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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá využitím plžů rodu páskovka (Cepaea) ve výuce; 

především pak měření rychlosti jejich pohybu. Věnována je rovněž možnostem 

laboratorního chovu tohoto rodu a základními potřebami plžů, aby byl chov úspěšný a 

jedinci byli využitelní jak při demonstraci ve výuce, tak při měření rychlosti. I v případě 

dodržení požadavků pro úspěšný chov se totiž stává, že někteří jedinci vytvoří dočasné 

víčko, umožňující přežití nepříznivých podmínek. Část práce je věnovaná i této 

problematice – proč plž víčko vytvoří a jak jej nejlépe aktivovat. 

Samotné měření rychlosti je rozebíráno z několika úhlů pohledu – teoretické 

možnosti měření (jak uzpůsobit prostředí pro měření a jak měřit), praktické měření 

samostatně v domácím prostředí a měření s žáky gymnázia. V práci jsou popsány a 

diskutovány reakce žáků, kteří se osobně zúčastnili experimentu a kteří poskytli informace 

o svých pocitech při provedení práce. Jejich pocity znechucení nebo strachu jsou 

rozebírány v samostatné kapitole. Kromě využití suchozemských ulitnatých plžů 

v předmětu Biologie práce zkoumá jejich zakomponování do dalších předmětů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ulita, laboratorní chov plžů, aktivace plžů, rychlost bezobratlých, nestandardní vyučování, 

strach z plžů 

  



ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with the usage of Garden Banded Snail (Cepaea hortensis) and 

Grove Snail (C. nemoralis) in teaching; especially in speed measurement. It is also 

addressed to laboratory breeding of this genus and basic requirements of land snails during 

keeping in order to provide specimens suitable for teaching as well as speed measurements. 

Despite of the compliance with the requirements for successful breeding, some specimens 

created epiphragm (temporary lid built during unfavourable conditions). Part of the thesis 

is addressed to this issue: why snails build epiphragm and how to activate them. 

The speed measurement itself is approached from the two different point of views: 

how to adapt the environment for measurement and how to perform the measurement in 

theoretical concept; and how to perform the measurements itself in a school class or in 

home breeding. The thesis uses responses of the students, who performed the experiment at 

school and shared the information about their feelings from working with the snails. Those 

feelings of disgust or even fear are discussed in a separate chapter. Apart from usage of 

land snails for the subject of Biology, this thesis also elaborates their inclusion into several 

other subjects. 

KEYWORDS 

Shell, laboratory breeding of snails, snail activation, movement speed in invertebrates, 

non-standard teaching, fear of land snails  
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1 Úvod  

Plž neboli šnek je pro člověka synonymem pro nízkou rychlost. Téměř každý člověk 

minimálně jednou za svůj život použil slovní spojení pomalý jako šnek. Jakou rychlost je 

suchozemský plž schopen vyvinout? První informaci, kterou nám internet ukáže po zadání 

dotazu: „rychlost šneka“, je 0,047 km/h, což je více jak dva a půl tisíckrát méně, než 

naměřená rychlost rekordmana ve sprintu ve zvířecím světě – geparda.  

Tato bakalářská práce se zabývá závislostí rychlosti suchozemských plžů na dvou 

faktorech. Těmito aspekty jsou: zbarvení schránky (pruhovaná, růžová nebo žlutá) a místo 

odlovení jednotlivých exemplářů (pro tuto práci byli použití jedinci ze čtyř lokalit).  

Dále se bakalářská práce zabývá světem suchozemských plžů a jejich využití pro 

výuku na středních školách. Měření rychlosti suchozemských plžů je možné využít 

v několika předmětech především přírodovědných, jako jsou biologie, chemie nebo fyzika. 

V humanitně zamřených předmětech je možné plže využít především pro demonstraci fóbií 

a jejich případných odstraňování v předmětu základy společenských věd.  

Práce je rozdělená do dvou částí. První, teoreticky pojatá, se zaměřuje především na 

plže jako vhodnou skupinu modelových organismů. Anatomie a morfologie plžů se 

zaměřením na suchozemské druhy (především rod páskovka – Cepaea). Ekologie 

s výskytem a potřebami suchozemských druhů a co se stane, když nejsou vhodné 

podmínky pro život plžů – tvorba dočasného víčka. V návaznosti na vytvoření víčka se 

práce zabývá i aktivací plže, aby bylo možné jej použít pro samotný výzkum. Jedna 

z kapitol teoretické části je věnovaná i způsobu měření rychlosti suchozemských plžů  

Druhá, praktická část práce, je věnována výzkumu měření rychlosti plžů na příkladu 

rodu páskovka (Cepaea). Zabývá se nejenom experimentem samým, ale rovněž jeho 

přípravou tak, aby bylo možné měření pro výukové účely kdykoliv zopakovat. Součástí 

práce byla rovněž práce s žáky Gymnázia Arabská, která umožnila zaměřit se i na přístup 

žáků k práci s živými bezobratlými a důvody, proč k práci přistupovali s určitým 

znechucením a strachem. 

Cíle bakalářské práce Rychlost suchozemských plžů jsou:  

• Shrnout dosavadní poznatky o plžích rodu páskovka (Cepaea) 
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• Nastínit nejvhodnější podmínky pro laboratorní chov plžů 

• Získat informace ohledně rychlosti plžů rodu páskovka v závislosti na různých 

faktorech (místo odchytu, zbarvení schránky) 

• Shromáždění informací při práci se studenty (postřehy studentů, učitele i 

autorky práce)  

• Zahrnout plže coby modelový organismus v rámci několika předmětů střední 

školy  
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2 Teoretická část 

2.1 Mollusca (Měkkýši) 

Měkkýši jsou starobylou živočišnou skupinou, která za 500 miliónů let své existence 

dokázala osídlit prakticky všechny typy biotopů. Počtem druhů okolo 130 000 jsou 

měkkýši druhým nejpočetnějším živočišným kmenem na světě. Na území České republiky 

bylo ve volné přírodě dosud nalezeno 249 druhů měkkýšů, z toho je 221 druhů plžů a 28 

mlžů (Horsák a kol. 2013).  

Vzhledem k výskytu velkého množství druhů v České republice je tato práce 

zaměřená především na jeden z nejrozšířenějších, nejběžnějších a jednoduše nalezitelných 

rodů naší fauny-rod Cepaea (páskovka). Ačkoliv jsou některé další rody zajímavější 

morfologií své schránky či ekologií, jedná se často o živočichy velmi drobné, skrytě žijící, 

a tedy těžce získatelné či s natolik složitými nároky, že je nelze chovat ve školních 

podmínkách. Páskovka díky své velikosti, všudypřítomnosti a odolnosti představuje pro 

výzkum jeden z nejlépe využitelných taxonů plžů.  

 

2.1.1 Morfologie a anatomie plžů 

Vnější stavba neboli morfologie plžů je velice specifická. Nejvýraznější na plžích je 

schránka, kterou mimo měkkýšů staví rovněž některé korály (i když zde se jedná spíše o 

vápenatou vnitřní výztuhu – kostru) (Novikov 1936), které mohou pomocí schránek 

vytvořit celý ostrov, nebo dírkonošci. V případě plžů má schránka pouze jeden vstupní 

otvor, u dírkonošců mají zdobné schránky otvorů několik a vychází z nich panožky.  

Oproti morfologii, anatomie zkoumá stavbu organismů na úrovni makroskopické i 

mikroskopické. Jednou ze zajímavostí z anatomického světa plžů je jejich krev, která je 

modrá vzhledem k mědi, která se v barvivu hemocyaninu vyskytuje namísto železa. Plži 

jsou mimo jiné jedineční svou ústní dutinou, která v sobě skrývá radulu – ozubenou 

destičku tvaru a funkce struhadla.  

Tělo plžů se skládá z hlavy s tykadly a očima, nohy se svalnatým chodidlem a 

útrobního vaku, jehož kožní záhyb vylučuje schránku (Horsák a kol.  2013). Vznik 
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schránky je možný díky plášti (pallium), což je silná kutikulárně-epidermální vrstva 

(Brusca a  Brusca 1990).  

Ulita je obvykle kuželovitá trubice vinoucí se kolem středové osy. Každé otočení 

kolem osy tvoří jeden závit. Nejužší a nejstarší částí této trubice je vrchol ulity neboli apex. 

Naopak nejširší část trubice představuje otvor, jimž plž vylézá z ulity. Tento otvor se 

nazývá ústí, jeho okraj pak obústí (Ložek 1956).  

Plží ulita pravděpodobně slouží jako obranná linie před nepřízní abiotických 

podmínek. Je prakticky nepropustná pro vodu a chrání i před slunečním zářením. 

Suchozemští ulitnatí plži obecně špatně tolerují ztrátu vody, ale dokážou jí účinně 

předcházet. V případě vysychání okolního prostředí jsou schopni velice rychle zareagovat 

stažením se do ulity. Ulitu uzavírají v části otvoru pomocí pláště (Košťál a kol. 2014).  

Ulita je na povrchu krytá tenkou organickou barevnou vrstvou (periostrakum – 

konchiolinová vrstva). Vnitřní vrstvy jsou z uhličitanu vápenatého (aragonit) (Horsák a 

kol.  2013) a u různých druhů se jich nachází různý počet (Watabe 1988). 

Variabilita tvarů, velikostí a barev ulit je velká. Najdeme plže se štíhlou a dlouhou, 

ale i krátkou a buclatou schránkou. Výskyt tenkých a téměř průsvitných ulit je stejně 

pravděpodobný jako výskyt schránek se stěnou silnou až několik centimetrů. Silnostěnná 

se nachází spíše u mořských plžů (Brusca a  Brusca 1990). 

U plžů pozorujeme dva možné směry vinutí schránky. První z nich je pravotočivost, 

tedy postup spirály schránky ve směru hodinových ručiček a druhým směrem je vinutí 

levotočivé. Pouze jeden jediný gen určuje a řídí směr stáčení ulity. Téměř u všech plžů je 

tento znak velmi konzervativní a v případě druhů specifický (Lapčík a kol. 2017). Vinutí 

ulity je vázáno na daný druh.  

Hermafroditní druhy si při rozmnožování vyměňují spermie. K přenosu spermií 

dochází simultánně nebo sekvenčně. V případě, že k výměně dochází recipročně (což bývá 

zároveň vázáno na druhy s přibližně kulovitou schránkou), úspěšnou výměnu umožňuje 

pouze shodný směr vinutí. Není tedy možné, aby se dva takoví jedinci rozmnožili 

v případě, že budou mít každý jinak vinutou ulitu. U druhů s protáhlou schránkou (v české 

fauně např. plži z čeledi jantarkovití (Succineidae)) páření probíhá sekvenčně a jedinci při 
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něm vystupují na schránku pohlavního partnera (Jordaens a kol. 2005). Ten, který je 

aktuálně nahoře, se při páření chová jako samec a předává sperma akceptorovi. Po první 

předávce si místa a role otočí, takže i zde je nakonec předávka spermatu reciproční. Proč 

však v české malakofauně převažují pravotočivé druhy, není známo (Říhová 2018, osobní 

sdělení). Levotočivý jedinec v jinak pravotočivé populaci má velice nízkou šanci najít si 

partnera, hyne tedy bez potomstva a nedochází k fixaci levotočivosti. Trend pravotočivých 

druhů (i jedinců) se netýká pouze České republiky, nýbrž celého plžího světa, nicméně 

jsou známy oblasti, kde je podíl levotočivých druhů vyšší. Výjimkou v České republice je 

například čeleď závornatkovitých (Clausiliidae) nebo dva druhy rodu vrkoč (Vertigo) 

(Lapčík a kol.  2017). 

Jestliže měříme ulitu, měříme ji v její základní poloze (viz obrázek 1). Vrchol 

schránky by měl směřovat nahoru a obústí směrem k pozorovateli. Hlavní rozměry ulity 

jsou její výška a šířka. Výškou v případě plží schránky myslíme maximální možnou 

vzdálenost apexu k nejnižšímu bodu obústí. Šířka je vzdálenost mezi nejvíce do stran 

vysunutými body ulity. Zatímco výšku měříme rovnoběžně s osou vinutí, šířku kolmo 

k ose (Ložek 1956).  

 

Obrázek 1 – Ulita v základní poloze převzato z práce (Horsák a kol.  2013) 
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 Kromě výšky a šířky ulity je důležitá i hloubka. Hloubka je měřená od 

nejvzdálenějšího bodu obústí úhlopříčně dozadu ulity. 

