
Oporná sústava 

Ektoskelet 

Endoskelet 



Vonkajšia kostra 

(ectosceletum) 

Schránky jednobunkovcov – Foraminifera, 

Radiolaria, Heliozoa 

Najväčšie schránky u rodu Nummulites 

(Foraminifera) 

Porcelánové (hladké), aglutinované (obsahujú 

tiež čiastočky z okolitého prostredia – napr. 

zrnká piesku, kamienky) 

CaCO3, SiO2, SrSO4 



Dierkavce (Foraminifera) 

 

 



Mrežove (Radiolaria) 



Slncovky (Heliozoa) 



Koralovce (Anthozoa) 

 Vonkajšia kostra – organická hmota (koralín) + CaCO3 

U koloniálnych koralov tvorí spoločné telo kolónie – tzv. 
coenosark – z neho vyrastajú jednotlivé polypy  



Koralovce (Anthozoa) 
stratigrafický význam:  koralové útesy, geologické vrstvy 

 



Mäkkýše (Mollusca) 

Gastropoda 
Lamellibranchiata 

(Bivalvia) 

Cephalopoda 

Polyplacophora 

(Chiton) Scaphopoda 



Obrúčkavce (Annelida) – 

mnohoštetinavce (Polychaeta)  



Článkonožce (Arthropoda) – kôrovce (Crustacea) 

Lastúrničky (Ostracoda) 
Miskovité schránky (CaCO3) 

Fúzonôžky (Cirripedia) 
chitinózne schránky 



Článkonožce (Arthropoda) – vzdušnicovce 

(Tracheata) – trieda hmyz (Insecta) 

Larvy potočníkov (Trichoptera) – aglutinované schránky 

kamienky, piesok, konáriky, listy, drievka, drobné schránky 
mäkkýšov 



Článkonožce (Arthropoda) – vzdušnicovce 

(Tracheata) – trieda hmyz (Insecta) 

Húsenice motýľov (Lepidoptera, Psychidae)- 

schránky obalené úlomkami trávy, listov, konárikov. 



Kmeň : ramenonožce (Brachiopoda) 

2-dielna schránka 



Kmeň: Pogonofóry (Pogonophora) 
rúrky 



Chytadlovky (Phoronidea) 
rúrky aglutinované pieskovými zrnkami 



Chordata –podkmeň Tunicata 

(=Urochordata) 
Plášť –produkt jednovrstevnej pokožky obsahuje organickú hmotu -  

    tunicín 

Ascídie –

spevňujú plášť 

vápenatými 

ihlicami 



Chitínová kostra článkonožcov 

Vonkajšia kostra, mechanická opora tela, svaly sa  upínajú  
zvnútra. 

Sklerit – presne švami ohraničená časť ektoskeletu. 

Tergit – dorzálny, sternit – ventrálny, pleurit –laterálny. 

Prívesky končatinového pôvodu – tykadlá, ústne orgány, 

nohy.  

 

 

 

 

 

 

 



Ústne orgány u hmyzu 

 

 

Hryzavé       Lízavo-cicavé               Bodavo - cicavé 

(východiskový typ) 

chrobáky, kobylky, koníky      motýle             komáre, bzdochy  



Ústne orgány u hmyzu 

 

 

Hryzavo-lízavé (včely)                          Lízavé  (muchy) 



Nohy u hmyzu 

 

 

Coxa, trochanter, femur, tibia, tarsalia 

Behavé, kráčavé, skákavé, plávacie, chytavé, hrabavé 



Nohy klepietkavkov 

Coxa, trochanter, femur, tibia, patella, 

metatarsus, tarsus, unguicules 

 



Nohy kôrovcov 
dvojvetvové 

Protopodit (2-čl.) nesie epipodit (dýchacie org.) 

exopodit a endopodit 



Krídla hmyzu 
Analogické s krídlami vtákov a patágiom netopierov.  

Vyrastajú na stredohrudi a zadohrudi . 

Nie sú to končatiny, ale blanité duplikatúry vyrastajúce 

z rozhrania tergitu a pleuritu. 

Sú v kontakte s mixocoelom (telovou dutinou hmyzu). 

Vnikajú do nich vzdušnice, cievy, nervy a hemolymfa. 

Žilnatina krídiel je využívaná  

v taxonómii niektorých skupín  

Hmyzu.  



