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Bilateralia

• Ústny otvor vyvinutý  na mieste blastoporu

• Vznik análneho otvoru druhotne

Prvoústovce ( Protostomia)

• análny otvor vyvinutý  na mieste blastoporu

• Vznik ústneho otvoru druhotne

Druhoústovce ( Deuterostomia)





Prvoústovce ( Protostomia)

• NS- na brušnej strane tela

• CS- na chrbtovej

• Celóm vzniká z endodermu

• TS, DS- ektodermálny pôvod

• Vonkajšia kostra vzniká z ektodermu ( obsahuje organické látky a CaCO3)

• Pokožka jednovrstvová

Rozdelenie

1. skupina: Célomové prvoústovce ( Acoelomata)

2. skupina: Necélomové prvoústovce ( Coelomata)



1. Skupina: Necélomové prvoústovce
( Acoelomata)

Dve zárodočnej vrstvy

Prvotná telová dutina- schizocel vyplnená mezenchýmom alebo 
pseudocél vyplnený tekutinou



2. skupina: Celómové Prvoústovce
( Coelomata)

3 zárodočné vrstvy
S druhotnou telovou dutinou- célom ( vznik z mezodermu na úrovni
larvy)



1. izolované vnútorné prostredie

2. stáva sa hydroskeletom

3. možnosť prechodu na suchú zem( v dutine voda)

4. diferenciácia organových sústav ( dobre vyvinutá OS, VS- metanefrídie)

• z mezodermu sa tvoria špecializované svaly

• vznik článkovanosti tela- články oddelené priehradkami (možnosť sťahu aj 
jednotlivo, svaly kratšie, pohyb výkonnejší)

• črevo v druhotnej telovej dutine visiace na závese- typhlosolis



Systém célomových Prvoústovcov ( Coelomata)

Célomové
prvoústovce

Mäkkýše

Mäkkýšovce Schránkovce

Obrúčkavce Článkonožce

Trilobity Klepietkavce Kôrovce Viacnôžky Hmyz



Kmeň: Mäkkýše( Mollusca)

• Redukovaný célom- objavuje sa v embryonálnom vývine, neskôr sa 
rozpadá a splýva s prvotnou telovou dutinou- mixocél ( zmiešaná 
telová dutina)

• Mixocél vyplnený hemolymfou

• Zvyšky celómu zachované ( osrdcovník, dutina pohlavných a 
vylučovacích orgánov

• Povrch pokrytý slizovými žľazami

• Segmentácia úplne chýba



Pohyb mäkkýšov

• pomalý pohyb

• spôsobený chýbaním celómu ( redukcia kožno-svalového vaku len na 
časť nohy)

• zabezpečuje hladké svalstvo nohy

• mohutný rozvoj svaloviny nohy( vytláča orgány do chrbtovej časti)

• morfologické zmeny- plávací útvar, chápadlá

• niekedy na nohe žľazy( s výlučkom tuhnúcim vo vode, prichytávanie)



Stavba tela

3. 
vnútornostný 

vak ( plášťová 

dutina), chránená 
plášťom 

produkujúcim 
schránku

2. Svalová noha

1. hlava



Nervová sústava mäkkýšov

• modifikovaná gangliová 
rebríčková

• nervové bunky tvoria párové 
uzliny(3-6), ktoré inervujú 
jednotlivé časti tela,sú
pospájané nervovými pásmi

• u hlavonožcov koncentrácia CNS 
do hlavy a vznik jednej mozgovej 
uzliny zrastením 3 ganglií



Zmyslové orgány

• 2 páry hmatadiel

• oči( ploché s jednoduchou stavbou 
alebo komorové oči)

• zmyslové orgány rozmiestnené na 
rôznych častiach tela( statocysta v 
nohe, oči po okrajoch plášťa, na 
tykadlách)



Dýchanie mäkkýšov

• vodné druhy žiabre

• suchozemské pľúcne vaky  ( 
vnútorné steny plášťovej dutiny 
s dýchacím epitelom, na 
povrchu vyúsťujú dýchacím 
otvorom)



Trávenie mäkkýšov

• živia sa rastlinnou potravou, niektoré druhy 
dravé

• tráviaca sústava prehnutá do tvaru ∩ ( posun 
análneho otvoru smerom k hlave)- dorzálna 
flexia