Většina orgánů plžů je kryta ulitou a pláštěm. V dutině pláště jsou uloženy dýchací 

orgány (Horsák a kol.  2013). Dýchací orgány jsou nejrůznějším způsobem modifikovány. 

Primární jsou hřebínkovité žábry (ktenidie), postupně se vytvářejí vláknité nebo lamelovité 

žábry. Množství žaber je proměnlivé. Vyskytují se plži s vysokým počtem žaber, nebo 

může zůstat jen jediná ktenidie. U suchozemských plžů ktenidie zanikají a k dýchání slouží 

silně prokrvená stěna plášťové dutiny, plicní vak (Langrová 2010).  

Cévní soustava je otevřená, krev (hemolymfa) je modrá díky přítomnosti mědi ve 

volně rozpuštěném krevním barvivu (hemocyanin). Pouze okružáci mají červenou krev 

s hemoglobinem (Horsák a kol.  2013). Diferencované srdce (s komorou a předsíněmi) je 

uzavřené v perikardu. Počet srdečních předsíní je obvykle shodný s počtem žaber a 

metanefridií (Sedlák 2000). U suchozemských stopkookých plžů se srdce skládá z jediné 

předsíně a jedné komory. Srdce je v perikardu propojené s ledvinou – filtrace krve probíhá 

v obou těchto orgánech. Z ledviny vede primární močovod, u vývojově vyšších 

suchozemských plžů i sekundární, který je delší a pomáhá lépe zadržovat vodu v těle 

(Horsák a kol.  2013). Vylučování je zajištěno především metanefridiemi.  

Nervová soustava je různá. Může být primitivní s nepravidelnou sítí nervových 

vláken (amfineurie) nebo může být zastoupena koncentrací nervové tkáně v chrupavčitém 

obalu (Langrová 2005). U plicnatých plžů jsou nervová ganglia umístěna v hlavové části. 

U spodnookých jsou méně koncentrovaná, kdežto u stopkookých už se tvoří shluk ganglií 

– jakýsi mozek (Horsák a kol.  2013).  

Trávicí soustava je úplná. V ústech může být chitinózní ozubená a pružná destička 

radula sloužící primárně ke strouhání či škrabání potravy. Radula je v podstatě jazýček 

nesoucí chitinové zoubky. Tyto zoubky mohou mít různorodý tvar od jednoduchých přes 

hřebínkovité až výrazně členěné s několika zoubky druhého řádu. Variabilita se netýká 

pouze tvaru, ale i počtu. Počet je u různých zástupců měkkýšů odlišný a může být i velice 

vysoký (Sedlák 2000).  
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Z hlediska rozmnožování je původní gonochorismus s vnějším i vnitřním 

oplozením, vzácně samoplození, u suchozemských plicnatých plžů převažuje 

hermafroditismus (Langrová 2005).  

Plži se pohybují pomocí svalnaté nohy, která je důležitou součástí těla plžů. 

Nachází se na ventrální straně těla. K plazení slouží párové zatahovací svaly a 

dorzoventrálně zploštělé chodidlo (Watabe 1988).  

Ploska nohy je rozdělena na drobné páskovité segmenty, které vykonávají pohyb 

podobný pohybu harmoniky. Jednotlivé segmenty se nejprve přiblíží postupně jeden 

k druhému a poté se zase postupně oddálí, takto se cykly opakují. Na přední straně nohy je 

umístěna žláza, produkující velké množství slizu, jež plži umožňuje klouzavý pohyb 

snížením tření mezi ploskou a povrchem (Fojt 2011). 

 

2.1.2 Ekologie měkkýšů 

V České republice jsou nejhojnější skupinou měkkýšů suchozemští plži (Horsák a 

kol.  2013).  

Zásadním prvkem, který plži ve svém prostředí vyžadují zejména ke stavbě 

schránek, je vápník. Ve vápnitém prostředí se schránky dobře tvoří i fosilizují (Horsák a  

Vašátko 2007).  

Uhličitan vápenatý, ze kterého je schránka vytvořena, je produkován extracelulárně a 

ukládá se ve vrstvách. Vápenaté vrstvy jsou nejčastěji dvě až čtyři. Nedostatek vápníku 

může omezovat reprodukci suchozemských plžů. Nejvíce plžů tedy nalezneme na 

lokalitách bohatých na vápník (Horsák a kol.  2013).  

Mezi biotopy bohaté na obsah vápníku patří jedlobukové porosty (v případě 

krasových lokalit se stepním pokryvem druhová bohatost není tak vysoká). U nás jsou 

nejznámější lokality rezervace pralesů prales Boubín nebo Mionší. Dohromady se zde 

vyskytuje kolem devadesáti druhů měkkýšů (Horsák a  Vašátko 2007). Množství měkkýšů 

vyskytujících se na daném stanovišti může být ovlivněno dalšími faktory prostředí 

korelujících s dostupností vápníku, například vlhkostí (Ložek 1956).  
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V České republice výrazně převažují vlhkomilní plži (Horsák a kol.  2013). Na suché 

půdě je množství měkkýšů malé, s nárůstem vlhkosti počet jedinců a druhů stoupá 

nezávisle na chemických vlastnostech půdy v jednotlivých lokalitách (Martin a  Sommer 

2004). 

V neposlední řadě je pro plže důležitá nadmořská výška. Směrem do větších 

nadmořských výšek v souvislosti s komplexní změnou podmínek prostředí plžů na 

stanovištích zásadně ubývá (Horsák a kol.  2013). 

2.2 Plži (Gastropoda) 

Plži se dělí na předožábré, zadožábré a plicnaté (Sedlák 2000). Rozdělení je, jak názvy 

napovídají, závislé na dýchacím aparátu jednotlivých skupin. Recentní výzkumy však 

naznačují, že toto dělení je umělé a vhodné pouze pro první přiblížení plžů při základní 

výuce (Grande a kol. 2004). Vzhledem k tomu, že se bakalářská práce specializuje 

především na plže rodu páskovka, je zásadní skupina plicnatých plžů, která zůstala 

zachována i v recentních náhledech na fylogenezi plžů (Dayrat a kol. 2011). Kromě 

suchozemských plžů do plicnatých řadíme i sladkovodní formy.  

Plicnatí plži dýchají prokrvenou stěnou plášťové dutiny, což se může považovat za 

jakési primitivní plíce, a nemají nikdy pravé víčko (tzv. operculum). V případě 

nepříznivých podmínek se ulita uzavírá přechodnými víčky (epifragmaty) (Sedlák 2000). 

Valná většina suchozemských plicnatých plžů jsou hermafrodité. Nejsou tedy vázáni na 

nalezení opačného pohlaví a jediný oplozený jedinec stačí k založení nové populace 

(Horsák a kol.  2013).  

Plicnaté plže dále dělíme minimálně na dvě podtřídy. Spodnooké (Basommatophora), 

což jsou plži s jedním párem tykadel a s očima umístěnýma mezi nimi, a na stopkooké 

(Stylommatophora), kam řadíme většinu suchozemských druhů. Tito plži mají plně 

vyvinuté dva páry tykadel, které jsou zatažitelné. Delší pár nese na konci oči a kratší mají 

hmatovou funkci (Horsák a kol.  2013). Do této skupiny patří i páskovky.  
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2.2.1 Epifragma 

Plži obývají překvapivě i pouště. K přežívání nepříznivých podmínek s nedostatkem 

vody a výkyvy velkých teplotních rozdílů, využívají stav, který je označován jako klidový 

tedy estivace. V případě, že je plž vystaven skutečně suchým podmínkám s extrémním 

nedostatkem vody, stáhne se do své schránky. Přechodné víčko vytvoří vylučováním slizu 

a vápenné směsi. Tímto je plž chráněn před vyschnutím (Willmer a kol. 2009).  

Ve chvíli, kdy plž vytvoří epifragmu, je ulita uzavřená do té doby, dokud nenastanou 

příznivější podmínky. Plži druhu Helix desertorum jsou schopni vytrvat ve stavu estivace 

až šest let (Vybíralová 2011).  

V případě, že máme uskladněné exempláře, které potřebujeme následně využít, 

uzavřené epifragmou, je nejjednodušší způsobem pro aktivaci využít vodu. Ulitnatého plže 

vložíme do nádoby s vodou a během několika málo minut se víčko rozmočí a plž vysune 

nohu. Aktivace probíhá u různých jedinců různou rychlostí a podrobným popisem se 

zabývá kapitola 3.1 (Aktivace plžů).   

2.2.2 Rod Cepaea  

Páskovky řadíme do čeledi hlemýžďovitých (Helicidae), což jsou naši největší 

ulitnatí plži. Nejvyšší výskyt těchto druhů je v mediteránní oblasti (Horsák a kol.  2013). 

Mimo páskovek do této skupiny patří například plamatka lesní (Arianta arbustorum), 

skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida) anebo také hlemýžď zahradní (Helix pomatia), který 

je naším největším původním plžem. Do rodu páskovka jsou u nás řazeny tři druhy: 

páskovka hajní (Obrázek 3), páskovka keřová a páskovka žíhaná.  

Velikost ulit páskovky hajní (Cepaea nemoralis) je variabilní. Maximální průměr 

ulity dosahuje 23 mm. Není původním druhem, nýbrž expanzivním. Původně se 

vyskytovala pouze na východní hranici České republiky, v posledních letech se začíná šířit 

dál po celé republice (Horsák a kol.  2013). 

Vzhledově je velice podobná páskovce keřové, rozeznáme ji však podle tmavě 

hnědého zbarvení obústí, které je pro tento druh typické (rozdíl možné vidět na obrázcích 1 

a 2). Tyto dva druhy se mezi sebou mohou křížit vzhledem k tomu, že jsou si velice blízké 

(Horsák a kol.  2013). Páskovky hajní i keřová patří mezi ulitnaté plže s obrovskou 
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variabilitou barev od béžové, přes žlutou až tmavě hnědou. Rozmanitost barev se týká jak 

podkladového zbarvení ulity, tak pásků. Je možné najít jeden nebo druhý druh zcela bez 

pásků (Kupka a  Horsák 2013). 

Páskovku hajní i páskovku keřovou můžeme najít v zarostlých zahradách, na 

hřbitovech i v křovinách na celém území České republiky. Obývají mimo jiné i lužní lesy 

(Kupka a  Horsák 2013). 

Páskovka keřová (obrázek 2) (Cepaea hortensis) je velikostí podobná již zmíněné 

páskovce hajní, dorůstá však menších rozměrů a je barevně se pohybuje od žluté k růžové, 

nebo bývají na světlém podkladu tmavé pruhy v maximálním počtu pět.  

 

Obrázek 2 – Páskovka keřová (Foto Dagmar Říhová) 

 

Obrázek 3 – Páskovka hajní (Foto Dagmar Říhová) 

 

Nejvíce se tento druh vyskytuje v oblasti lesů, parků a zahrad. Zásadní podmínkou 

je pro páskovku keřovou vlhké stanoviště. Obústí je světlé, u ojedinělých případů světle 
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hnědé. Takové zbarvení se označuje jako C. hortensis forma fuscolabiata (Horsák a kol.  

2013). 

Ulita páskovky žíhané (Cepaea vindobonensis) má na rozdíl od obou předchozích 

druhů zbarvení schránky relativně stále. Střídají se zde tmavohnědé a světlehnědé pruhy na 

světlém podkladu, přičemž světlehnědé proužky bývají užší než tmavé. Obústí je vždy 

tmavě hnědé. Povrch ulity není hladký (jako u předchozích druhů), ale jemně žebernatý, 

což je jedním z poznávacích znaků tohoto druhu.  

V České republice se vyskytuje zejména v severozápadních a středních Čechách. 

Páskovku žíhanou nalezneme především v oblasti Polabí, okolí Opočna, Chocně a 

Litomyšle. Průběžně se dále objevuje v teplé části střední a jižní Moravy (Dvořák a  

Hlaváč 2013). Na rozdíl od páskovky hajní i žíhané obývá otevřená stanoviště.  

Původně se k nám tento druh dostal z jihu v době neolitu (Horsák a kol.  2013). 