Vonkajšia kostra stavovcov 

Plastrón a karapax korytnačiek 

Gastráliá krokodílov 

Pásy pásovcov 



Vnútorná kostra bezstavovcov 

Prvoky  (Trichomonadina, Hypermastigina, 

Oxymonadina) - axostyl 



Endoskelet hubiek (Porifera) 

V mezogei majú skleroblasty:  

silicoblasty – produkujú kremičité spikuly 

 kalkoblasty – produkujú  vápenaté spikuly  

spongoblasty – produkujú spongínové vlákna 

  



Hubky (Porifera) - endoskelet 



Endoskelet koralovcov (Anthozoa) 

Spikuly v mezogei 

Vnútorné priehradky telách jednotlivých polypov  



Endoskelet u  Echinodermata 



Endoskelet u Chordata 
Základom je chrbtová struna (chorda dorsalis) 

Vzniká z endodermu chrbtovej strany prvočreva. 

Urochordata ju majú v larválnych štádiách. 

Vyskytuje sa u Cephalochordata a u niektorých stavovcov 

(kruhoústnice, žraloky, jeseterovité ryby) a v 

embryonálnom štádiu. U ostatných stavovcov nahradená 

chrbticou. 

 

 



Chrbtica (columna vertebralis) 

Základná stavebná jednotka stavce (vertebrae). 

Ryby        cicavce 

1.Neurálny oblúk (neurapophysis), ch –zatlačená chorda dorsalis 

2.Foramen vertebrale – pre miechový kanál 
3.Telo stavca (corpus vertebrae) 

4. Parapophyses (telové a predchvostové stavce rýb),  5.hemálny 
oblúk (hemapophysis) 

6 Otvor pre chvostovú žilu a teppnu 
7. Priečne výbežky (processi transversi) 
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pripojenie rebier (costae), na ventrálnej strane je            

u vtákov a cicavcov prsná kosť (os sternum) 



Medzi bázami dorzálnych oblúkov dvoch susedných 

stavcov medzistavcové otvory (foramina 

intervertebralia) II  výstup miechových nervov  

v každom miechovom segmente 

 

 
ventrolaterálne dorzolaterálne 



Podľa tvaru tela rozlišujeme stavce: 

a . amficélne (ryby, hatérie), b. procélne (žaby), c. 

opistocélne (mloky), d. heterocélne (vtáky), e. platycélne 

(cicavce) 



Chrbtica u rýb 



Chrbtica a morfologické typy stavcov 

u cicavcov 



 



Počet jednotlivých typov stavcov u 

človeka a domácich zvierat 

 



Stavce 

• Obojživelníky:  

– 1. stavec  (C1) - nosič ( atlas) 

– 2. stavec (C2) - čapovec (axis) nie je 

výraznejšie diferencovaný 

• AMNIOTA 

• Plazy, vtáky a cicavce :  

• 1. stavec nosič (atlas) 

• 2. stavec: čapovec (axis) 



Rebrá (costae) 
• Pripájajú sa na bočné výbežky stavcov 

• Vznikajú z väziva medzi svalovinou trupu 

• Chýbajú sliznatkám, mihuliam, 

chiméram a latimériám.   

• Pôvodne sa nachádzali v každom telovom 

segmente, kde vystužovali stenu célomu a 

tvorili miesto pre úpon svalov.   



Rebrá (costae) 

• Pri štvornožcoch sú zachované len                 

v hrudnej časti.  

• Pravé rebrá (costae verae) – sú rebrá 

pripojené k hrudnej kosti.  

• Nepravé rebrá (costae spuriae) sa 

pripájajú na rebrá predchádzajúce alebo 

môžu končiť nepripojené (tzv. costae 

fluctuantes) 



Sternum 
• Hrudná kosť (sternum) vznikla nezávisle 

od rebier a jej pôvodnou funkciou bolo 

upevnenie pletenca predných končatín 

• Rebrá sa upínajú na hrudnú kosť až pri 

plazoch.  

• Hrudná kosť vtákov je mohutná kosť         

v tvare korýtka, ktoré má na ventrálnej 

strane nápadný kýl, hrebeň prsnej kosti 

(crista sterni), na ktorý sa upínajú 

mohutné lietacie svaly.   





