
SYSTEMATICKÉ ROZDĚLENÍ SAVCŮ 
 

• Zhruba 4.300 současných druhů savců se systematicky rozděluje podle jejich 
příbuznosti ve fylogenetickém vývoji do dvou podtříd a většího počtu řádů. 

 
Podtřída: vejcorodí (Prototheria) 
 

• Do této podtřídy patří primitivní savci s výraznými znaky svých plazích předků.  
• Např. snášejí vejce jako plazi, jejich konečník ústí do kloaky apod.  
• Mají však srst a mléčné žlázy.  
• Jsou fylogeneticky velmi starou skupinou savců.  
• Žijí na území Austrálie. Zástupci jsou ježura australská (Tachyglossus 

aculeatus) a ptakopysk podivný (Ornithorhynchus anatinus). 
 
Podtřída: živorodí (Theria) 
 

• Jejich charakteristickým znakem je, že samice rodí živá mláďata, ovšem u 
různých druhů na různém stupni dokonalosti embryonálního vývoje.  

• Rozdělují se do dvou nadřádů. 
 

Nadřád: vačnatí (Metatheria) 
 

• Vačnatí rodí mláďata velmi nedokonale vyvinutá. Jejich vývoj po porodu se 
dokončuje v břišním vaku samice, do kterého ústí mléčné žlázy.  

• Vačnatci jsou rozšířeni na území Austrálie a Severní a Jižní Ameriky. 
• Žije jich zde asi 250 druhů.  
• Rozdělují se do dvou řádů.  
• Nejznámějšími zástupci australské skupiny vačnatců jsou klokan obrovský 

(Macropus giganteus), ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisi), žijící 
v Tasmánii a koala (Phascolarctos cinereus) potravně vázaný na listí 
blahovičníku.  

• Nejrozšířenějším druhem americké skupiny vačnatců je vačice opossum 
(Didelphis marsupialis). 

 
Nadřád: placentálové (Placentalia, syn. Eutheria) 

 
• Jejich charakteristickým znakem je placenta.  
• Placenta je orgán, který spojuje zárodek v děloze s krevním oběhem 

matky. Přes placentu embryo odebírá z krve matky živiny a kyslík a 
prostřednictvím placenty embryo odevzdává do krve matky oxid uhličitý a další 
odpadní látky.  

• Placentálové se rozdělují do osmnácti řádů. V naší fauně je zastoupeno 6 
řádů a asi 90 volně žijících druhů placentálních savců. 
 
Řád: hmyzožravci (Insectivora) 
 

• Hmyzožravci jsou velmi primitivní savci živící se převážně hmyzem.  
• Jsou nejstarší placentální savci.  



• U nás žijí např. ježek západní (Erinaceus europaeus) a krtek obecný (Talpa 
europaea), přizpůsobený životu pod zemí.  

• Naším nejmenším savcem je rejsek malý (Sorex minutus), který v dospělosti 
váží asi 5 g. Dalšími druhy našich rejsků jsou rejsek obecný (Sorex araneus) 
a rejsec vodní (Neomys fodiens). 
 
Řád: letouni (Chiroptera) 

 
• Letouni se jako jediní savci dokonale přizpůsobili k létání.  
• Jejich létacím orgánem je lysá létací blána. Je natažená mezi čtyřmi velmi 

dlouhými prsty předních končetin (mezi 2. – 5. prstem), boky těla, zadními 
končetinami (s výjimkou prstů) a ocasem.  

• Při letu vydávají lidskému sluchu neslyšitelné zvuky a ozvěnu těchto zvuků od 
překážek nebo hmyzu, kterým se živí zachycují svým sluchem (echolokace). 
Proto ani v naprosté tmě nenarazí při letu na předměty ve svém okolí.  

• U nás žije např. netopýr velký (Myotis myotis). Je zákonem chráněný. 
Dalšími druhy netopýrů jsou netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a 
netopýr ušatý (Plecotus auritus). Z čeledi vrápencovitých u nás žije vrápenec 
malý (Rhinolophus hipposideros). 
 
Řád: primáti (= nehetnatci, Primates) 

 
• Ve fylogenetickém vývoji se vyvinuli z pravěkých hmyzožravců.  
• Prsty primátů nejsou zakončené kuželovitými drápy, ale jsou zakončené 

plochými nehty.  
• S výjimkou člověka žijí především na stromech.  
• Pohyb (= šplhání) po stromech umožnil vývoj palců (= prvních prstů) na 

končetinách. Palce primátů jako jediných obratlovců se mohou na předních i 
zadních končetinách postavit před ostatní prsty.  