Preferuje výslunné stráně, lesostepní porosty a xerotermní biotopy. Velice často vyhledává 

druhotné stanoviště. Těmi mohou být náspy u tratí, vinice a lomy (Dvořák a  Hlaváč 2013) 

2.3 Odlovení exemplářů  

Struktura plží populace je během roku proměnlivá. V letních měsících jsou přítomná 

především juvenilní stadia, zatímco v jiných obdobích jsou to dospělí jedinci (Pavézková 

2014).  

V případě, že je na experiment potřeba široká škála velikostí ulit, je tedy 

nejvhodnější odlov jedinců v letních a podzimních měsících. Páskovky, které byly 

zařazeny do experimentu v této bakalářské práci byly odloveny v několika etapách. První 

etapa proběhla v červnu roku 2017 na místě Nádraží Veleslavín. Druhý odlov proběhl 

v srpnu 2017 v Suchdole, třetí koncem září téhož roku v Botanické zahradě 

Přírodovědecké fakulty UK a poslední exempláře se podařilo odlovit v lokalitě Ostrava-

Svinov v první polovině října.  

Přesné počty jedinců uvádí tabulka 1, kde jsou zanesena data o jedincích rozdělených 

podle barev a místa nalovení, včetně celkových součtů.  

Nejjednodušší bylo možné nalézt páskovky s pruhy anebo žluté bez pruhů. Růžové 

páskovky se téměř nevyskytovaly ve Slezsku a v Praze-Veleslavíně. Na Suchdole nebyly 
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dohledatelné vůbec. Všichni růžoví jedinci tedy pocházejí z Botanické zahrady PřF. UK, 

kde byl naopak jejich výskyt v rovnováze s pruhovanými jedinci.  

Tabulka 1 – Rozdělení nalovených jedinců podle zabarvení a místa odlovu 

Počet plžů  
Místo 

odlovení         

Morfa 
Botanická 

zahrada Suchdol Svinov Veleslavín 
Celkový 

součet 

pruhovaná 7 13 5 28 53 

růžová 5 
 

1 1 7 

žlutá 7 4 7 9 27 

Celkový 
součet 19 17 13 38 87 

 

 

2.3.1 Dočasný laboratorní chov 

Při chovu ulitnatých plžů je důležité snažit se zachovat jejich původní prostředí. Pro 

páskovky vyskytující se na území Prahy je to především vlhká zeleň ve stinných oblastech. 

 Kromě měření samotné rychlosti je možné při chovu pozorovat denní cyklus 

jednotlivých exemplářů. Je proto vhodné umístit plže do skleněných nádob podobných 

zavařovacím, kde je možné snadno provádět každodenní sledování. Do každé nádoby jsem 

vložila 3-5 jedinců stejné velikosti. Pro udržení vlhkosti jsem dno nádob vystlala 

papírovými utěrkami. Ukázku z počátku laboratorního chovu – jak vypadalo prostředí 

páskovek je možné vidět na obrázku č.4.  
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Obrázek 4 – Ukázka chovu páskovek (Foto autorka práce) 

 

V případě, že není nutné pozorovat denní cyklus, je možné skleněné nádoby nahradit 

papírovými nebo lépe kartonovými krabicemi. Je však potřeba zařídit, aby se plži nedostali 

ven, jelikož díky jejich slizu se papír i karton stává velmi nespolehlivý. Na počátku 

experimentu jsem u několika jedinců kartonovou krabici využila (velikostně odpovídala 

krabici od bot s číslem 39). Tuto krabici jsem nejdříve z vnitřní strany polepila 

potravinovou fólií (3 vrstvy) a až následovně jsem vytvořila prostředí pro plže. I přesto, že 

jsem veškeré mezery zalepila lepicí páskou, někteří jedinci se dostali ven. S ohledem na 

tento případ je vhodnější volit uzavíratelné skleněné nádoby.   

Ulitnatí plži k přežití potřebují v zásadě pouze vodu a potravu, která se skládala 

nejvíce z ledového salátu, nebo z listu smetánky lékařské (Taraxacum officinale). Většina 

našich suchozemských plžů není potravně specifická. Zásadní podmínkou pro obsahové 

látky v potravě je dostatečná zásoba vápníku. K dodání dostatečného množství vápníku se 
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v laboratorních podmínkách používá sépiová kost (Proćków a kol. 2013). Tu jsem 

nahradila granulemi pro psa značky K9, které tento prvek také obsahují. O granule 

v pevném stavu neměly páskovky zájem. Namočila jsem tedy granule do vody a připravila 

kašovitou hmotu, kterou jsem rozprostřela u dna chovné nádoby. Kropení vodou jsem 

zajišťovala denně rozprašovačem a potravu jsem měnila každé tři dny spolu s vyčištěním 

nádob.  

Ačkoliv jsem se pokusila napodobit původní prostředí, téměř všechny páskovky 

vytvořily dočasné víčko. Následnou aktivací se nadále zabývám v kapitole 3.1.  

2.4 Životní a denní cyklus ulitnatých plžů  

Jednotlivé druhy suchozemských plžů mají rozdílný životní cyklus. U krátce žijících 

druhů převažují jednoleté životní cykly. V tomto případě jedinec dospěje a reprodukuje se 

do jednoho roku od doby vylíhnutí. Jedním ze zástupců s jednoletým životním cyklem je 

srstnatka chlupatá (Trichia hispida). Jedinci se líhnou začátkem léta, následně v juvenilním 

stadiu přezimují a v jarních měsících se rozmnožují, dospělci poté hynou (Pavézková 

2014).  

Kromě jednoletého životního cyklu je u plžů znám i cyklus dvouletý. Jedinci se při 

tomto cyklu do dvou let od vylíhnutí rozmnoží a dospějí; nedílnou součástí je přezimování. 

Dvouletý cyklus může být ovlivnitelný podnebím. V podmínkách podobných České 

republice, se jedinci líhnou na podzim, ale dospívají až druhé jaro (Pavézková 2014). 

Víceletý životní cyklus u suchozemských plžů je vzácnější než předchozí dvě 

varianty. Výjimkou je například hlemýžď balkánský (Helix lucorum), který dospívá až po 

třech letech (Pavézková 2014) a rovněž hlemýžď zahradní se dožívá vyššího věku (Horsák 

a kol.  2013). Nejrychlejší růst je zaznamenán u juvenilních stádií, postupem času se 

rychlost růstu snižuje (Proćków a kol.  2013).  

Plži jsou aktivní především při východu slunce, nebo za deště. Přes den, kdy je jasno, 

jsou skryti v zastíněných místech (Mergl 2012). Podobné návyky měli i jedinci, kteří byli 

použiti pro praktickou část této bakalářské práce. Aktivitu projevovali především kolem 

čtvrté až šesté hodiny ranní, kdy vycházelo v letních měsících slunce. Chovné nádoby 
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s plži byly umístěny pod oknem na zastíněném místě, bylo velice nepravděpodobné, aby 

byli vystavení přímému slunečnímu záření. 

Ve dnech, kdy byla exemplářům měněna potrava, byla jejich aktivita delší než 

následující den, kdy byly listy pampelišek zvadlé. Rozdíl mezi délkou aktivit se pohyboval 

v rámci 20 – 30 minut. V těchto aktivnějších dnech bylo možné naměřit dobu jejich 

stravování až dvě hodiny.  

V případě, že nebyla potrava měněna déle než tři dny, zatahovali se postupně do ulit a 

tvořili dočasné víčko, které otevírali až po navlhčení ulity, nebo po úplném ponoření do 

vody. Přítomnost čerstvé potravy neměla na odstranění dočasného víčka téměř vliv, stejně 

tak vyčištění chovné nádoby. 

Nutno dodat, že plžům vyhovovala teplota, která se pohybovala kolem 19 - 23 °C. 

Dříve byla část nádob skladována v klimaboxu, kde je teplota udržována na 15 °C a 

k vytvoření epiframy docházelo během prvního dne uložení do klimaboxu. V případě vyšší 

teploty, vydrželi plži aktivní několik dní.  

Ulitnatí plži se ukládají k zimnímu spánku. Jejich hibernace v mírném pásu začíná 

koncem října a podle webových stránek Šnečín Radula by měli být plži vypuštěni nejdéle 

začátkem září, aby byli připraveni na zazimování.  

Vzhledem k pozdějšímu nalovení z oblasti Slezska a příznivým klimatickým 

podmínkám na podzim roku 2017, byly jednotlivé exempláře vypouštěny postupně a 

poslední se dostaly na svobodu až koncem října po posledním měření. Teploty až do 

poloviny listopadu 2017 neklesly pod 1 °C, Slezské páskovky měly dostatečný čas pro 

adaptaci a připravení se na zimu.  

Vypouštění do volné přírody nemůže být náhodné a plži chovaní v zajetí musí být 

připravování, aby nedošlo k velkému teplotnímu nebo prostřednímu šoku. Jelikož jsem 

chovné nádoby kropila častěji a v pravidelných intervalech, což není v přírodních 

podmínkách běžné, snížila jsem před vypouštěním dávku rozprašování o polovinu a 

kropila páskovky v náhodných časech. Dále jsem přesunula jednotlivé nádoby do 

chladnější místnosti, kde byla teplota kolem 10 °C. Toto opatření probíhalo se všemi 

exempláři minimálně týden před vypuštěním. Následně probíhalo samotné vypuštění do 
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přírody. Snažila jsem se, aby bylo zachováno přibližné umístění původního odlovu. To se 

nepovedlo pouze v případě slezských exemplářů. Páskovkám jsem tedy našla alternativní 

umístění na okraji Šáreckého údolí v okolí Džbánu.  

Chov páskovek není nijak náročný, přesto došlo k úhynu čtrnácti jedinců, což je téměř 

13 % nalovených exemplářů. Pouze jeden uhynulý jedinec byl v juvenilním stadiu, ostatní 

byli dospělci. V podmínkách, kdy jsou jedinci chováni v laboratorních podmínkách od 

stadia vajíček, by byla mortalita juvenilních stadií vyšší – tedy opačná než v mém 

experimentu, kdy jsem juvenilní stadia odlovila z přírodního stanoviště. V laboratorním 

chovu od stadia vajíčka se 240 dnů po vylíhnutí dožilo pouze 7 % jedinců z téměř 500 

exemplářů (Proćków a kol.  2013).  

Možným vysvětlením, proč bylo procento úhynu v mém experimentu tak velké, by 

mohlo být vyšší množství exemplářů v jedné chovné nádobě. Jak jsem již uvedla v kapitole 

4.1 – bylo v jedné nádobě 3 - 5 jedinců. Devět ze čtrnácti uhynulých exemplářů byli 

v nádobě po 5 kusech. Tito plži uhynuli v průběhu první poloviny srpna. Poté, co jsem 

snížila počet jedinců v jednotlivých nádobách, k úhynu téměř nedocházelo. 

2.5 Způsob měření rychlosti suchozemských plžů 

Měření rychlosti pohybu ulitnatých plžů probíhá pomocí měření trajektorie, kterou 

za sebou jedinec zanechává. Plže postavíme na „startovní čáru“, nastavíme čas, po který 

má být rychlost měřená a zvýrazňujeme slizovou stopu za plžem nejlépe tužkou nebo 

pastelkou. Po uplynutí doby změříme trajektorii (Jančaříková a  Jančařík 2005). 

Měření využité v tomto experimentu modifikuje nápad (Jančaříková a  Jančařík 

2005), kteří navrhli práci Šnečí závody – příklad interdisciplinárního projektu. Tento 

projekt spojuje v žácích základních školách hravost s učením. Základním cílem projektu 

bylo mimo jiné propojit jednotlivé předměty ve výuce na základní škole.  

Jančaříková a Jančařík své měření s žáky navrhli ve venkovních prostorách na 

rovném povrchu (nejlépe asfaltovém). Na tomto povrchu pomocí křídy a provázku 

nakreslili z jednoho středu malý a velký kruh – Schéma viz. obrázek č.5. Plže žáci dali do 

středu kruhů a odstartovali.  
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Obrázek 5 - Schéma startovní dráhy (Jančaříková a  Jančařík 2005) 

Jelikož podmínky měření nejsou vyhovující pro požadavky této práce, bylo potřeba je 

přetvořit. Experiment byl přesunut z vnějšího prostředí dovnitř. Toto bylo provedeno z více 

důvodu. Jedním z nich byla potřeba kdykoliv moci zatemnit, nebo naopak rozsvítit a použít 

umělý osvit. Dalším faktorem bylo odstranění vnějších vlivů jako je vítr, nerovný povrch 

či hluk, aby se plži nacházeli neustále ve stejném prostředí a nedocházelo tak 

k zvýhodnění, či naopak ke znevýhodnění jednotlivých páskovek. V neposlední řadě byl 

nahrazen povrch, který byl změněn z hrbolatého asfaltu jemným papírem a podložkou, aby 

se zamezilo tření a plži měli téměř ideální podmínky pro pohyb.  
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3 Praktická část 

3.1 Aktivace plžů  

Před začátkem měření rychlosti je potřeba páskovky aktivovat, jelikož všichni jedinci 

vytvořili dočasné víčko. Do dvou minut od ponoření do vody pokojové teploty jsou 

schopni se probudit juvenilní stádia plžů, která byla následována většími exempláři. 