Lebka (cranium) 

• Mozgová časť (neucrocranium) – 

ochrana mozgu + zmyslových orgánov 

hlavy 

• Tvárová časť (viscerocranium) čeľustný 

aparát, jazylkový aparát, podnebie 

• Vývoj týchto dvoch častí išiel osobitne  



Diferenciácia neurocrania 

• Neurocranium vzniká: 

– Osifikáciou väziva (ploché kosti lebky) 

– Osifikáciou kraniálnych chrupiek 

• Dorzálne: nosné II (capsulae nasales) 

                    očné II (capsulae orbiculares) 

                    sluchové II (capsulae oticae) 

                    zazáhlavové II (capsulae occipitales) 

• Dole:        trabeculae cranii II (dno neurocrania) 

          parachordalia II (ochrana chordy 



Diferenciácia neurocrania 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(A) –capsulae nasales, (B)- capsulae orbiculares, (C) – capsulae 

oticae, (D) – capsulae occipitales, (E) –trabeculae cranii, (F) - 

parachordalia 



Diferenciácia viscerocrania 

 dorsalis v hlavovej  časti)  



Diferenciácia viscerocrania 

Faryngotremia 

(pharyngotremia) 

Prederavenie hltanu 

žiabrovými štrbinami 



Diferenciácia viscerocrania 

• Pôvodne bol hltan prederavený 7 žiabrovými štrbinami. 

• Štrbiny boli vystužené žiabrovými oblúkami, neskôr 
osifikovali. 

• 0.-7. žiabrový oblúk 

• 0. žiabrový oblúk – premandibulárny  redukcia na ústne 
chrupky žralokov. 

• I. žiabrový oblúk 

• Čeľustný –horná čeľusť žralokov palatoquadratum (zuby) 

•                - dolná čeľusť – mandibulare (zuby) 

• Žraloky (Chondrichthyes), Placodermi, Acanthodii  



Diferenciácia viscerocrania 

• Od rýb premena: palatoquadratum  os palatinum, os 
pterygoideum, os quadratum 

• Na os quadratum je  primárny čeľustný kĺb – pripojenie 
spodnej čeľuste 

• Os quadratum – u cicavcov do dutiny stredného ucha – mení sa 
na nákovku (incus). 

• Od rýb až po cicavce vo funkcie čeľuste sú II praemaxilĺare a 
maxillare. 

• Cicavce – chýbajú praemaxillare, maxillare zrastajú a tvoria 
maxillu 

• Spodná čeľusť: ryby – vtáky   3 kosti: dentale, articulare, 
angulare 

• Cicavce – ostáva párová najväčšia dentale ako mandibula II  



Diferenciácia viscerocrania 

• Primárny čeľustný kĺb zaniká, lebo os quadratum sa 

sťahuje do otickej oblasti. 

• Vznik sekundárneho čeľustného kĺbu – 

squamosodentálneho. 

• Articulare sa u cicavcov mení na kladivko (malleus). 



Diferenciácia viscerocrania 

• 2. Žiabrový oblúk – jazylkový : 

–  hore hyomandibulare 

– dole hyoideum 

– U rýb pripojenie čeľustí k neurocraniu. 

– Obojživelníky, plazy, vtáky z hyomandibulare 
vzniká columella (sluchová kostička) 

– Cicavce  z hyomandibulare vzniká strmienok 
(stapes)  

– hyoideum : u rýb opora žiabier, u Tetrapoda  
jazylkový aparát 



Diferenciácia viscerocrania 

• 3 žiabrový oblúk 

• Ryby opora žiabier 

• Tetrapoda – tvorba jazylky 

• 4.-7. žiabrový oblúk 

• Ryby súčasť žiabrového skeletu 

• Plazy, vtáky – redukcia 

• Cicavce  hrtanové chrupky, prstence priedušnice. 



Pripojenie čeľustného aparátu k neurocraniu 

a. Amfistýlia (žraloky) 

Pripojenie na dvoch miestach 

(spredu cez maxillu a vzadu 

hyomandibulare) 

b. Hyostýlia (ryby) 

Vpredu len pružný spoj, kostné 

spojenie vzadu cez 

hyomandibulare 

c. Autostýlia (obojživelníky, 

plazy, vtáky, cicavce) 

Pevné spojenie neuro a 

viscerocrania 



Hlavné kosti neurocrania u cicavcov 

• Čelová kosť (os frontale) I 

• Temenné kosti (ossa parietalia) II 

• Záhlavné kosti (ossa occipitalia) II 

• Spánkové kosti (ossa temporalia) II 

• Čuchová kosť (os ethmoidale) I 

• Klinové kosti (ossa sphenoidalia) II 



Hlavné kosti viscerocrania u cicavcov 

• Slzné kosti (ossa lacrimalia) II 

• Jarmové kosti (ossa zygomatica) II 

• Nosné kosti (ossa nasalia) II 

• Podnebné kosti (ossa palatina) II 

• Čerieslo (vomer) I 

• Kosti hornej čeľuste (ossa maxillae) II 

• Medzičeľusť (intermaxilla) I 

• Kosti dolnej čeľuste (ossa mandibulae) II 

• Jazylka (os hyoides) I 

 