• Člověk tuto schopnost má jen na předních (= horních) končetinách.  
• Končetiny primátů jsou chápavé. 

Druhově nejpočetnějším podřádem primátů je podřád: opice 
o Do tohoto podřádu patří ocasaté opice, např. kočkodan zelený 

(Cercopithecus callitrichus), vřešťan rezavý (Alouatta seniculus) i 
bezocasé opice, např. šimpanz učenlivý (Pan troglodytes), 
orangutan (Pongo pygmaeus) a gorila obecná (Gorilla gorilla).  

o Šimpanz, orangutan a gorila jsou největší bezocasé opice. Patří do 
nadčeledi lidoopi a lidé (Hominoidea). Člověk rozumný (Homo 
sapiens) je jediným současným druhem v čeledi lidé (Hominidae). 

 
Řád: hlodavci (Rodentia) 

 
• Hlodavci jsou malí, býložraví nebo všežraví savci.  
• V horní i dolní čelisti mají po dvou řezácích, které neustále dorůstají.  
• Většina druhů hlodavců jsou pro svoji všežravost a značnou rozmnožovací 

schopnost škůdci na polích, ve skladech obilí a v domácnostech.  
• Hlodavci jsou častou potravou sov, dravců a některých šelem, např. koček.  



• Nejznámější hlodavci jsou hraboš polní (Microtus arvalis), myš domácí (Mus 
musculus), křeček polní (Cricetus cricetus) a sysel obecný (Citellus citellus). 
Někteří hlodavci jsou přenašeči choroboplodných mikroorganismů a 
cizopasníků, např. potkan (Rattus norvegicus) nebo krysa obecná (Rattus 
rattus). V lesích a parcích žije veverka obecná (Sciurus vulgaris), ve vodě a v 
blízkosti vody ondatra pižmová (Ondatra zibthicus) a bobr evropský (Castor 
fiber). V zahradách škodí ohryzem kořenů rostlin hryzec vodní (Arvicola 
terrestris). 
 
Řád: šelmy (Carnivora) 

 
• Šelmy jsou savci přizpůsobeni k lovu kořisti a k výživě masitou potravou.  
• Mají štíhlé a pružné tělo, končetiny mají zakončené ostrými drápy. 
• Rovněž jejich chrup je přizpůsoben k chytání a usmrcení kořisti.  
• Ze smyslů mají velmi dobře vyvinut sluch a čich, některé druhy i zrak. Jejich 

velký počet druhů rozdělujeme do čeledí: 
 

Čeleď: medvědovití (Ursidae) 
 

o Zástupci jsou medvěd hnědý (= brtník, Ursus arctos), medvěd lední 
(Thalarctos maritimus) a v Severní Americe žijící medvěd grizzly 
(Ursus horibilis). 

 
Čeleď: kunovití (= lasicovití, Mustelidae) 

 
o Zástupci jsou lasice kolčava (Mustela nivalis), živící se především 

hraboši a lasice hranostaj (Mustelis erminea). Kuna skalní (Martes 
foina) loví hlodavce a ptáky. Tchoř tmavý (Putorius putorius) vylučuje 
z pachových žláz silně páchnoucí tekutinu, podobně jako skunk 
smradlavý (Mephitis mephitis), žijící v Severní Americe. Jezevec lesní 
(Meles meles) není typický masožravec, ale všežravec. Vodnímu životu 
je přizpůsobena vydra říční (Lutra lutra).  

 
Čeleď: kočkovití 

 
o Zástupci tzv. velkých koček jsou lev pustinný (Panthera leo), tygr 

džunglový (Panthera tigris), levhart skvrnitý (Panthera pardus), 
jaguár americký (Panthera onca), puma americká (Felis concolor). 
Nejrychlejším savcem je gepard štíhlý (Acinonyx jubatus), který při 
štvaní kořisti dosahuje rychlosti až 120 km/hod. Z malých koček u nás 
žije rys ostrovid (Lynx lynx) a mnoho plemen kočky domácí (Felis). 