Nejpomaleji se probouzeli největší jedinci, kteří se zaktivovali až po sedmi minutách. 

Rychlost aktivace je tedy závislé na velikosti jednotlivých exemplářů (viz. obr.6). Všichni 

jedinci měli stejné podmínky uskladnění i přežívání. Ve stejných podmínkách se nacházeli 

dva měsíce a k aktivaci byla použita vlažná voda.  

Dobu aktivace jsem měřila pouze v případě samostatné práce, nikoliv při spolupráci 

s žáky Gymnázia Arabská, jelikož k plynulém průběhu výuky je potřeba využít již 

probuzené exempláře. Na vyučovací hodinu jsem tedy přinesla jedince ve skleněných 

miskách s vodou, která dosahovala hladinou 1 cm ode dna. Páskovky byly rozděleny do tří 

misek podle velikostí. Jedinci podobné velikosti tedy byli ve stejné misce.  Žáci si poté 

brali jednotlivé exempláře přímo z misek. Jedinou podmínkou bylo, aby měl každý žák 

exempláře všech velikostí. Zbarvení, počet pruhů a poznávací znaky poté zapisovali do 

pracovních listů (k nahlédnutí v přílohách).  
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3.2 Měření rychlosti suchozemských ulitnatých plžů  

Měření rychlosti exemplářů probíhalo v několika fázích. Sledovala jsem rychlost 

ulitnatých jedinců při standardním světelném osvětlení, ve tmě a následně při umělém 

osvitu bílým a červeným světlem.  

První dvě měření jsem provedla v domácím prostředí. První proběhlo 16.8.2017 

v odpoledních hodinách, druhé 20.9.2017 taktéž odpoledne. Poslední měření 3.10.2017 

proběhlo v učebně gymnázia Arabská v 15.00. Experimenty, která jsem dělala v domácím 

prostředí, jsem začínala vždy 15.00, aby byl denní osvit podobný ve všech třech 

variantách. Měření za tmy a za přítomnosti bílého osvitu jsem v domácím prostředí 

prováděla kolem 22.00, kdy bylo zatemnění dostačující a do místnosti nepronikalo světlo 

(kromě pozdní hodiny byl přítomen i závěs pro zdokonalení efektu). Večerní pokus ve 

škole nebylo možné provést, bylo tedy provedeno odpoledne s přítomností rolet. Všechny 

podmínky tedy nebyly totožné, ale byly podobné.  Rozdíly v místu konání experimentu 

domácí prostředí vs. školní učebna a intenzita osvětlení mají pravděpodobně vliv na 

výsledky (kapitola 4).   

Páskovky jsem všechny umístila na podložku s povrchem připomínající sklo (při 

měření s žáky gymnázia jsem použila jemný papír). Startovní pozice byla uprostřed 

podložky v jednom bodě. Umístění páskovek ve startovní pozici je viditelné na obrázku č.7 

Je nutné, aby byly páskovky ulitami k sobě, tedy aby každý jedinec směřoval hlavovým 

koncem jiným směrem. Ve chvíli, kdy by byli všichni jedinci na startovní čáře vedle sebe, 

docházelo by častěji ke srážkám sousedících páskovek. Pozice, kdy každá páskovka míří 

jinam, srážení minimalizuje a výsledky měření jsou jednoznačné.  

Měření bylo ukončeno vždy po třech minutách. Celou trajektorii pohybu jsem za 

páskovkami značila akvarelovou pastelkou a konec označila bodem. Konečná fáze měření 

je viditelná na obrázku 8.  
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Obrázek 7 – Startovní pozice (Foto autorka práce) 

Obrázek 8 – Cílová pozice (Foto autorka práce) 
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Při měření za standardního denního světla a ve tmě nedocházelo v průběhu „šnečího 

závodu“ k žádným odchylkám v rychlosti a každá jednotlivá páskovka se pohybovala 

rovnoměrnou rychlostí. Na počátku došlo ke zrychlení z nulové hodnoty a následující tři 

minuty se rychlost nezvýšila ani nesnížila. Pouze v případě, kdy jeden plž protnul cestu 

druhému, došlo ke třem možným variantám řešení nastalé situace.  

V naprosté většině těchto případů vylezl menší jedinec na většího a dál pokračovali 

společně. Poté, co se takto „spojili“, už vždy dokončili měření společně. Nestalo se ani 

jednou, že by horní páskovka slezla opět dolů a pokračovala v původní cestě.  

V několika měřeních se stávalo, že obě páskovky zastavily a dál už se nepohybovaly. 

Bod zakončení byl tedy shodný pro obě páskovky. 

V ojedinělých případech se oba jedinci srovnali vedle sebe a několik milimetrů 

pokračovali spolu, než se opět rozdělili.  

Při vyhodnocování trajektorie bylo vždy potřeba zohlednit, zda páskovka trajektorii 

zdolala sama, nebo se „nechala vést“ větším jedincem. V případech, kdy byli jedinci na 

sobě, jsem trajektorii páskovky, která pokračovala na druhé, měřila pouze do chvíle, ve 

které se prokazatelně pohybovala sama. Zbylou trajektorii jsem do výsledků 

nezapočítávala. 

V jediném případě došlo ke kurióznímu ukončení měření. U plže s číslem 56 (viz 

tabulka č.13) byla naměřená hodnota ukončená otvorem do podložky, který v něm 

páskovka „vyžrala“. Obrázek 9 s červeným označením ukazuje, v jakých místech se plž 

přestal pohybovat. K takovémuto ukončení došlo v případě standardního denního osvitu a 

v následujících měřeních se již situace neopakovala.  
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Obrázek 9 – Ukončení měření trajektorie ve chvíli „pasení“ páskovky (foto autorka práce) 

Větší rychlost pohybu jedinců nastala při měření v červeném osvitu. I když plži 

červené světlo nevidí, byla rychlost prokazatelně vyšší až do linie, kdy červené světlo 

končilo (jelikož jsem měla k dispozici červené světlo s nízkým okruhem dosažitelnosti, 

mohla jsem svítit do kruhu s poloměrem 7 cm). Poté, co jedinci dosáhli konce červeného 

světla, začala se jejich rychlost snižovat, nebo se zastavili úplně. Podobný pokus jsem 

provedla i s bílým osvitem, kdy jsem svítila pouze na část podkladu s páskovkami. 

Výsledek se však neopakoval. Rychlost byla rovnoměrná a po překročení kruhu se světlem 

se nijak nesnížila ani nezvýšila. Pravděpodobným vysvětlením by mohla být vyšší teplota 

podložky, která se vytvořila v kruhu červeného světla.  

Plži se pohybují pomocí svalnaté nohy a slizu, který snižuje tření. V průběhu 

experimentu byla pozorována slizová stopa, kterou za sebou pozorovaní jedinci 

zanechávají. Vybrala jsem páskovky všech velikostních kategorií a zabarvení. Nejširší a 

nejvodnatější stopu za sebou zanechávaly páskovky velké se žlutým zbarvením bez pruhů, 

a naopak minimální stopu jsem vypozorovala u malých páskovek s pruhy.  
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3.2.1 Měření plžů s žáky a jejich reakce na „jinou“ hodinu  

Měření ve škole probíhalo 3. 10. 2017 s žáky Gymnázia Arabská (Praha 6-Vokovice), 

kteří tou dobou byli ve 3. ročníku. Věk žáků se pohyboval kolem sedmnácti let a třída byla 

rovnoměrně složená z dívek a chlapců. Tento ročník byl přírodovědně zaměřený, což 

znamená, že vyučovací hodiny jsou přizpůsobené ke zvýšenému počtu přírodovědných 

předmětů – fyzika, chemie a biologie. Přesto jsem u většiny z přítomných žáků zjistila 

odpor nebo strach z přinesených exemplářů. Tímto problémem a problémem fóbie 

z bezobratlých živočichů, konkrétně z plžů se budu nadále zabývat v kapitole 3.4.  

Hodina probíhala za přítomnosti paní učitelky Mgr. Lenky Veselé. Každý žák dostal 

pracovní listy s úvodní stranou (viz. obrázek 10 nejzajímavější vypracování žáky 

k nahlédnutí v příloze) a tři velikostně rozdílné jedince páskovek.  
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Obrázek 10 - Pracovní list pro žáky (úvodní strana) 

Rychlost jsme měřili vždy tři minuty na listech papíru ve třech provedeních – za 

světla, zatemnění a při umělém osvětlení studeného světla. Jelikož nebylo k dispozici 

světlo červené, není ve výsledcích měření uvedeno. Červené světlo jsme se pokusili 
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navodit pomocí zatemnění a spuštění červené obrazovky na projektoru. Vzhledem 

k velikosti třídy nebylo červené osvětlení viditelné a z experimentu jsem jej tedy vyřadila.  

Žáci o změně v rozvrhu dopředu nevěděli, neměli tedy pomůcky potřebné k měření 

(pravítko, provázek a stopky). Z části improvizovanou vyučovací hodinu jsem udělala 

záměrně, jelikož jsem potřebovala zjistit, zda je možné udělat zásah do standardní 

vyučovací hodiny ve chvíli, kdy nebudou ideální podmínky pro práci (myšleno předchozí 

příprava za strany žáků).  

Následující rozhovor s žáky, kdy jsme shrnuli jednotlivé poznatky ohledně měření 

ukázal, že narušení stereotypu ve vyučovací hodině je vítané nejen na základní škole, ale i 

na vyšších stupních škol středních. Paní učitelka potvrdila, že je potřeba nalézt rovnováhu 

mezi vyučováním ve třídách a vyučováním pomocí exkurzí nebo projektů. 

 Výuka na školách je konzervativní, dosavadní koncept výuky je osvědčený, a proto 

trvá tendence jej zachovávat. Aby došlo ke změně školství, je v České republice potřeba 

velké reformy. Výuková metoda je vak dynamický prvek, který mění rychleji než výukové 

koncepce nebo organizační formy. Je vázána na pojetí výuky učitelem a celkovým pojetím 

výuky ve společnosti dané doby (Zormanová 2012).  

Tato tradiční výuka vyvolává v žákovi odpor k učení už na základní škole, jelikož je 

učivo pro něj neužitečné. Často neplatí Senecův výrok „Non scholae, sed vitae discimus“ 

(Neučíme se pro školu, ale pro život). Žák se tedy ve většině případů naučí požadavky do 

testu nebo zkoušku a učivo následně zapomene, jelikož už jej ve svém životě podle něj 

nepotřebuje (Mareš 1998). 

3.3 Využití plžů v předmětech nejen přírodovědných  

Zásadním problémem v českém školství je fakt, že žáci neumí aplikovat poznatky 

z jednoho předmětu do předmětu jiného. Ve fyzice nedokáží například aplikovat 

jednoduchou trojčlenku, kterou se naučili v matematice. Malé množství škol se začíná 

inspirovat projektovým vyučováním, které je založeno především na tom, že žáci při 

zpracovávání jednoho téma aktivují znalosti prakticky ze všech předmětů. Velkou výhodou 

tohoto způsobu vyučování je jeho přitažlivost pro žáky. Nejsou pouhými posluchači 

učitelova výkladu, ale sami se podílejí na chodu hodiny. Vyučovaná látka je tedy žáky lépe 
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vnímána a je lépe zapamatovatelná, jelikož je sám žák více soustředěný (Jančaříková a  

Jančařík 2004).  

Problémem projektového vyučování je postoj učitelů, kteří nemají náležitou aprobaci a 

na sebevzdělávání nemají čas (Jančaříková a  Jančařík 2004). Gymnázium Arabská je 

jednou ze středních škol gymnaziálního typu, kde učitelé přírodovědných předmětů 

zastávají názor, že se žáci nemusí učit pouze v lavicích.  Je potřeba vytvořit výuku pro 

žáka tak, aby byla atraktivní a dosahovala dostatečných výsledků, které jsou ověřitelné. 

