis vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Černík a kol., 1999 ano uvedena fotografie ano 
popis uveden bez 

nákresu 
ne 

Černík a kol., 1997 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

ano ne 

Dobroruka a kol., 1997 ano uvedena fotografie ano 
nákres proveden bez 

popisu 
ne 

Havlík, 1998 ano ano 
popis uveden 
bez nákresu 

popis uveden bez 
nákresu 

ne 

Jurčák & Froněk, 1997 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

schéma podélného řezu 
těla s popisem 

ne 

Kvasničková a kol., 1995 ano uvedena fotografie ano ano ne 

Maleninský a kol., 2004 ano uvedena fotografie 
popis uveden 
bez nákresu 

ano ne 

Skýbová, 2007 ne ne ne ne ne 

Skýbová & Pavelková, 
2003 

ano uvedena fotografie ano 
popis uveden bez 

nákresu 
ne 

Vil ček a kol., 1986 ano ano 
popis uveden 
bez nákresu 

popis trávicí soustavy ne 
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Tab. 4: Rozsah probíraného učiva pro raka mramorovaného (Procambarus aff. fallax) v učebnicích základních škol 

  živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 
nákres a popis 
vnější stavby 

nákres a popis vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Černík a kol., 1999 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uvedena fotografie raka 
říčního (Astacus astacus) 

ano ano ne 

Černík a kol., 1997 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uvedena fotografie raka 
říčního (Astacus astacus) 

ano ano ne 

Dobroruka a kol., 1997 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uvedena fotografie raka 
říčního (Astacus astacus) 

schéma 
končetin raka 
bez popisu 

popis uveden bez 
nákresu 

ne 

Havlík, 1998 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uveden nákres raka říčního 

(Astacus astacus) 
popis uveden 
bez nákresu 

popis uveden bez 
nákresu 

ne 

Jurčák & Froněk, 1997 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uvedena fotografie raka 
říčního (Astacus astacus) 

popis uveden 
bez nákresu 

ano, schéma vnitřní 
stavby s popisem 

soustav 
ne 

Kvasničková a kol., 1995 
ne, uveden rak bahenní (Astacus 

leptodactylus) 

uvedena fotografie raka 
bahenního (Astacus 

leptodactylus) 
ne ano ne 

Maleninský a kol., 2004 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uvedena fotografie raka 
říčního (Astacus astacus) 

ne ne ne 

Skýbová, 2007 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uvedena fotografie raka 
říčního (Astacus astacus) 

ano ano ne 

Skýbová & Pavelková, 
2003 

ne ne ne ne ne 

Vil ček a kol., 1986 ne, uveden rak říční (Astacus astacus) 
uveden nákres raka říčního 

(Astacus astacus) 

nákres 
končetin bez 

popisu 
ano ne 
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Tab. 5: Rozsah probíraného učiva pro švába velkokřídlého (Archimandrita tesselata) v učebnicích základních škol 

  živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 
nákres a popis 
vnější stavby 

nákres a popis vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Černík a kol., 1999 
ne, uveden šváb obecný (Blatta 

orientalis) 

uvedena fotografie samice 
švába obecného (Blatta 

orientalis) 

popis uveden 
bez nákresu 

ne ne 

Černík a kol., 1997 
ne, uveden šváb obecný (Blatta 

orientalis) 

uvedena fotografie samice 
švába obecného (Blatta 

orientalis) 

popis uveden 
bez nákresu 

ne ne 

Dobroruka a kol., 1997 
ne, uveden šváb obecný (Blatta 

orientalis) 

uvedena fotografie švába 
obecného (Blatta 

orientalis) 

popis uveden 
bez nákresu 

ne ne 

Havlík, 1998 ne ne ne ne ne 
Jurčák & Froněk, 1997 ne ne ne ne ne 

Kvasničková a kol., 1995 ne ne ne ne ne 

Maleninský a kol., 2004 ne ne ne ne ne 
Skýbová, 2007 ne ne ne ne ne 

Skýbová & Pavelková, 
2003 

ne ne ne ne ne 

Vil ček a kol., 1986 ne ne ne ne ne 
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Tab. 6: Rozsah probíraného učiva pro škrkavku prasečí (Ascaris suum) v učebnicích gymnázií a středních škol 

  
obecná 

charakteristika 
živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 

nákres s popisem 
vnější stavby 

nákres s popisem vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Papáček a kol., 1994 ano 
ne, uvedena škrkavka dětská 

