
 
 
 
 
ŽÍZALA OBECNÁ 
 
Teorie: Žížala obecná patří mezi kroužkovce 
s typicky červovitým vzhledem. Jejich tělo je 
rozdělené na stejnocenné, za sebou ležící články. 
Vnějšímu členění odpovídá také vnitřní stavba.  
Žížaly dýchají celým povrchem těla a z hlediska 
rozmnožování jsou to hermafroditi – obojetníci. 

V těle mají jak samčí, tak i samičí orgány.  
Na těle mají opasek -  zduření okrsku kožních žláz. 

Ten vylučuje slizové látky, které usnadňují přenos 
spermií a vytváří obal okolo nakladených vajíček.  
Každý tělní článek žížaly nese čtyři skupiny 
štětinek, které jim usnadňují pohyb. Živí se hlínou s 
organickými zbytky a tak lze žížaly zařadit mezi 
rozkladače. 
Žížaly mají značný význam pro půdotvorné děje. Prokysličují zem a zlepšují její 
fyzikální vlastnosti. Přispívají k tvorbě humusu a svou přítomností ovlivňují výnosy 
pěstovaných rostlin. V nepoškozené půdě, kde je jich dostatek vzniká jejich činností 
okolo 25t humusu na hektar ročně. 
 

ŠVÁB  
Patří mezi hmyz, do řádu švábi. Na území České 
republiky není původní, předpokládá se, že 
přirozenou domovinou je jižní Asie. Jedná se o 
mimořádně odolný a přizpůsobivý druh hmyzu, který 
velmi zdatně běhá i létá a dokáže se efektivně 
rozmnožovat. U tohoto druhu zaznamenáváme 
výrazný pohlavní dimorfismus (dvoutvárnost) samec 
má oproti samici štíhlejší tělo a dobře vyvinutá křídla 
světle hnědé barvy. Naopak samice křídla nemá jen 
jejich základ a zbarvení je tmavé až hnědočerné. 
Šváby se rozmnožují pomocí schránek s vajíčky, 
kterým se říká ootéky. Švábů existuje několik druhů a 
řada z nich patří mezi synatropní dlouhověké druhy, které žijí v lidských sídlech. 
Především v Asii, ale i evropském Rusku, jsou tak běžnou součástí domácností. Živí 
se prakticky jakoukoliv organickou hmotou, nepohrdnou ničím. Z tohoto hlediska jsou 
to všežravci.  
Vývoj švába je přímý, s proměnou nedokonalou. Z vajíček se líhnou mladé nymfy 
postupně rostou a zvětšují se až do velikosti dospělce. 
 

 
 
 
 



Úkoly:  
A. Srovnávací morfologie bezobratlých 
Pomůcky: živý dospělý jedinec žížaly obecné s vyvinutým opaskem, dospělý šváb, 
čistý papír, lupa 
Úkoly: 

1. Charakterizuj tvar těla žížaly i švába zapiš ho do pracovního listu. 
2. Prohlédni si jednotlivé tělní články švába, co mají společného se žížalou? 
3. Prohlédni si zadeček švába a zjisti, z kolika článků se skládá. 
4. Prohlédni si opasek žížaly. Zapiš do listu, z kolika článků se skládá. 

5. Kolik kg humusu vytvoří žížaly na záhonu o ploše 6 x 10 m za rok? (hektar = 
100 x 100m) 

B. Anatomie žížaly - pitva 
 
Pomůcky: dospělý jedinec žížaly obecné s vyvinutým opaskem, pitevní miska, 
špendlíky, pinzeta, špičaté nůžky, lupa, preparační jehly, skalpel  
Postup: Mrtvou žížalu upevněte pomocí špendlíků ke dnu preparační misky hřbetní 
stranou těla nahoru. Dvěma špendlíky přichyťte 3. článek mimo střed, tělo volně 
natáhněte a zafixujte ještě v dolní části. Pinzetou nadzvedněte svalový vak v zadní 
části těla za opaskem a nastřihněte ho. Do otvoru vsuňte jemné nůžky kulatou 
stranou a prostřihujte svalový vak podél hřbetu. Střih veďte až k prvnímu článku. 
Dbejte na opatrnost, aby při střihu nedošlo k poškození vnitřních orgánů – hlavně 
v posledních článcích. Rozstřihnutý kožní vak rozevírejte pinzetou a skalpelem 
opatrně přetínejte tělní přepážky. Rozevřené tělo pomocí špendlíků fixujte 
k podložce. 
 

Úkoly:  
1. Zjisti celkový počet tělních článků. 
2. Srovnej odhalené útroby s obrázkem. 
3. Pomocí obrázku se pokus určit: hltan, jícen, volátko, žaludek, střevo, hřbetní 
céva, semenné váčky, semenné schránky, varlata 

4. Zakresli rozpitvané tělo žížaly na pracovní list. 
5. Navíc: Odpreparuj všechny vnitřnosti. Na břišní straně objevíte nervovou pásku, 
probíhající celou délkou těla. Na jejím začátku objevíte nervovou smyčku – 
nervovou soustavu si prohlédni a zakresli ji do listu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pracovní list – PITVA  ŽÍŽALY 
 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………třída:……………. 
 
Škola:…………………………………………………………………………………………… 

 
 

A. Morfologie bezobratlých 
Pomůcky: živý dospělý jedinec žížaly, šváb, čistý papír, lupa 
Úkoly: 
1. .................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 
2. .................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
3. .................................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................................... 
5. ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

B. Anatomie žížaly - pitva 
Pomůcky: dospělý mrtvý jedinec žížaly obecné s vyvinutým opaskem, pitevní miska, 
špendlíky, pinzeta, špičaté nůžky, lupa, preparační jehly, skalpel  
ÚKOLY: 
 
Nákres a popis rozpitvaného těla žížaly:                   
 

 

 

Celkový počet tělních článků:................. 