Mimo školní lavice je možné žáky učit pomocí exkurzí, samostatných prací a projektového 

vyučování. Ve všech těchto případech je potřeba, aby se zapojili především učitelé a 

netrvali na standardních hodinách, kdy vyučující vykládá látka a žák si ji zapisuje bez 

bližšího porozumění či vnímání souvislostí (Veselá 2018, osobní sdělení).  

Zcela jedinečným způsobem, jak žáky (studenty) naučit znalosti aplikovat 

interdisciplinárně (mimo vyučovaný předmět, kde problematiku probírají), je zavádění 

„průřezových témat“. Zavádění těchto témat je podporováno MŠMT a na mnohých školách 

s touto metodou aktivní učitelé pracují (Jančaříková a Jančařík 2004). Podle RVP pro 

Gymnázia: „Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako témata, která jsou v současnosti 

vnímána jako aktuální. Tato témata mají především ovlivňovat postoje, hodnotový systém a 

jednání žáků.“ Vzhledem k pozorování znechucení plži při práci s žáky je pravděpodobné, 

že kdyby žáci přicházeli do styku s bezobratlými živočichy ve více předmětech, nebyli by 

z nich takto znechucení a hodina by probíhala plynuleji a bez grimas, které někteří 

zúčastnění žáci dělali (to většinou vedlo k posměškům ze strany spolužáků).  

V interdisciplinárním projektu navrženým PhDr. Kateřina Jančaříkovou Ph.D. je 

možné plže zařadit ve výuce v několika předmětech a propojit tak tyto předměty mezi 

sebou. Toto se týká především předmětu matematika, přírodověda, tělesná výchova nebo 

výtvarná výchova. Žáci se aktivně podílí na výuce a pochopí, že jsou probírané látky 

v jednotlivých předmětech propojené navzájem. Atraktivita projektového vyučování je 

především v aktivním zapojení žáků do výuky, kdy přestávají být pouhými posluchači, ale 

sami se na projektu (vyučování) podílí (Jančaříková a Jančařík 2004).  

V biologii se plži využívají především pro ukázku trávicí soustavy a jejich jedinečné 

raduly. Anatomii bezobratlých živočichů žáci nejlépe poznají při pitvách. Je možné provést 



35 

 

sérii pitev bezobratlých živočichů, jmenovitě například plzáka španělského (Arion 

vulgaris) žížaly obecné (Lumbricus terrestris) a zástupce plžů, a srovnat rozdíly ve 

vnitřním složení. Kromě anatomie se žáci v praktikách naučí pracovat s nástroji, které jsou 

nedílnou součástí biologických cvičení na vysokých školách.   

Pohyb plžů je možné studovat ve dvou předmětech. Ve fyzice je možné počítat 

s rychlostí, přilnavostí nebo nerovností povrchu a s tím spojenou produkcí slizu, který plži 

vylučují, aby byl pohyb snadnější. Druhým předmětem je tělesná výchova. Jak daleko se 

žáci dostanou, budou-li se pohybovat plazením? 

Jelikož je pro ulitnaté plže velice důležitý vápník, je možné zasadit tento vzorový 

organismus i do předmětu chemie. Co se stane se šnekem, který má nedostatek vápníku? 

V jaké sloučenině se vápník váže v ulitě?  

V zeměpise se standardně používá slepá mapa České republiky (ukázka provedení 

slepé mapy je na obrázku 11). I zde je možné plže využít. Žáci mohou zakreslovat do slepé 

mapy možné výskyty nálezu páskovek a jiných suchozemských plžů.  

V neposlední řadě je to i výuka základů společenských věd, která obsahuje i základy 

psychologie a v ní probírané látky fobie a strach nebo psychické potíže.  

Jelikož je tato práce koncipovaná spíše pro žáky vyšších ročníků, nebo gymnázií, 

navrhla jsem sérii úloh, které cvičí probíranou látku v daném předmětu pomocí společného 

jmenovatele, kterým je plž. Všechny úkoly počítají s elementární znalostí problematiky již 

ze základní školy a rozvíjí znalosti žáků na vyšším stupni vzdělávání. Příklady jsou tedy 

vhodné pro žáky 1.-4. ročníku střední školy a neslouží jako náhrada vyučovací hodiny, 

nýbrž jako následné procvičení probírané látky. Díky těmto úlohám žák pochopí, že je 

možné problematiku vysvětlenou v jednom předmětu aplikovat v předmětech dalších.  

3.3.1 Příklady úloh využívající plže jako modelový organismus napříč předměty 

čtyřletého gymnázia  

Úlohy vycházejí z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia 

z roku 2007, který je veřejně přístupný na webových stránkách Národního ústavu pro 

vzdělávání (Balada 2007).  
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Matematika  

 V prostorové geometrii by měl žák gymnázia zvládnout polohové a metrické 

vlastnosti, základní tělesa, povrchy a objemy.  

Úloha 1: Území České republiky obývají plži rodu páskovka. Tito plži mají schránku 

přibližně kulovitého tvaru. Vypočítejte objem schránky, je-li poloměr roven: 

a) 2 cm 

b) 0,5 cm 

c) 100 mm   

Jak by se vypočítal objem, jestliže by ulita nebyla kulovitého tvaru, ale kuželovitého? 

Je objem větší u koule nebo u kužele? Co je ještě potřeba vědět pro výpočet kuželovitého 

tvaru, máte-li k dispozici pouze poloměr? (Odpověď: Je potřeba znát výšku kužele).  

Fyzika  

 Předpokládá se, že žák gymnázia ovládá ve fyzice kinematiku pohybu – vztažnou 

soustavu, polohu a změnu polohy tělesa, rychlost a zrychlení.  

Úloha 1: Páskovka uleze dráhu 540 cm za 1 hodinu a 8 minut. Jakou leze průměrnou 

rychlostí?  

 

Úloha 2: Hlemýžď zahradní se pohybuje rychlostí 0,05 km/h.  Jakou dráhu uleze za 4 

hodiny a 12 minut?  

 

Úloha 3: Gepard uběhne 150 m za 5 sekund, páskovka uleze 30 cm za 3 minuty. Kolikrát 

je gepard rychlejší?  

(Autorské řešení: Jednotky, ve kterých je úloha zadaná nejsou shodné, je tedy třeba 

jednotky převést: Gepard uběhne 30 m za 1 s, páskovka uleze 0,3 m za 180 s. Z toho už 

vyplývá, že páskovka uleze 30 m za 18 000 s. Gepard je rychlejší 18 000 krát.) 
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Chemie 

 V chemii by měli žáci ovládat periodickou soustavu prvků, chemické vlastnosti a 

vlastnosti látek.  

Úloha 1: Kde se nachází vápník v periodické tabulce? Jak se nazývá sloupec, ve kterém je 

vápník spolu s dalšími prvky?  

 

Úloha 2: V jakých sloučeninách se vápník nejčastěji vyskytuje v přírodě? Napiš sumární i 

stechiometrický vzorec. Má-li sloučenina triviální název, pojmenuj.  

 

Úloha 3: K čemu je vápník dobrý pro člověka? Vyskytuje se v těle člověka? Co se stane, 

když vápník chybí? 

 

Biologie 

 Z obecné biologie by měl žák ovládat vznik a vývoj živých soustav včetně evoluce.  

Úloha 1: Jaký je vývoj nervové soustavy? Jakou nervovou soustavu mají plži? Jak se říká 

nervové buňce – zakresli a zapiš.  

 

Úloha 2: Trávicí soustava – čím jsou plži specifičtí. (2 možné odpovědi: ústní dutina 

obsahující radulu a schopnost trávit celulózu) 

 

Úloha 3: Popiš princip „růstu“ ulity.  

 

Zeměpis (Geografie) 

 Po žákovi se požaduje, aby uměl prakticky aplikovat s kartografickými produkty, 

s mapami různých funkcí a kartogramy.  
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Úloha 1: Plži vyhledávají zamokřená stanoviště. Suchozemské plže je možné najít ve 

vlhkých městských parcích. V České republice žijí i vodní plži, a to v rybnících nebo 

řekách. Můžeme zde najít okružáka ploského (Planorbarius corneus) nebo plovatku 

bahenní (Lymnaea stagnalis). Na slepé mapě České republiky zakreslete největší české 

řeky. Dále do mapy zaneste umístění všech národních parků České republiky.  

 

Úloha 2.: Velké množství plžů můžeme zahlédnout i ve městech, zejména hlemýždě 

zahradního nebo páskovky. Na slepé mapě vyznačte všechna města, která mají nad 90 000 

obyvatel.  

 

Obrázek 11 – Slepá mapa České republiky (převzato z Pinterest.com) 

Úloha 3: Kromě národních parků, se na území České republiky vyskytují i Chráněné 

krajinné oblasti (CHKO). Vyznačte na mapě alespoň 3 CHKO. V případě, že jste některý 

navštívili, zaneste jej do mapy také.  

3.4 Fóbie nebo znechucení?  

Při práci se žáky na experimentu jsem si všimla, že minimálně polovina z nich má 

problém se živého plže dotknout. Experimentu se zúčastnilo celkem 25 žáků. 19, což je 

76% ze zúčastněných se odmítalo plže dotknout v místě svalnaté nohy a k uchopení volilo 

raději plží schránku. Ve chvíli, kdy dostali jednotlivé exempláře do ruky, často zkřivili 

obličej na výraz znechucení a plže raději urychleně přesunuli na podkladovou desku. 

 Ve většině případů se však nejednalo o strach, nebo dokonce fobii z ulitnatých plžů, 

ale o znechucení. Žákům vadil především sliz, který páskovky produkovaly. Předpokládala 
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jsem, že v přírodovědně zaměřené třídě by toto nemělo být překážkou pro práci 

s jednotlivými exempláři. Tito žáci se velice často hlásí na vysoké školy, jakými jsou 

Přírodovědecká fakulta či fakulty lékařské, a další vysoké školy, kde se nevyhnou pitvám 

jak zvířecího, tak v případě medicíny i lidského těla.  

 Podle dotazníku (vzor k nahlédnutí v přílohách), který jsem zaměřila přímo na 

strach nebo znechucení ulitnatými plži, má problém se slizem pouze 26,1 % všech 

dotazovaných. Tohoto dotazníku se zúčastnilo dohromady 291 respondentů ve věkové 

kategorii 20-25 let. 77,3 % jsou jedinci, kteří se biologií nezabývají blíže a s ulitnatými plži 

jsou ve styku minimálně. Vědí, že páskovky spadají do bezobratlých živočichů, ale 

podrobnější informace nevyhledávají. 

 „Specifická fobie je nepřiměřený strach z určitého konkrétního objektu nebo 

situace“ (Praško 2005). V tomto případě je konkrétním objektem plž. Zvířecí fobie jsou 

jednou z nejčastějších specifických fobií. Jednou z nejvýznamnější fobií je například strach 

z pavouků, hadů nebo bezobratlých živočichů obecně. U zoofobií (panický strach ze zvířat) 

se projevy podobají stavu akutního nebezpečí: bušení srdce, pocení, zrychlené dýchání a 

třes. Může se objevovat i sevřený žaludek a žaludeční slabost. Už jen tyto příznaky často 

vedou k panickému záchvatu, když se na ně postižený zaměří. Člověk trpící zoofobií si 

v představách obávanou situaci katastrofizuje vzhledem k působení těchto příznaků 

(Barešová 2010).  

V případě, že je hrozba z blížícího se nebezpečí reálná, nejedná se o fobii. Jestliže 

jedinec trpí fobií, přisuzuje obávanému podnětu daleko větší nebezpečí (Barešová 2010). 

Za znechucení je považována emoce, která je vyvolána odpornými či potencionálně 

škodlivými stimuly (Peléšková 2013). Za odporný stimul je možné považovat v případě 

suchozemských ulitnatých plžů sliz, který produkují, nebo na omak nepříjemný slizovitý 

povlak svalnaté nohy. Ve chvíli, kdy je osoba vystavena takovémuto stimulu, může se 

bránit prostřednictvím vyhýbavého chování. Díky tomuto reflexu je možné znechucení 

označovat za behaviorální imunitní systém (Peléšková 2013).  