(Ascaris lumbricoides) 

ne, uvedena 
škrkavka dětská 

(Ascaris 
lumbricoides) 

ne 
schéma příčného řezu s 

popisem 
ne 

Smrž a kol., 2004 ano 
uveden rod škrkavka 

(Ascaris) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

popis uveden bez nákresu ne 

Berger, 1997 ano 
ne, uvedena škrkavka dětská 

(Ascaris lumbricoides) 

ne, uvedena 
škrkavka dětská 

(Ascaris 
lumbricoides) 

ne 
schéma příčného řezu s 

popisem 
ne 

Boháč a kol., 1984 ne ne ne ne ne ne 

Jelínek & Zicháček, 1996 ano 
ne, uvedena škrkavka dětská 

(Ascaris lumbricoides) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ne ne 

Bumerl a kol., 1997a ano ano ne ne ne ne 

Jelínek & Zicháček, 2004 ano 
ne, uvedena škrkavka dětská 

(Ascaris lumbricoides) 
ne ano ne ne 

Hančová & Vlková, 1998 ne 
ne, uvedena škrkavka dětská 

(Ascaris lumbricoides) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ne ne 

Rosypal a kol., 2003 ne 
uveden rod škrkavka 

(Ascaris) 
ne ne 

schéma příčného řezu 
tělem samice s popisem 

ne 
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Tab. 7: Rozsah probíraného učiva pro žížalu obecnou (Lumbricus terrestris) v učebnicích gymnázií a středních škol 

  
obecná 

charakteristika 
živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 

nákres s popisem 
vnější stavby 

nákres s popisem vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Papáček a kol., 1994 ano ano ano 
popis uveden bez 

nákresu 
schéma příčného řezu s 

popisem 
ne 

Smrž a kol., 2004 ano ano ano 
popis uveden bez 

nákresu 
popis uveden bez nákresu ne 

Berger, 1997 ano ano ano 
popis uveden bez 

nákresu 
schéma příčného a 

podélného řezu s popisem 
ne 

Boháč a kol., 1984 ne ne ne ne ne ne 

Jelínek & Zicháček, 1996 ano ano ne ano 
schéma příčného a 

podélného řezu s popisem 
ne 

Bumerl a kol., 1997b ano ano ne ne 
schéma příčného řezu bez 

popisu 
ne 

Bumerl a kol., 1997a ne ano ne ano ano ano 

Jelínek & Zicháček, 2004 ano ano ne 
popis uveden bez 

nákresu 
ano ano 

Hančová & Vlková, 1998 ne ano ne 
popis uveden bez 

nákresu 
schéma příčného a 

podélného řezu s popisem 
ne 

Rosypal a kol., 2003 ne 
uveden rod žížala 

(Lumbricus)  
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

nákres stavby přední části 
těla s popisem 

ne 
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Tab. 8: Rozsah probíraného učiva pro hlemýždě zahradního (Helix pomatia) v učebnicích gymnázií a středních škol 

  
obecná 

charakteristika 
živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 

nákres s popisem 
vnější stavby 

nákres s popisem vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Papáček a kol., 1994 ano ano ano  ano ano ne 

Smrž a kol., 2004 ano ano ne 
popis uveden bez 

nákresu 
popis uveden bez nákresu ne 

Berger, 1997 ano ano ne 
schéma stavby 
těla s popisem 

popis uveden bez nákresu ne 

Boháč a kol., 1984 ne ano ne 
popis uveden bez 

nákresu 
ano ano 

Jelínek & Zicháček, 1996 ano ano ano  ano 
podélný řez tělem s 

popisem, podélný řez ústní 
dutinou s popisem 

ne 

Bumerl a kol., 1997a ano ano ne ne ne ne 

Jelínek & Zicháček, 2004 ano ano ano  ano 
podélný řez tělem s 

popisem, podélný řez ústní 
dutinou s popisem 

ne 

Hančová & Vlková, 1998 ne ano ne 
popis uveden bez 
nákresu, schéma 

stavby ulity 

schéma podélného řezu 
těla s popisem 

ne 

Rosypal a kol., 2003 ne uveden rod hlemýžď (Helix)  ne 
popis uveden bez 

nákresu 
popis uveden bez nákresu ne 
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Tab. 9: Rozsah probíraného učiva pro raka mramorovaného (Procambarus aff. fallax) v učebnicích gymnázií a středních škol 

  
obecná 

charakteristika 
živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 

nákres s popisem 
vnější stavby 

nákres s popisem vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Papáček a kol., 1994 ano 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
ne, uveden rak říční 
(Astacus astacus) 

popis uveden bez 
nákresu 

ne ne 

Smrž a kol., 2004 ano 

ne, uveden rak říční (Astacus 
astacus), rak bahenní 

(Astacus leptodactylus) a rak 
kamenáč (Austropotamobius 

torrentium)  

ne, uveden rak říční 
(Astacus astacus) 

popis uveden bez 
nákresu 

popis uveden bez nákresu ne 

Berger, 1997 ano 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
ne, uveden rak říční 
(Astacus astacus) 

schéma těla bez 
popisu 

popis uveden bez nákresu ne 

Boháč a kol., 1984 ne ne ne ne ne ne 

Jelínek & Zicháček, 1996 ano 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ano ne 

