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CO JSOU 
STRUNATCI ... 



STRUNATCI 
 jsou vývojově nejvyspělejší KMEN živočichů 

 obývají všechna ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (slanou vodu, sladkou 

vodu, souš, vzduch) 

• podkmen PLÁŠTĚNCI 

• podkmen  BEZLEBEČNÍ 

• podkmen OBRATLOVCI 

ROZDĚLENÍ KMENE STRUNATCŮ 



ČÍM SE LIŠÍ STRUNATCI OD 
BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ ? 

 mají dokonalejší stavbu těla 

 jako opora těla se vyvinula STRUNA HŘBETNÍ (je uložena 

pod nervovou soustavou a pod trávicí soustavou) 

 mají ocas za řitním otvorem 

 



podkmen PLÁŠTĚNCI 

 mořští živočichové 

 na povrchu těla mají rosolovitý 

plášť 

 

SUMKY - žijí přisedle na dně, v 

koloniích nebo jednotlivě, 

mohou být pestře zbarvené (bílá 

až fialová) 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Ascidians.jpg 

Obrázek: Sumka 



SALPY - volně se pohybují nebo jsou součástí planktonu, 

 žijí v koloniích nebo jednotlivě 

Obrázek: Salpy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Salpenkette33.jpg 

Obrázek: Salpy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Salpa.jpg/800px-
Salpa.jpg 



podkmen BEZLEBEČNÍ 
 mořští živočichové 

 pohybují se pomocí ploutevního lemu 

 KOPINATEC PLŽOVITÝ - žije při pobřeží Evropy, v noci loví 

mikroorganismy u dna 

 

Obrázek: Kopinatec plžovitý 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/4/47/Branchiostoma_lanceolat
um.jpg/757px-
Branchiostoma_lanceolatum.jpg 



podkmen OBRATLOVCI 

 vodní i suchozemští živočichové 

 můžeme je najít po celé Zemi 

 

Obrázek: Obratlovci 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/thumb/e/ec/Vertebrates.png/4
93px-Vertebrates.png 



 TĚLO DVOUSTANNĚ souměrné 

 tělo je složeno z HLAVY, TRUPU a PÁROVÝCH 

KONČETIN (mohou chybět) a zakončeno 

OCASEM 

 oporou těla je PÁTEŘ (vyvinula se ze struny 

hřbetní) složená z OBRATLŮ (chrání míchu) 

 páteř je rozdělena na několik částí (u 

jednotlivých tříd obratlovců nemusí být 

všechny vyvinuty): KRČNÍ, HRUDNÍ, BEDERNÍ, 

KŘÍŽOVÁ, OCASNÍ 

HLAVNÍ ZNAKY OBRATLOVCŮ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
5/54/Gray_111_-_Vertebral_column-coloured.png/174px-
Gray_111_-_Vertebral_column-coloured.png 

Obrázek: Lidská páteř 

KRČNÍ 

HRUDNÍ 

BEDERNÍ 

KŘÍŽOVÁ 



 tělo je pokryto KŮŽÍ, kterou mohou krýt např. šupiny, 

kostěné destičky, peří, srst 

 obratlovci mají VNITŘNÍ KOSTRU CHRUPAVČITOU (mihule, 

paryby, chrupavčité ryby) nebo KOSTĚNOU 

 základ KOSTRY tvoří PÁTEŘ S OBRATLI 

 k páteři je připojena KOSTRA HLAVY (LEBKA) a KOSTRA 

KONČETIN 

 dýchají ŽÁBRAMI nebo PLÍCEMI 

 nervovou soustavu tvoří MOZEK (v lebce) a MÍCHA 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/e/e0/Squelettes.png/387px-
Squelettes.png 

Obrázek: Obratlovci 