Vnější projevy, které jsou spojeny se znechucením, bývají vnějším okolím snadno 

rozpoznatelné především výrazem a zkřivením obličeje. Ve chvíli fyzického kontaktu 
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s podnětem způsobující znechucení se nepříjemný pocit může vystupňovat až do fáze 

znechucení. Plži ulitnatí i nazí za sebou zanechávají slizovou stopu, která je většině lidí 

nepříjemná. Minimálně v západní kultuře je na čistotu kladen vysoký důraz a dotek s na 

pohled špinavým podnětem je nepředstavitelná bariéra (Barešová 2010).  

Plži nevzbuzují obavy z důvodu možnosti napadení nebo útoku a fyzické újmy jako 

takové. Plži vzbuzují obavy z důvodu možnosti nákazy a chorob. Tento model vyhýbání se 

chorobám (Disease-avoidance model) předpokládá, že většina fobií se týká zvířat, která 

vyvolávají znechucení. Toto se netýká pouze plžů, ale například i hadů, pavouků nebo 

larev (Matchett a Davey 1991). 
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4 Výsledky a diskuze provedeného výzkumu 

Měření rychlosti suchozemských ulitnatých plžů bylo nejdříve vztahováno k zbarvení 

jejich schránky, tedy, zda jsou nějaké trendy v rychlosti s ohledem na zbarvení ulity plže. 

V popisech plžů jsou uvedeny všechny podrobnosti ohledně vizuální podoby schránky. 

V souhrnech dále pracuji už pouze se třemi možnostmi: růžová a žlutá morfa nebo jedinci 

s pruhy.  

Dále jsou zmíněny možné trendy vztahující se k místu odlevení exemplářů. V tomto 

případě jsou do výsledků zanesena i data týkající se počtů jednotlivých zbarvení exemplářů 

na dané lokalitě.  

Všechna měření probíhala při denním osvětlení, umělém osvitu a za tmy. Pouze 

některá probíhala i při červeném osvitu.  

4.1 Rozřazení měření podle místa nalovení plžů  

4.1.1 Plži nalovení v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty v Praze 

Tabulka 2 – Specifikace plžů 

Číslo Popis plže  Výška (cm) šířka (cm) hloubka (cm) 

1 světlý, žlutý 1,2 1,8 1,5 

2 světlý, pruhy světlé 1,4 2 2,1 

3 žlutý, bez pruhů 1,5 1,6 0,7 

4 tmavý, velké množství pruhů 1,8 1 0,9 

5 červeno/hnědý  1,5 2 1,2 

6 Světlý, bez pruhů  1 1,5 1,1 

7 Světlý, bez pruhů 2 2 1 

8 žlutá, tmavé pruhy 1 1,9 1,3 

9 žlutá, hnědé pruhy  1,1 1,5 1 

10 světlá, pruhy velmi tmavé  1,5 2 1,6 

11 Žlutý, bez pruhů  1,3 1,2 0,8 

12 černé pruhy, tmavý 1,5 0,8 1 

13 sv. hnědá ulita, 1 pruh 1,3 1 1,3 

14 Žlutý, bez pruhů  1,3 1,6 1,4 

15 světle hnědý, bez pruhů 0,5 0,9 1 

16 světlý s tmavými pruhy 1,6 1,9 1 

17 růžový, světlý pruh 1,1 1,4 1,6 

18 hnědý, dva tmavé pruhy  1,7 2 1,7 

19 Oranžová, světlý, bez pruhů 1 1,3 0,7 
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Tabulka 3 – Souhrn barevných a velikostních kombinací (Botanická zahrada PřF UK) 

 

Počet jedinců Místo  morfa     

  
Botanická 

zahrada     
Botanická zahrada 

celkem 

Velikost (cm3) pruhy růžová žlutá   

<1 2 2 1 5 

<2 1 2 1 4 

<3   
 

2 2 

<4 2 
 

1 3 

<5 2 1 2 5 

6<   
  

  

Celkový součet 7 5 7 19 

  

Z tabulky číslo 3 je patrné, že v oblasti botanické zahrady byli juvenilní jedinci 

s velikostí do 1 cm3 a dospělci do 5 cm3 v rovnováze. Ostatní velikosti jsou rozprostřeny 

rovnoměrně. Barevné varianty jsou přibližně ve stejném počtu.  

 Pouze dva jedinci odlovené v Botanické zahradě měli ulitu se světlými pruhy (viz. 

tabulka 2 – plži číslo 2 a 17), v případě, že byla ulita pruhovaná, tak převládala tmavě 

hnědá barva (v počtu 5i jedinců).  

 Jedinečným exemplářem byl plž s číslem 17, který byl růžově zbarvený s jediným 

světlým pruhem. Ostatní jedinci použití v tomto experimentu měli tmavé pruhy, nebo 

žádné. Světlý pruh na růžovém podkladě měl pouze jediný plž.   
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Tabulka 4 – Naměřené hodnoty rychlostí plžů z Botanické zahrady PřF UK při různých 

formách osvětlení  

 

číslo světlo (cm) tma (cm) umělé osvětlení (cm) 

1 26 26,5 30 

2 30,2 21,7 4,5 

3 3 3,1 18,9 

4 15,9 14,1 5,9 

5 33 19,7 21,1 

6 2,4 5,4 26,4 

7 28 24,6 34,4 

8 24,9 18,7 24,4 

9 24,2 17,9 25,1 

10 0 0 19,4 

11 18,3 0 1,7 

12 28,1 16,5 7,9 

13 0 0 0 

14 19,6 29,9 24,5 

15 29,9 12,9 20,1 

16 0 0 0 

17 19,1 14,5 10,9 

18 5,1 3,1 5,6 

19 11,4 0 0 

  

 Páskovky z botanické zahrady byly zařazeny do pokusů se studenty, není tedy 

přítomno měření při červeném osvětlení. Výsledky uvedené v tabulce 4 jsou naměřené 

pouze za standardního denního světla, ve tmě a za bílého osvitu.  

 Nejvíce plžů bylo aktivních za umělého bílého osvětlení, naopak standardní 

světelné podmínky anebo tma neměly na rychlost vliv, a výsledky jsou tedy různorodé.  

 Případy, kdy jedinci zůstali ve startovní pozici, jsou také vyrovnané. Tři páskovky 

s nulovou hodnotou byly zaznamenány světelných podmínkách, ve tmě je to pět jedinců.   

 U dvou naměřených jedinců je naměřená nulová hodnota ve všech případech 

měření. K aktivaci však došlo, plži tedy byli ve bdělém stavu.  
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4.1.2 Plži nalovení v oblasti Ostrava-Svinov 

Tabulka 5 – Specifikace plžů 

Číslo Popis plže  Výška (cm) šířka (cm) hloubka (cm) 

20 Tmavý, bez pruhů 1,5 2,3 0,6 

21 tmavý, tmavé pruhy 2,1 2,5 1,4 

22 žlutý, jeden pruh 1,9 2 0,4 

23 Žlutá, bez pruhů 0,9 0,6 0,3 

24 Žlutá, bez pruhů  1 1,4 0,9 

25 světlý s tmavými pruhy 2,9 3 1,3 

26 žlutý, jeden pruh 2,3 2 1,3 

27 Tmavý, bez pruhů 2 1,4 1,2 

28 Oranžová, tmavý, bez pruhů  1,9 2,3 1,4 

29 světlý s tmavými pruhy 1,8 2 0,9 

30 žlutý, jeden pruh 9 1,1 0,6 

31 žlutý, jeden pruh 1,9 1,8 1 

32 žlutý, jeden pruh 1,6 1,7 0,9 

33 Tmavý, bez pruhů  1,5 1,4 1 

 

Tabulka 6 - Souhrn barevných a velikostních kombinací (Ostrava – Svinov) 

Počet jedinců místo morfa   
   Svinov     Celkem 

Velikost (cm3) pruhy růžová žlutá   

<1     2 2 

<2 2 
 

1 3 

<3   
 

1 1 

<4   
 

1 1 

<5 1 
 

2 3 

6< 2 1 
 

3 

Celkový součet 5 1 7 13 

 

 Nalovené exempláře ze Slezska byly spíše světlejší, pouze 4 bylo tmavých s pruhy. 

Převládají jedinci s velkostí od 5 cm3. Juvenilních jedinců je minimum. 
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Tabulka 7 – Naměřené hodnoty rychlostí plžů ze Slezska při různých formách osvětlení 

číslo světlo (cm) tma (cm) umělé osvětlení (cm) červené světlo (cm) 

20 17,4 30,2 33,3 25,4 

21 13,6 18,9 16,9 10,6 

22 16,7 23,1 19,3 10,1 

23 18,3 17,6 15,4 18,9 

24 16 11,6 13,7 8,6 

25 21,7 20,1 23,7 20,1 

26 14,2 9,7 10,4 11,5 

27 17,8 13,7 17,7 8,7 

28 9,1 11,4 10,9 9,4 

29 9,4 8,4 10 5,5 

30 18,4 21,6 24,4 20,4 

31 7,7 4,5 3,3 8,9 

32 11,6 14,2 10,1 7,8 

33 26,6 15,3 33,9 26,8 

 

 Aktivita páskovek ze Slezska je velmi různorodá. Nejpomaleji lezla páskovka 

s číslem 31, která ulezla pouze 3,3 cm ze bílého umělého osvitu. Paradoxně za shodného 

osvitu ulezla páskovka s číslem 20 a 33 naopak nejdelší trasu. Rozdíl je více než 30 cm.  

 Rychlost při červeném osvitu je spíše menší než za tmy a světla. Rozdíl ale není 

signifikantní.  
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4.1.3 Plži nalovení v Praze – Suchdol  

Tabulka 8 – Specifikace plžů 

Číslo Popis plže  Výška (cm) šířka (cm) hloubka (cm) 

34 Žlutý, bez pruhů 0,7 0,8 0,3 

35 Žlutý/oranžový, bez pruhů 0,9 1 0,4 

36 Pruhy, tmavý, hnědý 0,8 0,9 0,4 

37 Žlutý, bez pruhů  0,7 0,7 0,3 

38 Pruhy tmavě, podklad světlý 1 1,3 0,8 

39 Pruhy tmavé, tmavý 1,2 1,2 0,6 

40 Žlutý, bez pruhů 0,9 1,1 0,5 

41 Žlutý, bez pruhů  1 1 0,6 

42 Žlutý, bez pruhů  1,3 1,4 0,6 

43 Pruhy tmavé, světlý  1 0,9 0,5 

44 Pruhy tmavé, tmavý  0,8 0,8 0,3 

45 Žlutý bez pruhů  0,7 0,9 0,4 

46 Žlutý, bez pruhů  0,9 1 0,5 

47 Pruhy tmavé, tmavý  1,5 2 1 

48 Žlutý bez pruhů  2 2,1 1,5 

49 Žlutý bez pruhů  1,7 2,1 1,4 

50 Pruhy tmavé, světlý  1,6 2 1,6 

  

Tabulka 9 - Souhrn barevných a velikostních kombinací (Praha – Suchdol) 

Počet jedinců místo morfa   

 Suchdol   Suchdol Celkem 

Velikost (cm3)  pruhy žlutá   

<1 8 3 11 

<2 1 1 2 

<3   
 

  

<4   
 

  

<5 4 
 

4 

<6   
 

  

Celkový součet 13 4 17 

 

 U Suchdolských páskovek převládala juvenilní forma do 1cm3. Dospělců se 

vyskytovalo na tomto stanovišti minimum. Růžové zabarvení chybí úplně, nejvíce je 

přítomna pruhovaná varianta.  
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Tabulka 10 – Naměřené hodnoty rychlostí plžů ze Suchdola při různém osvětlení 

číslo světlo (cm) tma (cm) umělé osvětlení (cm) červené světlo (cm) 

34 13,3 17,4 19 11,2 

35 16,5 19,6 25,8 18,6 

36 31 21,6 22,6 17,6 

37 0 15 16,5 11,3 

38 15,5 21,8 20,2 19,8 

39 21,5 16,4 11,5 7,8 

40 18,9 8,6 11,6 17,1 

41 11,1 9,6 22,3 17,6 

42 7,9 10,3 13,4 8,5 

43 12,3 14,8 25 23,1 

44 4 0 12 6,1 

45 4,2 6,2 11,6 8,9 

46 6,1 10,5 15,9 14,9 

47 17,5 20,1 29,5 21,6 

48 5,5 11,5 23,6 18,1 

49 3,7 4,1 7,5 17,5 

50 18,2 13,2 13,3 9,4 

 