Bumerl a kol., 1997a ano 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
ne ne ne ne 

Jelínek & Zicháček, 2004 ano 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ano ne 

Hančová & Vlková, 1998 ne 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
ne, uveden rak říční 
(Astacus astacus) 

ano popis uveden bez nákresu ne 

Rosypal a kol., 2003 ne 
ne, uveden rak říční (Astacus 

astacus) 
uvedena fotografie 

nákres končetin s 
popisem 

ne ne 
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Tab. 10: Rozsah probíraného učiva pro švába velkokřídlého (Archimandrita tesselata) v učebnicích gymnázií a středních škol 

  
obecná 

charakteristika 
živočich uveden v učebnici vyobrazení živočicha 

nákres a popis 
vnější stavby 

nákres a popis vnitřní 
stavby 

postup 
pitvy 

Papáček a kol., 1994 ano 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 

ne, uveden šváb 
obecný (Blatta 

orientalis) 

nákres kousacího 
ústrojí, nákres 
kráčivé nohy 

popis uveden bez nákresu ne 

Smrž a kol., 2004 ano 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 

ne, uveden šváb 
obecný (Blatta 

orientalis) 

popis uveden bez 
nákresu 

popis uveden bez nákresu ne 

Berger, 1997 ano 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 

ne, uveden šváb 
obecný (Blatta 

orientalis) 

popis uveden bez 
nákresu 

popis uveden bez nákresu ne 

Boháč a kol., 1984 ne 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ano ano 

Jelínek & Zicháček, 1996 ano 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 

ne, uveden šváb 
obecný (Blatta 

orientalis) 

popis uveden bez 
nákresu 

popis uveden bez nákresu, 
nákres srdce hmyzu 

ne 

Bumerl a kol., 1997a ano 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ne ne 

Jelínek & Zicháček, 2004 ano 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 

ne, uveden šváb 
obecný (Blatta 

orientalis) 

popis uveden bez 
nákresu, popis 
stavby končetin 

ano ne 

Hančová & Vlková, 1998 ne 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

popis uveden bez nákresu ne 

Rosypal a kol., 2003 ne 
ne, uveden šváb obecný 

(Blatta orientalis) 
ne 

popis uveden bez 
nákresu 

ne ne 



Tab. 11: Přehled rozpracovaných pitev bezobratlých živočichů v učebnicích a skriptech vysokých škol 

  
Kocian a kol., 

1964 
Altmann & 

Lišková, 1979  
Buchar a kol., 

1993 
Kunst a kol., 

1954 
Storch & 

Welsch, 2006 

škrkavka koňská 
(Parascaris equorum) 

ano ano ano ano ne 

škrkavka prasečí     
(Ascaris suum) 

ne ne ne ne ano 

žížala obecná     
(Lumbricus terrestris) 

ano ano ano ano ano 

pijavka lékařská       
(Hirudo medicinalis) 

ne ne ne ne ano 

hlemýžď zahradní       
(Helix pomatia) 

ano ano ano ano ano 

škeble rybničná 
(Anodonta cygnea) 

ano ano ano ano ne 

slávka jedlá             
(Mytilus edulis) 

ne ne ne ne ano 

sépie obecná              
(Sepia officinalis) 

ne ne ne ne ano 

ježovka jedlá          
(Echinus esculentus) 

ne ne ne ano ano 

hvězdice růžová    
(Asterias rubens) 

ne ne ne ne ano 

sumýš obecný 
(Holothuria tubulosa) 

ne ne ne ne ano 

rak říční                    
(Astacus astacus) 

ano ano ano ano ano 

krab pobřežní       
(Carcinus maenas) 

ne ne ne ne ano 

křižák obecný          
(Aranea diadema) 

ne ne ne ano ano 

pokoutník zemní 
(Coelotes terrestris) 

ne ne ano ne ne 

stonožka škvorová 
(Lithobius forficatus) 

ne ne ne ano ne 

šváb americký 
(Periplaneta americana) 

ano ne ano ne ano 

pakobylka indická 
(Carausius morosus) 

ne ano ne ne ne 

chroust obecný 
(Melolontha melolontha) 

ano ne ne ano ne 

bělásek zelný             
(Pieris brassicae) 

ne ne ne ano ne 

cvrček polní      
(Liogryllus campestris) 

ne ne ne ano ne 

 