• radula ( ozubený strúhací jazýček)

• Slinné žľazy ( u niektorých druhov produkujú 
H2SO4 na trávenie schránok iných)

• Hepatopankreas

• Typhlosolis- záves zväčšujúci vnútornú plochu 
čreva



Obehová sústava mäkkýšov

• otvorená( u hlavonožcov zatvorená)- hemolymfa prúdi zo srdca do 
telových dutín

• srdce  mäkkýšov (14)

1. uložené v osrdcovníku

2. 1K/ počet predsiení podľa počtu žiabier a metanefrídií (2,4)

3. z priečne pruhovaného svalstva

• Hemolymfa obsahuje hemoglobín alebo hemocyanín



Vylučovanie mäkkýšov

Bojanové orgány

• modifikované metanefrídie ( kardiálne nefrídie)

• metabolity odvážajú z osrdcovníka

• môžu mať spoločný vývod s RS



Rozmnožovanie a vývin

1. Hermafroditi ( výmena spermií,  vajíčka 
dozrievajú neskôr)

2. Gonochoristi ( inseminácia  hektokotylovým
ramenom)

• vnútorné oplodnenie



Vývin

1. suchozemské- priamy ( pľúcnaté ulitníky, hlavonožce)

2.  vodné- nepriamy cez larvy:

a. Trochofóra- obrvená larva

b. Veligér- modifikovaná trochofóra ( redukované obrvenie, základ 
schránky naboku)

c. Glochídium- parazitická larva( škľabky, korýtka)





Výskyt a význam mäkkýšov

Výskyt

• Suchozemské aj vodné

Význam

• Zdroj potravy- kaviár, ustrice

• Klenotníctvo- perly

• Akvakultúra- chovanie slimákov



Systém Mäkkýšov

Kmeň

Mäkkýše

Podkmeň:

Mäkkýšovce

Podkmeň:

Schránkovce

Trieda:

Čiapkovce

Trieda:

Klovitovce

Trieda: 

Ulitníky

Trieda: 

Lastúrniky

Trieda:

Hlavonožce

Rozdelenie podľa stavby tela a  
tvaru schránky



Podkmeň: Mäkkýšovce( Amphineura)

• Morské druhy

• Bez schránky alebo so schránkou so škridlicovito usporiadaných 
štítkov ( tvorená organickými  látkami), alebo ostnitá kutikula

• Bez dorzálnej flexie( anus a ústa terminálne)

• Hlava slabo diferencovaná, bez očí, tykadiel a statocysty

• NS- rebríčková

• Napr. chitón



Podkmeň:  Schránkovce ( Conchifera)

• Vápenatá stránka ( jednodielna, alebo dvojdielna)

• Morské a suchozemské

Najprimitívnejšie triedy: 

• Žijúce skameneliny, predchodcovia 
schránkovcov

• Schránka jednoduchá podobná čiapke

1. trieda:Čiapkovce

( Monoplacophora)

• Vzhľadom podobné sloním klom

• zmena nohy na chytacie  a vŕtacie 
rameno

2. trieda: Klovitovce

( Scaphopoda)





Podkmeň: Schránkovce
Trieda: Ulitníky(Gastropoda)

• Vodné alebo suchozemské druhy

• Živia sa rastlinami alebo sú dravé ( mnohé sanitárske- požierajú mŕtve 
organizmy)

• Laterálna torzia- pretočenie TS a plášťovej dutiny na jednu stranu, 
čiastočne bilaterálna asymetrickosť tela( nedá sa preložiť rovina 
súmernosti)



• Špirálovito zatočená jednodielna schránka- ulita ( u niektorých 
druhov zredukovaná)

• Redukcia niektorých párových orgánov

• DS- pľúcne vaky, žiabre

• RS- gonochoristi alebo hermafroditi (protoerandrický 
hermafroditizmus- postupné dozrievanie pohlavných buniek)