 Ačkoliv byli tito jedinci srovnatelně velcí, rozdíl v rychlosti je velký. Nejvyšší 

rychlost vyvinula páskovka s číslem 47. Od ostatních jedinců „odskočila“ minimálně o 4 

cm. Páskovky s nejnižší rychlostí – tedy nulovou, jsou dvě, ty se od ostatních liší také 

minimálně o 4 cm.  
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4.1.4 Plži nalovení v Praze-Veleslavín  

Tabulka 11 – Specifikace plžů 

Číslo Popis plže  Výška (cm) šířka (cm) hloubka (cm) 

51 Pruhy tmavé, světlý 1,4 1,3 1,2 

52 pruhy tmavé, tmavý  1 1,2 0,8 

53 světlý, pruhy tmavé 1 1,2 1 

54 tmavý, pruhy tmavé 1,1 1,4 1,1 

55 světle žlutý, 5 pruhů 1,2 2,3 1,8 

56 žlutý, 1 pruh 0,7 0,9 0,5 

57 tmavý, málo pruhů 2,3 1,3 1 

58 světlý, široké pruhy  2 1,4 1,4 

59 tmavě žlutý, 5 tmavých pruhů 1 1,6 1 

60 Tmavě žlutý, 3 černé a 2 hnědé pruhy 0,9 1,4 0,7 

61 tmavý, černé pruhy 1,7 1,7 1,3 

62 Žlutý, bez pruhů  0,9 1,4 1,3 

63 Žlutý, bez pruhů  1,5 2 1 

64 cihlová barva, bez pruhů   1 1,3 0,5 

65 3 černé pruhy na světlém podkladu  1,1 1,9 1,7 

66 hnědá ulita, černé pruhy  0,8 0,9 0,7 

67 sv. hnědá, hnědé pruhy  1,4 1,5 1,2 

68 Světlá, narůžovělá, 1 hnědý pruh  1 1,1 1 

69 žlutý, tmavé pruhy 1,6 2 1,5 

70 žlutý, tmavé pruhy 1,2 1,5 0,7 

71 hnědé proužky 0,8 0,9 0,5 

72 hnědé silné pruhy 1,9 2,3 1,3 

73 světlý s tmavými pruhy 1,4 1,2 1,6 

74 Žlutý, bez pruhů  1,4 0,5 0,7 

75 žlutý, hnědě pruhovaný 2 2,5 1,9 

76 světlá ulita, tmavé pruhy 0,8 0,9 0,9 

77 žlutý, velké množství hnědých pruhů 1,2 1,4 1,2 

78 růžová ulita s hnědými pruhy  0,6 1 0,7 

79 černé pruhy 1 1,6 1,7 

80 hnědé proužky 1,6 2,3 2,5 

81 žlutý, jeden pruh 0,5 1,4 0,7 

82 žlutý, jeden pruh 1,4 0,9 1,2 

83 hnědý, tři pruhy 1,9 2,3 2,7 

84 Žlutý, bez pruhů 0,9 1,3 1,3 

85 růžová, tmavé pruhy 2 2,3 2,2 

86 Žlutá, bez pruhů  1 1,3 1,4 

87 velké množství pruhů 1 1,2 0,9 
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Tabulka 12 - Souhrn barevných a velikostních kombinací (Praha –Veleslavín) 

Počet 
jedinců místo morfa 

 
  

 
Veleslavín     

Veleslavín 
Celkem 

Velikost 
(cm3)  pruhy růžová žlutá   

<1 9   4 13 

<2 8 1 4 13 

<3 3 
  

3 

<4 1 
  

1 

<5 1 
 

1 2 

<6 6 
  

6 

Celkový 
součet 28 1 9 38 

 

Páskovky odlovené v Praze-Veleslavín jsou především juvenilní stadia. Z tabulky 

12 je viditelné, že 26 jedinců mělo velikost pod 2 cm3, což je více než 68 %.  Pruhovaně 

zbarvení malí jedinci převládali nad světlejšími bez pruhů.  

Růžová varianta je ojedinělý případ. Plži s číslem 85 a 78 (tabulka 11) byli zařazeni 

mezi plže s pruhy. Růžovou morfu zastupuje páskovka 64, která byla zabarvená tmavě 

růžové, spíše do červena (cihlově červená).  
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Tabulka 13 – Naměřené hodnoty rychlostí plžů z Veleslavína při růstném osvětlení  

číslo světlo (cm) tma (cm) umělé osvětlení (cm) 

51 34 31,5 31 

52 25 27 25,6 

53 25,9 18,1 15,9 

54 31 19,6 26,1 

55 39,1 23,9 4,6 

56 17,8 16,4 20,8 

57 28 19,9 23,9 

58 29,9 21,1 27,4 

59 26,4 19 21 

60 3,7 12,9 17,1 

61 24,3 25,1 32 

62 28,7 28,1 30 

63 24,6 20,1 16,4 

64 26 25,7 27,5 

65 21 14 16,9 

66 22 22,4 20,6 

67 23,9 24,6 18,6 

68 17,4 16,6 17,9 

69 28,9 15,9 6,4 

70 22,9 19,6 21,8 

71 21,4 22,3 5,3 

72 24 27 19,3 

73 22 21,4 20,1 

74 3,9 5,9 16,4 

75 41 33 33,4 

76 22,5 20,1 21 

77 20 20,6 24,6 

78 19,4 21,6 25,9 

79 29,9 15 24,9 

80 21,9 10,1 17,1 

81 30,6 2 0 

82 18,4 22 0 

83 27,4 24 23,4 

84 33,4 21,6 25,4 

85 18,4 21,3 26,6 

86 22,7 17,6 29,4 

87 30 28 6 
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Rychlosti jsou různorodé v jednotlivých světelných podmínkách. U některých 

jedinců jsou rozdíly minimální. Například u páskovky 70 (viz tabulka 13), naopak u 

páskovky s označením 87 jsou rozdíly v rychlostech markantní.  

4.2 Výsledky měření v různých světelných podmínkách  

4.2.1 Výsledky měření při bílém osvitu  

 

Tabulka 14 – Souhrnné údaje naměřené při bílém osvitu 

Počet jedinců Morfa       

Délka trajektorie (cm) pruhy růžová žlutá Celkový součet 

0 3 1   4 

<10 6 1 7 14 

10-20 12 2 13 27 

20-30 25 2 5 32 

>30 7 1 2 10 

Celkový součet 53 7 27 87 

 

Box Plot (Spreadsheet1 10v*87c)
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Obrázek 12 – Srovnání délky trasy naměřené při bílém osvitu podle barvy sledovaných 

páskovek. 
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 Ačkoliv bylo pruhovaných jedinců použitých při měření největší množství (tabulka 

14), jejich rychlost byla nejvyrovnanější ze všech barevných variant (obrázek 12). Nejnižší 

rychlost pruhovaných páskovek byla na nulové hodnotě (byl to však ojedinělý případ) a 

nejrychlejší páskovka dosáhla trajektorie téměř 35 cm, nejvíce se však délka trajektorie 

pohybovala od 14 - 25 cm. Medián pruhovaných jedinců dosahuje hodnoty 20 cm.  

 Oproti pruhovaným páskovkám, kdy byla trajektorie až 25 cm, růžové páskovky 

zůstaly na nulové hodnotě při měření častěji a jejich nejdelší trajektorie nedosahovala ani 

30i cm (obrázek 12).  

 Hodnota p (hladina významnosti testu Kruskal-Wallis ANOVA) je 0,1797 – 

pruhované páskovky se tedy nepohybují signifikantně jinou rychlostí než páskovky růžové. 

Je pravděpodobné, že v případě rozsáhlejší databáze páskovek při měření pruhovaných a 

růžových (s vynecháním žlutých), by byly výsledky směrodatnější a rozdíly výraznější.    

Box Plot (Spreadsheet1 10v*87c)
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 BileSvetlo:  KW-H(3;87) = 5,2434; p = 0,1548;  F(3;83) = 1,698; p = 0,1738

 

Obrázek 13 –Rychlosti plžů související s místem odlovu naměřené za bílého osvitu  
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 Při sledování trendů v závislosti rychlosti plžů na místě odlovu při bílém osvitu, 

jsou jednotlivé rychlosti vyrovnané. Medián se pohybuje mezi 15 cm až 23 cm, což není 

rozdíl ani 10 cm (obrázek 13). Odlehlá data jsou pouze tři. Jeden plž z Veleslavína zůstal 

ve startovní pozici (viz. obrázek 13) a dva plži ze Svinova naopak dosáhli výrazně vyšších 

hodnot než jedinci nalovení ze stejného místa. Ze Svinova a Suchdola žádný z plžů 

nezůstal ve startovní poloze, naopak z botanické zahrady PřF UK to nebyl ojedinělý 

případ.  

 Naměřené hodnoty za přítomnosti bílého osvitu určité trendy naznačují (pomalejší 

růžové páskovky, rychlejší pruhované). Výsledky jsou však pravděpodobně ovlivněné 

množstvím faktorů a k jejich odstranění by bylo potřeba experiment opakovat s větším 

množstvím nalovených jedinců.  Plži by měli být stejné velikosti nebo alespoň ve stejném 

poměru juvenilních jedinců a jedinců dospělých, jelikož velikost je jedním z faktorů, které 

výsledky měření ovlivňují.  

 Intenzita bílého osvitu byla u všech měření přibližně stejná, nejde však zabránit 

pronikání světla z vnějšího prostoru, jelikož zatemnění nebylo dokonalé. Přítomnost 

vnějšího světla tedy může být dalším faktorem, který měření ovlivnil. K dokonalému 

zastínění by bylo potřeba využít uzavřenou místnost bez oken, což ve školním prostředí 

nebylo uskutečnitelné.  

4.2.2 Výsledky měření za tmy  

   

Tabulka 15 – Souhrnné údaje naměřené za tmy 

Počet jedinců barva       

Délka trajektorie (cm) pruhy růžová žlutá Celkový součet 

0 1 3 2 6 

<10 6 1 7 12 

10-20 23 4 9 36 

>20 23 1 9 33 

Celkový součet 53 7 27 87 

 

 Při temnostním měření zůstalo ve startovní pozici 6 jedinců (tabulka 15), což je o 2 

více, než při měření za bílého osvitu (tabulka 14). Hodnot mezi 10–20 cm dosáhlo téměř 
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stejné množství páskovek. Při měření ve tmě nejvyšší hodnota nedosahovala ani 30 cm, 

což za bílého osvitu ano.  

 Pruhované páskovky byly rychlostně vyrovnané viz obrázek 14 (podobně jako při 

bílém osvitu – obrázek 12). Startovní pozice je odlehlou hodnotou pro páskovky 

pruhované, jelikož v ní zůstala pouze páskovka 1. Páskovek s růžovým zabarvením 

a nulovou trajektorií je téměř 43 % a nevyšší hodnoty překonané dráhy nedosahují ani 30 

cm.  

U žlutých a pruhovaných páskovek je medián téměř shodný (neliší se ani o 3 cm). 

Vyrovnanost v rychlosti je u žlutých páskovek nižší než u pruhovaných při měření za tmy. 

V případě bílého osvitu rozptyl u žlutých jedinců nebyl tak markantní.  

Box Plot (Spreadsheet1 10v*87c)
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Obrázek 14 Srovnání délky trasy změřené při zatemnění podle barvy ulity sledovaných 

páskovek.    
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Box Plot (Spreadsheet1 10v*87c)
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 Tma:  KW-H(3;87) = 18,8281; p = 0,0003;  F(3;83) = 7,4108; p = 0,0002

 

Obrázek 15 Rychlosti plžů související s místem odlovu naměřené při zatemnění 

 Veleslavínské páskovky byly za tmy rychlostně nejvyrovnanější a zároveň jejich 

rychlost dosahovala nejvyšších hodnot (obrázek 15). Z botanické zahrady v PřF. UK 

zůstalo ve startovní pozici velké množství jedinců, na druhou stranu ale rychlost 

pohybujících se byla druhá nejvyšší. Jejich rozptyl je tedy velmi zřetelný. Stejně jako 

veleslavínské páskovky, i páskovky ze Slezska urazily alespoň minimální trajektorii a 

žádný jedinec nezůstal ve startovní pozici.  