 
Čeleď: psovití (Canidae) 

 
o Zástupci jsou vlk (Canis lupus), liška obecná (Vulpes vulpes), liška 

polární (Alopex lagopus), šakal obecný (Canis aureus), kojot 
prériový (Canis latrans) a pes domácí (Canis familiaris).  

o Pes domácí tvoří soubor mnoha plemen vyšlechtěných člověkem. 
Některá plemena psů se používají k různým účelům.  



o Nejznámější plemena psů jsou německý ovčák (= vlčák), dobrman, 
jezevčík, foxteriér a kokršpaněl. 

 
• Samostatným podřádem řádu šelem jsou ploutvonožci (Pinnipedia).  
• Ploutvonožci jsou šelmy přizpůsobené životu ve vodě, zejména v mořích.  
• Jejich tělo má vřetenovitý tvar a končetiny tvarem připomínají vesla a 

slouží jako ploutve. Živí se rybami, korýši a měkkýši.  
• Nejznámější jsou tuleň obecný (Phoca vitulina) a mrož lední (Odobaenus 

rosmarus). 
 
Řád: zajícovci (Lagomorpha) 

 
• Typickým znakem zajíců je chrup upravený k býložravé výživě a k hlodání.  
• Horní čelist zajíců má čtyři řezáky (dva dlouhé, dva kratší), dolní čelist dva 

řezáky.  
• Řezáky neustále dorůstají.  
• U nás žijí zajíc polní (Lepus europaeus) a králík divoký (Oryctolagus 

cuniculus). Zdomácněním a chovem člověk vyšlechtil mnoho odrůd králíka 
domácího. 
 
Řád: chobotnatci (Proboscidea) 

 
• Chobotnatci mají dlouhý pohyblivý chobot, který vznikl srůstem 

prodlouženého nosu s horním pyskem. 
• Mají dlouhé řezáky horní čelisti, které vytvářejí kly.  
• Jsou býložravci. 
• Zástupci chobotnatců jsou slon indický (Elephas maximus) a slon africký 

(Loxodonta africana).  
• Sloni jsou největší suchozemští savci. V době ledové žil na celé euroasijské 

pevnině mamut (Mammuthus primigenius). Ve stejné době žil na 
severoamerickém kontinentu mamutu příbuzný druh mastodont (Mastodon 
americanus). 
 
Řád: lichokopytníci (Perissodactyla) 
  

• Lichokopytníci jsou velcí býložravci.  
• Současní lichokopytníci mají na každé končetině zachován jen prostřední 

(= třetí) prst, který je chráněn kopytem. Ostatní prsty mají silně zakrnělé 
(např. nosorožci) nebo úplně chybějí (např. u koní). K zakrnění ostatních prstů 
došlo ve fylogenetickém vývoji postupně.  

• Zástupci lichokopytníků jsou např. nosorožec dvourohý (Diceros bicornis), 
osel africký (Equus africanus), zebra stepní (Equus burchelli) a domestifikací 
vyšlechtěný kůň domácí.  
 
Řád: sudokopytníci (Artiodyctyla) 

 
• Sudokopytníci jsou velcí býložravci.  
• Mají na všech končetinách třetí a čtvrtý prst stejně dlouhé. Tyto prsty jsou 

na koncích chráněné kopýtky. Ostatní prsty mají zakrnělé nebo chybí. 



Podle způsobu zpracování rostlinné potravy v trávicí soustavě se 
sudokopytníci rozdělují na nepřežvýkavce a přežvýkavce. 

o Nepřežvýkavci rozmělňují potravu jen v ústech. Mají jednoduchý 
žaludek. Nepřežvýkavci jsou např. hroch obojživelný (Hyppopotanus 
amphibius), prase divoké (Sus scrofa) a z něho domestifikací vzniklé 
prase domácí. Nepřežvýkaví jsou také velbloudi a lamy. Např. v poušti 
Gobi žijící velbloud dvouhrbý (Camelus ferus) a jihoamerická lama 
vikuňa (Lama vicugna). 

