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Žahavci 
 Představují významnou skupinu převážně 
mořských živočichů.  
 Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá 
dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme 
specializované žahavé (jedové) buňky několika 

typů, které slouží nejen k ulovení a usmrcení 
kořisti, ale i obraně.  
 Tělo vyplňuje rosolovitá hmota tzv. 

mezoglea.  
 Nervová soustava je tvořena sítí 

nervových buněk bez zjevného centra. 
 Trávicí soustavu tvoří jednoduchá slepá 
dutina - láčka s jedním přijímacím i 

vylučovacím otvorem. 
  
Rozmnožovací cyklus 
Žahavci se nejčastěji vyskytují ve dvou 
životních stádiích, která se mohou v průběhu 
života střídat. První stádium označujeme jako 
polypové. Živočich žije přisedle a pohybuje se 
jen minimálně nebo vůbec. Ve stádiu polypa se 
žahavec rozmnožuje nepohlavně.  
Druhé stádium je charakteristické aktivním 
pohybem a nazýváme ho medúzové. U medúz 
se vyskytuje pohlavní rozmnožování spojené 
s tvorbou pohlavních buněk (vajíček a spermií). 
Na okrajích klobouku mají medúzy několik typů 
významných smyslových buněk pro udržování 
rovnováhy, vnímání chemických signálů a 
světla. Někteří žahavci stádium medúzy 
nevytváří. (např. nezmaři, korálnatci). 
 
Biologie žahavců 
Všichni žahavci se živí především lovem jiných 

organismů. Velikost kořisti odpovídá velikosti žahavce – 
loví především drobné korýše, a ryby. Přisedlí žahavci - 
sasanky vytváří zajímavou symbiózu s kraby 

poustevníčky, kteří žijí v ulitách uhynulých mořských plžů. 
Krab si na ulitu přichytí sasanku, která ho chrání a on ji za 
to živí zbytky potravy, kterou sám uloví. Podobně to dělají 
také ryby – např. klaun očkatý.  
Koráli při nepohlavním rozmnožování zůstávají pohromadě a vytváří kolonii 

mateřských a dceřiných polypů, kterou chrání vápenatá schránka. Z pozůstatků 
schránek korálů někdy vznikají vápencové ostrovy – atoly. 



U australských břehů žijí nejjedovatější medúzy světa – 
čtyřhrany (Chironex fleckeri). Jejich chapadla měří až 4 
metry a při kontaktu s člověkem může její jed vyvolat 
silnou bolest, otok až šok, což často končí utonutím.   
Žahavci v ČR 
Medúzka sladkovodní – vzácná sladko-vodní medúza 
(původem z Ameriky). Polypové stádium nemá chapadla. Měří jen asi 2 cm a vzácně 
se objevuje v řekách, jezerech i požárních nádržích ČR. 
Nezmaři – jsou drobní sladkovodní žahavci. Rozmnožují se nejčastěji nepohlavně – 

tzv. pučením, kdy se na boku těla vytvoří dceřiný jedinec, jež se později od 
mateřského oddělí. Loví drobné vodní živočichy, můžeme ho nalézt na listech 
potopených rostlin.  

Ploštěnci 
 Název celé skupiny živočichů je dán plochým až páskovitým tvarem těla.  
 Trávicí trubice je podobná láčce a je slepá. Může být velmi krátká, ale i velmi 

dlouhá a rozvětvená. U některých parazitických ploštěnců není TS vyvinutá a živiny 
jsou přijímány celým povrchem těla. 
 Nervová soustava - Nervové buňky vytváří shluky buněk – ganglia v hlavové 

části živočicha. Nervové pruhy jdoucí tělem jsou propojeny spojkami (komisury). 
 Vylučovací soustava – tvoří ji protonefridie s plaménkovými buňkami, které 
kromě filtrace odpadních látek mají i významnou osmoregulační funkci. 
 Rozmnožování - Většina ploštěnců jsou parazitičtí hermafroditi s velmi složitým 
vývojem na kterém se podílí několik hostitelů. Ploštěnce dělíme na: ploštěnky, 
motolice a tasemnice. 
 

Ploštěnky 
Většina druhů žije ve vodě nebo vzácněji v půdě. Dýchají celým 
povrchem těla a pohybují se plazením nebo plováním. Orientaci 

v prostoru ploštěnkám umožňují jednoduché oči (fotoreceptory), 
chemoreceptory a hmatová čidla. 
Ploštěnky jsou dravci. Ústa leží ve 2. třetině těla. Ploštěnka se jimi 
přisaje ke kořisti a natráví ji. Kusy těla pak vytrhává a posunuje do 
trávící dutiny. Některé ploštěnky loví nezmary a jejich žahavé buňky 
si zabudovávají do vlastního těla. Většina ploštěnek se živí drobnými vodními korýši 
(blešivci) a měkkýši. 
Mají obrovskou schopnost regenerace a dokáží také velmi dlouho hladovět. Při 
nepohlavním dělení se jejich tělo zaškrcuje do podoby řetízku – jednotlivá očka tvoří 
základy těl nových ploštěnek.  
Ploštěnka potoční – žije pouze v čistých potocích na spodní straně ponořených 
kamenů – je tak přirozený ukazatel stavu životního prostředí -  bioindikátor. 