 Hladina významnosti testu se rovná 0,0743 (Obrázek 14). Pravděpodobnost, 

že jsou pruhované páskovky rychlejší, než růžové při měření za tmy je minimální. 

Variantu, že jsou pruhované páskovky rychlejší, by bylo pravděpodobně možné vyvrátit 

při opakování experimentu s vyšší počtem jedinců.  

 

   

cm 
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4.2.3 Výsledky měření při denním světle 

Tabulka 16 – Souhrnné údaje naměřené při denním světle 

Počet jedinců barva       

Denní světlo (cm) pruhy růžová žlutá Celkový součet 

0 3 1   4 

<10 6 1 7 14 

10-20 12 2 13 27 

20-30 25 2 5 32 

>30 7 1 2 10 

Celkový součet 53 7 27 87 

 

Box Plot (Spreadsheet1 10v*87c)
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 Svetlo:  KW-H(2;87) = 2,9901; p = 0,2242;  F(2;84) = 1,2232; p = 0,2995

 

Obrázek 16 - Srovnání délky trasy změřené na denním osvětlení podle barvy ulity 

sledovaných páskovek 

 Nejvyšších naměřených hodnot na denním světle dosahovaly páskovky s pruhy, 

které v 7 případech překročily hranici 30 cm (tabulka 16). Rozptyl hodnot pruhovaných 

cm 
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páskovek je také nejvyšší. Nejvíce takto zbarvených páskovek zůstalo ve startovní pozici. 

Naopak žluté páskovky všechny startovní pozici opustily (obrázek 16) a všechny jejich 

trajektorie byly měřitelné. Jejich medián je ale nejmenší. Rozdíl v mediánech není 

signifikantní.  

 Při měření za denního světla nebyly zaznamenány žádné odlehlé ani extrémní 

hodnoty.  

Box Plot (Spreadsheet1 10v*87c)
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 Svetlo:  KW-H(3;87) = 26,6436; p = 0,000007;  F(3;83) = 10,6453; p = 0,000005

 

Obrázek 17 Rychlosti plžů související s místem odlovu naměřené za denního světla 

 Nejvyšší rychlost byla naměřená u páskovky, která byla odlovená na Veleslavíně 

(Obrázek 17). Tato páskovka je však ojedinělým případem. Veleslavínské páskovky jsou 

v případě standardního osvitu celkově ve vyšších hodnotách než jedinci nalovení v jiných 

lokalitách. Tyto páskovky mají jako jediné odlehlé hodnoty jak směrem nahoru (tedy 

dlouhá trajektorie) a i směrem dolů (krátká trajektorie). Nulových hodnot nedosahuje ani 

jedna z nalovených páskovek v oblasti Veleslavína. 

cm 
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 Páskovky z botanické zahrady PřF UK mají mezi nejnižší nulovou hodnotou a 

nejvyšší naměřenou hodnotou rozdíl více než 30 cm.  

 

4.3 Vztah člověka k plžům 

Strach z plžů má 3,8 % zúčastněných respondentů. 91,1 % strachem z plžů netrpí a 

7,2 % o strachu neví, nebo o něm v užším slova smyslu nepřemýšlelo (obrázek 18). Pro 

zajímavost uvádím genderové rozložení respondentů (obr. 20). Odpovědí, proč mají lidé 

strach nebo panickou hrůzu z plžů není mnoho, ale velice často se shodují. Nejvíce 

udávaným důvodem jsou traumatické sny z dětství nebo strach z toho, že plž vleze ušním 

otvorem do hlavy. Sami respondenti tvrdí, že tento strach není odůvodněný, ani získaný 

vlastními zkušenostmi. Na otázku, zda se stejně tak bojí i mravenců nebo jiných 

bezobratlých, shodují se, že mají problém pouze s plži a pavouky. Arachnofobie neboli 

strach z pavouků, je pravděpodobně nejrozšířenější fobií západního světa (Klrkpatrick 

1984). 

 

Obrázek 18 – Strach z plžů: vizualizace odpovědi na dotaz „Máte strach z plžů:“ 

 

 Z obrázku 19 je patrné, že odpor k plžům chová více než 26,1 % dotazovaných, a to 

i těch, kteří se plžů nebojí. Ti, co mají panický strach z plžů, je zároveň považují za 

nechutné živočichy. Nejčastější důvody znechucení plži je jejich slizký povrch těla a sliz, 
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Obrázek 20 – Genderové rozložení respondentů 

který vylučují. Tento důvod udávali všichni, který přiznali znechucení nebo odpor 

k plžům, s výjimkou jednoho respondenta, který odpovídal s ohledem na ničení záhonu.  

 Po doplňujícím dotazu, zda tak reagují na všechny druhy plžů, většina odpovídala 

negativně a znechucení směřovala pouze na nahé plže. Schránka, kterou mají ulitnatí plži, 

je tedy zásadně odlišuje a dotazovaným přijdou až roztomilí, zvlášť juvenilní stadia 

páskovek. Tyto poznatky byly získány z rozhovorů se studenty po provedení pokusu na 

Gymnáziu Arabská.  

 Mimo slizkého těla a vylučování slizu, vadí tento produkt i po „rozšlápnutí“ plže. 

Toto se týká nejen plžů nahých, ale i těch se schránkou. V tomto případě je přítomnost 

schránky faktorem, který ovlivňuje pocity dotazovaných negativním způsobem. Křupnutí 

schránky při zničení a viditelnost jednotlivých úlomků ulity v plži, jsou respondenty 

jednoznačně negativní. Otázkou je, zda se tento fakt týká pouze plžů, nebo i dalších 

živočichů, jelikož ve chvíli, kdy je bezobratlý živočich usmrcen rozdrcením, vylučuje na 

povrch různorodé tekutiny. 

.  

 

 

¨ 

Obrázek 19 – Odpor k plžům 
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5 Závěr 

V teoretické části jsem shrnula dosavadní poznatky o plžích. Anatomii a morfologii, 

kde jsem se více zaměřila na schránku – její základní pozici při měření a jednotlivé 

parametry, které jsou potřeba ke zjištění celkové velikosti jedince. Se schránkou 

související dočasné víčko jsem rozebrala více z toho důvodu, že všichni nalovení jedinci 

toto víčko v podmínkách laboratorního chovu vytvořili a bylo potřeba vědět, jakým 

způsobem se následně plž aktivuje a proč dočasné víčko tvoří, zda plži nechybí základní 

živiny a jestli bude možné jej opětovně aktivovat, nebo ne.  

Zásadním zjištěním tohoto experimentu bylo, že délka aktivace plžů je závislá na 

velikosti aktivovaného jedince. Menší jedince je možné „probudit“ rychleji než velké 

dospělce. Experiment by bylo vhodné zopakovat na větším množství exemplářů.  

Ekologie měkkýšů je zásadní z důvodu odlovu. Pro odchyt plžů je potřeba znát, jaká 

stanoviště plži vyhledávají a zda je možné přizpůsobit laboratorní chov podmínkám, které 

vyžadují pro přežití. Ve vnějších podmínkách je pro ulitnaté plže důležitý příjem vody, 

potravy a vápníku. Nejnáročnější bylo zajistit dostatečný příjem vápníku, který jsem 

zajistila granulemi pro psa obohacenými právě o tento prvek.  

Ze suchozemských plžů žijících v České republice jsem zvolila rod páskovka 

(Cepaea), jelikož jejich odlov byl snadný vzhledem k rozšíření výskytu a především proto, 

že zabarvení schránky a jeho vliv na rychlost pohybu byl jedním ze zkoumaných aspektů. 

V České republice žijí tři druhy: páskovka žíhaná, keřová a hajní. Při zkoumání vlivu 

zabarvení ulity na rychlost a umístění nebyl na toto brán zřetel a zkoumala jsem pouze 

samotné zabarvení ulity (zúženo na zbarvení růžové, žluté a páskovky s pruhy). Rozdělila 

jsem nalovené exempláře do těchto tří barevných kategorií pro lepší orientaci při měření a 

následném vyhodnocování. V celém experimentu převládali pruhovaní jedinci a naopak 

růžová morfa byla k vidění minimálně.  

Při měření jsem se inspirovala již úspěšně provedeným experimentem doktorky 

Jančaříkové a docentem Jančaříkem, který jsem přetvořila, aby byly podmínky vyhovující 

pro využití v laboratorních podmínkách, jelikož původně byl experiment situován do 

vnějšího prostředí na rovný (nejlépe asfaltový) povrch.   
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Měřením rychlosti suchozemských ulitnatých plžů jsem zjistila dva poznatky: 

1. Při měření s žáky střední školy Gymnázia Arabská jsem dokázala, že i 

nečekaná hodina může přinést zajímavé výsledky. Žáci se naučili nejen 

základní vlastnosti plžů (seznámili se s páskovkou jako s jedním 

z vyskytujících se rodů v České republice, pochopili, že i v případě uzavření 

ulity víčkem, nemusí být plž mrtvý (ale pouze v klidovém stadiu a k aktivaci je 

potřeba pouze voda) nebo pochopili velikostní rozdíly mezi juvenilními stadii 

a dospělci. V neposlední řadě si vyzkoušeli experiment v praxi bez předem 

připravených pomůcek). 

2. Trendy vyskytující se při měření rychlosti jsou přítomné, ale na výsledky má 

vliv mnoho faktorů. Aby experiment měl výpovědní hodnotu, muselo by být 

do experimentu zapojeno velké množství jedinců stejné velikosti s rozdílným 

zbarvením ulity. Tento experiment by byl potřeba několikrát opakovat 

v laboratorních podmínkách za dokonalého zatemnění při měření za tmy a 

umělém osvitu. Při měření za denního osvitu by bylo potřeba měřit vždy ve 

stejnou dobu a maximálně 1 hodinu (nejlépe v pravé poledne).  

Po vyučovací hodině s žáky jsem pozorovala určitý odpor k bezobratlým (plžům), 

které jsem použila v experimentu. Část práce jsem tedy věnovala zkoumání, proč se 

člověk plže bojí nebo je jím znechucený. Výsledek dotazníku ukázal, že se lidé plžů 

spíše nebojí, ale jejich slizký povrch těla v nich budí odpor.  

Nejen kvůli znechucení plži, ale především kvůli rozhovorům s žáky gymnázia 

Arabská, jsem nastínila možnost propojit jednotlivě vyučované předměty plžem. Sérii 

úloh je možné dále rozvíjet a připojit další v jiných předmětech, které nejsou v této 

práci zmíněny. Úlohy vytvořené na základě pozorování, vychází z požadavků 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a předpokládají alespoň minimální 

znalost dané problematiky.  

Záměrem této práce bylo vytvořit návod pro měření rychlostí suchozemských plžů 

v domácích nebo laboratorních podmínkách, odlovení jednotlivých exemplářů a chov 

plžů (potřeba rovnocenných podmínek pro všechny jedince před samotným měřením).  
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Kromě nalovení velké škály jedinců, které jsou potřeba k samotnému měření rychlosti 

plžů, je potřeba experiment uzpůsobit věkové kategorii žáků, kteří se na experimentu 

podílejí. Není možné získat signifikantní výsledky, jestliže bude projekt probíhat na 

základní škole. Ani v tomto případě, kdy byla pro experiment oslovena třída vyššího 

ročníku čtyřletého gymnázia, jejíž průměrný věk zúčastněných se pohybuje kolem 18 let, 

nebyly výsledky 100 %. Nejvíce měření ovlivnila třída (prostředí), ve které měření 

probíhalo – přibližně 20 experimentátorů vytvoří rušné a stresové prostředí.   

V případě zvolení nižších ročníků základní školy, doporučuji zvolit postup, který 

navrhla doktorka Jančaříková, kdy není prvotním úmyslem získat data o rychlosti 

suchozemských plžů, ale zapojit žáky do výuky aktivně.  
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Vztah člověka k suchozemským plžům se schránkou 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

• Muž 

• Žena 

 

2. Jaký máte vztah k předmětu biologie?  

• Biolog 

• Laik 

• Student biologie  

 

3. Máte strach z plžů? 

• Ano 

• Ne 

• Nevím  

 

4. V případě, že máte strach z plžů, co si myslíte, že je příčinou? 

 

 

5. Máte odpor k plžům? 

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

 

6. V případě, že máte odpor k plžům, z jakého důvodu? 

 


