
Morfologie a fyziologie zvířat

Studijní materiál:

Anatomické preparáty hospodářských zvířat - Kosterní 
soustava (estranky.cz)

https://petr-slama.estranky.cz/clanky/kosterni-soustava/


Vysvětlení pojmů:



SUDOKOPYTNÍCI



CHARAKTERISTIKA

• Velikostí různorodí býložraví či všežraví savci. 

• Pohybují se po dvou či čtyřech prstech zakončených 
kopýtky (paznehty). 

• Mláďata se rodí velmi vyspělá.

Dělí se do tří podřádů: 

• Nepřežvýkavci

• Přežvýkavci

• Mozolnatci



Nepřežvýkavci

• Mají chrup se špičáky zvětšenými jako kly.

• Potravu nepřežvykují. 

• Zástupci: prase divoké, hroch obojživelný.



Přežvýkavci

• Mají složený žaludek. 
• Při spásání potravu hromadí nejprve 

v předžaludcích, později se jim vrací zpět do 
tlamy, kde ji přežvykují. Teprve potom silně 
rozmělněná potrava putuje do vlastního žaludku, 
kde probíhá její trávení. 

• Na hlavě jim obvykle vyrůstají rohy či parohy.
• Zástupci: jelen evropský, srnec obecný, los 

evropský, sob polární, žirafa, antilopa, buvol, 
bizon, gazela, kamzík horský, muflon, koza, tur, 
jak, zubr, pakůň.



Mozolnatci

• Nedošlapují na špičky prstů ale na celou 

plochu zbylých dvou prstů. Na jejich spodní 

straně mají silné mozoly. 

• Jsou to býložravci s čtyřdílným žaludkem.

• Zástupci: velbloud dvouhrbý, lama guanako.



Podle fotografie urči druh 
vyobrazeného živočicha



prase bradavičnaté

babirusa obecná

prase divoké



daněk skvrnitý

srnec obecný

jelenec běloocasý



jelen sika

sob polární

jelen lesní



muflon obecný

los evropský

wapiti východní



sob polární

sambar indický

muntžak malý



okapi lesní

kudu velký

žirafa Rothschildova



gazela Thomsonova

antilopa impala

pakůň žíhaný



buvol africký

jak divoký

zubr evropský



gaur malajský

bizon americký

banteng bornejský



velbloud dvouhrbý

kančil větší

lama krotká



PRASE DOMÁCÍ



Chov prasat - YouTube
(Výukové video)

https://www.youtube.com/watch?v=cZPfkUiuBB4


Zadání samostatné práce:

Podle videa – stačí si prohlédnout 6 min vypracujte následující 

otázky a odpovědi pošlete na můj školní mail.

1. Jmenujte 2 plemena prasat zmíněná ve videu?

2. Jak dlouho je prasnice březí?

3. Jaký je průměrný počet selat na jeden vrh?

4. Kolik kilogramů váží selata při odstavu?

5. Jak dlouho trvá vykrmit prase?