Ploštěnka potoční se živí především blešivci. 
Ploštěnka mléčná – je méně náročná na kvalitu prostředí. 



Motolice 
Dospělé motolice jsou cizopasníci 
obratlovců. Z tohoto důvodu se jejich 

smyslové orgány a pohybový aparát 
redukují. V těle hostitele se přichycují 
pomocí ústní a břišní přísavky, 
popřípadě více přísavek a háčků. Živí 
se krví a narušenými tkáněmi 
hostitelů. Potravu nasávají svalnatým 

hltanem do rozvětvené slepé trávicí 
dutiny. Jsou to hermafroditi s 

gigantickými pohlavními orgány. 
Obrovská nadprodukce vajíček 
vyvažuje riziko, kterému jsou motolice 
vystavené při vyhledávání jednotlivých 
hostitelů. Živočich, u kterého cizopasí 
dospělá motolice, představuje 
konečného hostitele. Motolice jsou i 
ektoparazitické (cizopasí na povrchu 
těla hostitele).  
Ektoparazitické motolice 
Žábrohlísti – drobné motolice 
parazitují na žábrách ryb a sají jejich 
krev.  
Endoparazitické motolice 

Parazitují v tělech obratlovců (savci a 

ptáci) a jako mezihostitelé slouží někteří bezobratlí vodní 
živočichové (měkkýši, korýši atd.) 
Motolice jaterní – parazituje v játrech přežvýkavců, vzácně i 
člověka. Mezihostitelem je plž bahnatka malá.  
Motolice kopinatá – parazituje ve žlučovodech sudokopytníků a 

jiných savců. Mezihostiteli jsou suchozemští mravenci a plži. 
Krevnička močová – způsobuje onemocnění billharziózou. 
Dospělci mají oddělené pohlaví a výrazný pohlavní dimorfismus. 
Parazitují v cévách močových cest. Vajíčka mají ostnitý povrch, 
kterým protrhávají vlásečnice močového měchýře a dostávají se 
s krví a močí z těla ven. Infekce je záludná 
v tom, že larva se do těla dostává kůží při 
koupání – Nil, řeky a jezera subsaharské 
Afriky. 
 

Tasemnice 
Dospělé tasemnice jsou parazité žijící ve 

střevě obratlovců. Zde jsou přichyceny 
pomocí přísavek a háčků tzv. rostela 
drobné hlavičky. Pohybem těla vyrovnávají 
peristaltiku střeva. Živiny vstřebávají 
osmoticky celým povrchem těla. Mohou žít 
bez kyslíku – anaerobně. Tělo rozlišujeme 
na hlavičku, krček a články. Tělo měří až 

několik metrů.  
Tasemnice jsou hermafroditi, u nichž 

dochází k samooplození. Většina prostoru 
každého článku je vyplněna pohlavní 



soustavou. Poslední nejstarší články obsahují už jen dělohu se zralými vajíčky. Počet 
denně produkovaných vajíček je odhadován na miliony. Mezihostitel se nakazí 
nejčastěji pozřením potravy znečištěné výkaly s vajíčky. 
 

Vývojový cyklus: 

 Ve složitých vývojových cyklech tasemnic se střídají dva nebo tři typy larev a jeden i 
více mezihostitelů. Mezihostiteli bývají planktonní korýši – buchanky, blechy, ryby i 
teplokrevní obratlovci.  
U teplokrevných živočichů se larva vylíhlá z vajíčka dostává po pozření do krve a 
odtud do svalů i jiných tkání, kde se vytváří zapouzdřené stádium – boubel. 
Konečným hostitelem je živočich, který pozře boubel. Larva se z ní uvolní a přichytí 
se ve střevě.  
Teanióza - člověk může být mezihostitel i konečný 

hostitel tasemnice. Pokud se člověk nakazí tasemnicí 
z nedostatečně tepelně upraveného masa, jedná se o 
teaniózu. Larva se uvolní z boubele a ve střevě se 
postupně vyvine v dospělou tasemnici. Ta produkuje 
obrovské množství vajíček, která mohou být nebezpečná 
i pro člověka (u tasemnice dlouhočlenná), neboť 
z vajíček se líhnou ve střevě larvičky putující krví do 
tkání, kde vytváří boubele – onemocnění nazýváme 
cysticerkóza. Vážně poškozuje vnitřní orgány – svaly, 