Lebka cicavcov – dorzálny pohľad 



Lebka cicavcov – ventrálny pohľad 



Lebka cicavcov –laterálny pohľad 



Končatiny 

• Typ ichthyopterygium (plutva) 

• Typ chiropterygium (končatina u Tetrapoda) a 

ich modifikácie 

• Vznik rozpadom metapleurálneho lemu 

kopijovcov 





Plutva (pinna, pinnae) 

• Prsné p. (p. pectorales) II 

• Brušné p. (p. ventrales) II 

• Chrbtová p. (p. dorsalis) I 

• Chvostová p. (p. caudalis) I 

• Análna p. (p. analis) I 

• Tuková p. (p. adiposa) I – lososovité ryby 

Párové plutve: 

U drsnokožcov basipterygium, basalia, radialia, 
ceratotrichia. 

U dvojdyšníkov basipterygium, basalia, radialia 

U rýb basipterygium, basalia (zanikajú) a radialia (veľmi 
redukované), lepidotrichia 

  





Predné končatiny Tetrapoda 

• Pletenec: 

• Lopatka (scapula) II 

• Prokorakoid (procoracoideum) II (ryby-vtáky) 

• Krkavčia kosť (coracoideum) II (ryby-plazy) 

• Kľúčne kosti: cleithrum II (obojživelníky 

rudiment, plazy 

• Clavicula II (ryby – cicavce) 

 

 



Predné končatiny Tetrapoda 

• Voľná končatina: 

• Ramenná kosť (humerus) 

• Lakťová kosť (ulna) 

• Vretenná kosť (radius) 

• Zápästné kosti (radiale, ulnare, intermedium, 

centralia, carpalia) 

• Záprstné kosti (metacarpalia) 

• Články prstov (phalanges digitorum)  



Zadné končatiny Tetrapoda 

• Pletenec: 

• Bedrová kosť (illium) II 

• Sedacia kosť (ischium) II 

• Lonová kosť (pubis) II 

• Voľná končatina: 

• Stehenná kosť (femur) II 

• Holenná kosť (tibia) II 

• Ihlica (fibula) II  

• Priehlavkové kosti (tibiale, fibulare, intermedium, 
centralia, tarsalia) 

• Predpriehlavkové kosti (metatarsalia) 

• Články prstov (phalanges digitorum)  

 



Modifikácie končatín u Tetrapoda 

• Vtáky (Aves) 

• Vidlica (furcula) – zrastené kľúčne kosti 

• Ramenná kosť (humerus) skrátená 

• Lakťová k. (ulna), vretenná k. (radius)-slabšia 

• Ulnocarpale, radiocarpale 

• Jednoliate záprstie (carpometacarpus) 

• 3 prsty (2. prst – 1.čl., 3. prst – 2 čl., 4. prst – 1. 

čl. ) 



Krídlo 

Krídielko - alula 



Modifikácie končatín u Tetrapoda 

• Zadná končatina: 

• Vtáky (Aves) 

• Synsacrum (posledné hrudné, bedrové, krížové, 
predné chvostové stavce zrastené s pletencom 
zadnej končatiny) 

• Stehenná kosť (femur) 

• Holeň (tibiotarsus) – modifikovaná 

• Behák (tarsometatarsus) – zrastené tarsalia + 
metatarsalia 

• Phalanges digitorum (vždy chýba 5. prst, 2-4 
prsty) 



 



Predná (horná) končatina u cicavcov – modifikácie 

Ruka človeka, predná končatina mačky, plutvovitá 

končatina veľryby, patágium netopierov 









Pohybová sústava 

• Jednotlivé svaly sa popisujú podľa pohybu, ktorý 
vykonávajú 

– Flexory (ohýbače) – ohýbajú končatinu v kĺbe 

– Extenzory (naťahovače) fungujú antagonisticky 

 

– Adduktory (priťahovače) – priťahujú končatinu                
k mediálnej rovine tela 

– Abduktory (odťahovače) – majú opačnú funkciu 

– Sfinktery (zvierače) – kruhovité usporiadanie, 
uzatvárajú telesné otvory 

 

 