o Přežvýkavci mají složený žaludek ze čtyř oddílů: bachoru, čepce, 
knihy a slezu. Potravu (živí se hlavně trávou) smíchanou se slinami 
(např. kráva vyměšuje až 50 l slin za den) polykají do bachoru. V 
bachoru žijí bakterie a prvoci. Tyto mikroorganismy rozkládají svými 
trávicími šťávami složité látky (hlavně složitý sacharid celulosu) 
obsažené v rostlinné potravě na jednodušší látky. Bez pomoci těchto 
mikroorganismů by přežvýkavec nebyl schopen rostlinnou potravu 
rozložit na živiny. Mikroorganismy natrávená potrava se z bachoru 
přesunuje do čepce a odtud je zvracena v malých dávkách zpět do 
ústní dutiny. Zde je natrávená potrava důkladně přežvýkána na kaši. 
Přežvýkaná potrava je potom podruhé polknuta, tentokrát do knihy a 
odtud vytlačena do slezu. Slez je vlastním žaludkem přežvýkavce. 
Bachor, čepec a kniha jsou předžaludky. Pro přežvýkavce je 
charakteristický pohlavní dimorfismus. 

o Příklady přežvýkavců jsou např. srnec obecný (Capreolus capreolus), 
jelen evropský (Cervus elaphus), daněk skvrnitý (Dama dama), 
žirafa mramorovaná (Giraffa camelopardalis), antilopa losí 
(Taurotragus oryx), kamzík horský (Rupicarpa rupicarpa),  koza 
domácí (Capra hircus), ovce domácí (Ovis aries), zubr evropský 
(Bison bonasus), zubr severoamerický (= bizon) (Bison bison), buvol 
indický (Bubalus bubalis), pratur indický (Bos indicus). 

 
Řád: kytovci (Cetacea) 

 
• Kytovci jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě.  
• Mimo vodu žít nemohou.  
• Mají vřetenovité tělo, podobné rybímu.  
• Nemají srst.  
• Přední končetiny mají přeměněné v ploutve, zadní končetiny jsou 

zakrnělé.  
• Ocas mají přeměněn ve vodorovnou ocasní ploutev.  
• Živí se především planktonem a drobnými vodními živočichy.  
• Zástupci kytovců jsou velryba grónská (Balaena mysticetus), žijící v 

chladných mořích a delfín obecný (Delphinus delphis), žijící v teplejších 
evropských mořích. Při americkém pobřeží Atlantiku žije delfín skákavý 
(Tursiops truncatus). Velryby patří k největším savcům. Největším savcem je 
plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus). Nejdravějším kytovcem je 
kosatka dravá (Orcinus orca). 

 
 
 
 



Hospodářský význam savců
 

• Mnoho druhů savců z různých řádů má pro člověka značný význam.  
• Proto byla celá řada druhů savců člověkem v minulosti domestikována (= 

ochočena).  
• Z některých domestikovaných druhů vznikly šlechtěním nové druhy s celou 

řadou plemen. 
 
Příklady člověkem vytvořených druhů savců: 
 
1. králík domácí. 
Z výchozího druhu králíka divokého bylo vyšlechtěno mnoho plemen králíka 
domácího chovaného pro maso a kožešinu. 
2. pes domácí. 
Vznikl křížením pravěkých vlků, šakalů a divokých, dnes již vyhynulých, druhů psů. 
Např. chrti vznikli ze šakalů, prapředky dog, buldoků a boxerů byli vlci, ovčáčtí psi (= 
vlčáci), čuvači a bernardýni vznikli vyšlechtěním pravěkých divokých psů. Člověk 
používá plemena psů k různým účelům. 
3. kočka domácí. 
Vznikla domestikací kočky plavé, žijící v Egyptě. 
4. kůň domácí. 
Vznikl domestikací několika druhů lichokopytníků. Spolu se psem patří k nejdříve 
domestikovaným zvířatům. Samec koně se nazývá hřebec, samice klisna (= kobyla) 
a mládě hříbě. 
5. prase domácí. 
Předkem domácího prasete bylo prase divoké. Prase se chová především pro 
maso, sádlo a kůži. 
6. ovce domácí. 
Předky ovce domácí jsou divoké druhy ovcí žijící ve střední Asii. Ovce se chovají pro 
mléko, maso, vlnu a kožešinu. 
7. koza domácí. 
Vznikla domestikací několika druhů divokých koz, žijících v oblasti Íránu a Kavkazu. 
8. tur domácí. 
Pochází z tura divokého. Původně se používal k tahu břemen a k orbě. Dnes se 
chová výlučně pro maso a mléko. Samec tura se nazývá býk, samice kráva a mládě 
tele. Kráva, která ještě neměla tele, je jalovice. Vykastrovaný býk se nazývá vůl. 
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