mozek, kůži atd.  
Cysticerkóza – je závažné onemocnění, neboť ročně na 

něj ve světě zemře několik desítek tisíc lidí. Jen na 
neurocysticerkózu (mozkovou formu) okolo 50 tis. lidí. 
Tasemnice dlouhočlenná – parazituje ve střevě prasat, psů i člověka. Nejčastěji 
nákaza pochází z nedostatečně upraveného masa. 
Škulovec široký – cizopasí ve střevě živočichů požírajících syrové ryby – medvěd, 

kočka, vydra, tuleň nebo pes. Má dva mezihostele – korýše buchanku a rybu. 
Vyskytuje se v Pobaltí, severní Americe, Dálném východě a Švýcarsku. Konečným 
hostitelem může být i člověk. 
Tasemnice bezbranná – na hlavičce má jen přísavky, ne háčky. Boubel v hovězím 

mase. S dalšími druhy se můžeme setkat u psů, koček, prasat atd. Prevence – 
prohlídky masa, tepelné zpracování. 
Řemenatka – žije v dutině břišní ryb a vodních ptáků. 

 
 

HLÍSTI 
 Jsou velká skupina živočichů s tuhým 
červovitým tělem.  
 Někteří žijí v půdě, jiní jsou parazité 
rostlin i živočichů. 
 Tělo tvoří typický kožněsvalový vak 
napínaný tekutinou – pseudocoelem. 

 Nervová soustava tvoří párem 
mozkových ganglií a nervovými pruhy.  
 Tělo je souměrné a vede jím trubicovitá trávicí soustava zakončená řitním 
otvorem.  
 Cévní ani dýchací soustavy nejsou vyvinuté. Hlísti dýchají celým povrchem těla, 
endoparazité žijí anaerobně.  
 Většina hlístů jsou gonochoristé (organismus má tělní formu samce i samice). 
Častý je dimorfismus. Vývin je nepřímý skrze larvy. Rozmnožují se výlučně pohlavně.  
 



Hlístice 

Nejpočetnější skupina hlístů. Mají typický 
červovitý vzhled. Samci bývají menší než 
samice. Mezi volně žijící druhy patří především 
háďátka, která buď žijí jako destruenti v půdě 
nebo parazitují na rostlinách. 
Háďátko řepné  - parazituje v koříncích řepy. 

Ztěžuje příjem živin. Napadená řepa vytváří 
husté kořenové vlásnění připomínající vlasy. 
Háďátko pšeničné – cizopasí v listech a 
klasech pšenice. Vyžírá obilky, které zduřují 
v novotvary – hálky. 
Strunice – parazitují v těle hmyzu. Používají 

se proto v „biologickém boji“ proti škůdcům. 
Roup dětský – žije ve slepém a tlustém střevě člověka (především v dětském věku). 

Samičky kladou vajíčka na kůži v okolí konečníku, to vyvolává svědění, při kterém se 
děti škrábou a roznáší vajíčka zachycená za nehty do okolí. 
Vajíčka jsou mikroskopická a člověk se nejčastěji nakazí 
vdechnutím a následným polknutím vajíčka. Častá je i 
autoinfekce. Léčba je snadná a rychlá, prevence je především 
v dodržování osobní hygieny. 
Škrkavka dětská – dospělci žijí ve střevě obratlovců. Vajíčka 
se na vzduchu začnou rýhovat a vyvinou se v nich larvy. 
Vajíčka jsou velmi odolná a v půdě přežívají po dlouhou dobu. 
Do těla člověka se dostávají se špatně omytou zeleninou 
hnojenou přírodními hnojivy. Larvy vyrůstají v játrech a s krví 
se dostávají přes srdce do plic, kde opět povyrostou. Odtud 
jsou spolu s hlenem vykašlávány a znovu polykány. Konečný 
vývoj v dospělce probíhá znovu ve střevě. Hrozí infekce od 
venku žijících koček, psů a prasat.  
Vlasovec mízní – dospělci žijí v mízních 

cévách, čímž je ucpávají a vytváří 
končetiny deformující otoky – elefantiáza 

(sloní nemoc). Larvy přenáší bodavý hmyz 
v tropických oblastech Afriky a Asie. 

Vlasovec oční – cizopasí ve spojivkovém vaku.  
Svalovec stočený - parazituje i v ČR u šelem, prasat a někdy i člověka. Původní 

hostiteli jsou především divoce žijící potkani. V první fázi napadají svalovci střevo, 
způsobují silné průjmy, ekzémy a otoky. Samičky se páří se samci a rodí larvy. 
V druhé fázi se larvy krví šíří do svalů, kde rozpouští svalovou tkáň a zapouzdřují se. 
U člověka je až ¼ případů smrtelná.  

Elefantiáza 