• NS- gangliová 6 párov uzlín



Stavba tela

pľúcne vaky

metanefrídie



Zástupcovia

Slimák záhradný Slimák meňavý Slizovec lesný Slizniak poľný

Slizniak karpatský Vodniak vysoký Kotúľka veľká Močiarka živorodá

V V V

Dýcha žiabrami
Vajíčka vo vnútri do konca

Pľúcne vaky, nadychujú sa nad hladinou



Zástupcovia- morskí

Porcelanovce Ostranky



Podkmeň: Schránkovce
Trieda: Lastúrniky (Bivalvia)
• Väčšinou morské druhy

• Živia sa mikroskopickými organizmami z 
vody ( samočistiace procesy vody)

• Dvojstranne súmerné telo

• Dvojdielna schránka- lastúra ( spojená 
väzom a svalmi)

• Nemajú diferencovanú hlavu

• Na opačnej strane môžu byť zúbky( 
cardo)

• Plášť prekrýva celé telo





• Sifón- rúrkovitý útvar, ktorý je predĺžením 
prijímacieho a vyvrhovacieho otvoru (u 
niektorých druhov), umožňuje zavŕtavanie do 
podkladu

• DS- žiabre, obrvený epitel plášťa, povrch tela

• ZS- málo vyvinuté, oči na okraji plášťa, 
statocysty, hmatové tykadielka- rhopálie

• TS- bez raduly, prechádza cez srdce, potravu 
filtrujú cez DS

• NS- redukcia ganglií na 3 páry

• RS- Prevažne gonochoristi, oplodnenie 
vonkajšie, vývin cez veligér alebo glochídium



Zástupcovia

Škľabka veľká

(Anodonta cygnea)

Kopýtko prirastené

(Dreissena polymorpha)

Perlorodky

(Meleagrina margaritifera)

Korýtko rybničné

(Unio pictorum)



Podkmeň: Schránkovce
Trieda: Hlavonožce (Cephalopoda)
• Bilaterálne súmerné

• Iba morské druhy, aktívny a dravý 
spôsob života

• Reaktívny pohyb tela ( vystreľovanie 
vody pod tlakom lievikovitým otvorom)

• Hlava splynula so svalovou nohou-
premenená na svalový lievik  s 
ramenami ( s prísavkami alebo hákmi)

• Plachtička okolo tela pomáha pri 
plávaní



• Opora tela- sépiová kosť, schránka u väčšiny 
redukovaná

TS- dravce, potravu chytajú zobákom, alebo radulou, 
slinné žľazy často jedovaté

DS- žiabre

OS- otvorená alebo uzavretá

ZS- komorové oči ( líšia sa iba akomodáciou), 
statocysta, čuchové receptory

NS- gangliová- koncentrovaná v hlavovej časti, s 
chrupkou podobnou lebke

RS- gonochoristi s dimorfizmom, inseminácia 
hektokotylovým ramenom, vývin priamy



Zaujímavosti

• Atramentová žľaza- využitie pri ochrane 
pred predátormi

• Schopnosť svetielkovať, meniť farbu tela 
podľa prostredia- pomocou pigmentových 
chromatofórov

• Po kladení vajíčok ich samice strážia, 
neprijímajú potravu a hynú

• Pri rozmnožovaní svadobné tance

• Majú schopnosť učiť sa a vysoký intelekt



Stavba tela



Zástupcovia

Lodienka

( Nautilus pompilius)

Sépia obyčajná

(Sepia officinalis)

Osmonoh pobrežný

(Octopus vulgaris)
Kalmary

Loví sa kvôli sépiovej 
kosti pre vtákov

Potrave pre človeka

Schránka zložená z 
komôrok vyplnených 

plynom

Potrava pre človeka



Zdroje
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• https://www.dreamstime.com/chiton-chilensis-vintage-illustration-found-

crevices-rocks-under-stones-line-drawing-engraving-image163232599
• https://amazing.zone/chiton-a-mollusc-with-teeth-magnetic-teeth/
• https://www.polytechnika.sk/admin/files/2151.pdf
• https://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Biol%C3%B3gia/Obr%C3%A1zo

k_t%C3%BD%C5%BEd%C5%88a/11_2010
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Zdroje
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• file:///C:/Users/42190/AppData/Local/Temp/Franc%20skript%C3%A1%20Zool%C3%B3gi
a%20bezstavovce.pdf
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