
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Kmen: Hlístice  
Tvar t ěla: Tělo je oblé, červovité, dvoustranně souměrné (je rozlišena přední a 

zadní část těla). 

Povrch těla: Tenká pokožka (povrchová vrstva buněk). 

Opora těla není vyvinuta (nemají žádnou kostru). 

Pohyb: Vrstva svalových buněk těsně pod pokožkou. 

Trávení: Mají trávicí  trubici  se dvěma otvory. Vepředu je ústní otvor, kterým nasávají potravu. 
Potrava pak putuje do dlouhého střeva, kde se rozloží a do střeva se vstřebají potřebné živiny.  
Nestravitelné zbytky vycházejí ven z těla řitním otvorem, který je v zadní části těla. 
 

 

Dýchání: celým povrchem těla. 

Rozvod látek: není vyvinuta žádná cévní soustava. 

Vylučovací soustava je podobná ploštěncům. (Tělní tekutina je nasávána do kanálku. V jeho stěnách se zpět do těla vstřebávají 
užitečné látky a ven z kanálku na povrch těla vytéká voda s odpadními látkami.) 

Nervová soustava je provazcovitá (podobně jako u ploštěnců). Nervové buňky jsou uspořádané ve dvou pásech (provazcích) 
v hřbetní a břišní části těla. 

 

Rozmnožování je pohlavní, mají rozlišená pohlaví – samci (vytvářejí pouze spermie) jsou menší než samice (které vytvářejí pouze 
vajíčka). 

 

 

 

 
 

 

 



Významní zástupci hlístic 
půdní hlístice: volně žijící, živí se organickými zbytky, v půdě přispívají k tvorbě humusu 

háďátko řepné: cizopasí v kořenech řepy cukrovky (způsobuje značné škody) 

roup dětský: cizopasí v tlustém střevě a konečníku člověka, je velmi hojný 
(napadá většinu lidí). Délka bývá do 1 cm. Samičky vylézají v noci ven a 
kladou vajíčka v okolí řitního otvoru (způsobují silné svědění). Když se vajíčka 
nemytýma rukama dostanou do úst jiného člověka a jsou spolknuta, ve střevě 
se z nich vylíhnou noví roupi. 

roup (nahoře samice, dole samec)

 

škrkavka dětská: cizopasí ve střevě člověka, měří až 30 cm. Samice kladou 
vajíčka, která se spolu s výkaly dostávají ven. Když člověk sní neomytou 
syrovou zeleninu, která byla hnojena lidskými výkaly, vajíčka se 
dostanou do těla. Zde se z nich vylíhnou larvy, které projdou složitým 
vývojem, až se nakonec usadí ve střevech a stanou se z nich dospělé 
škrkavky. 

 

 

svalovec stočený: drobný (do 5 mm) ale velmi nebezpečný parazit 
Člověk se nakazí pozřením nakaženého vepřového masa s larvami.  
Ve střevech larvy dospívají a dostávají se do svalů, kde působí vážné 
poruchy svalové činnosti (obzvláště nebezpečné je napadení dýchacích 
svalů, které může skončit smrtí). 
Ochranou je důkladná tepelná úprava (vaření, pečení) masa. 

 

 


