
Systém hmyzu 
 

Říše:            Živočichové (Animalia) 

  Podříše:            Mnohobuněční (Metazoa) 

    Řada:                     Prvoústí (Protostomia) 

      Kmen:                        Členovci (Arthropoda) 

        Podkmen:                       Vzdušnicovci (Tracheata) 

          Nadtřída:                              Šestinozí (Hexapoda) 

                             Třída: Hmyz (Insecta) 

1. Podtřída: Bezkřídlí (Apterygota) 

- primárně bezkřídlí, křídla se nezakládají v žádném    

  vývojovém stadiu 

 

1. řád: Chvostnatky (Archaeognatha) - 350 druhů  

           - 5 až 20 mm 

           - malý hmyz s měkkou chitinovou tělesnou schránkou 

           - tělo klenuté, pokryté šupinkami a zakončené dlouhými přívěsky 

           - žijí na kamenitých a suchých místech a při vyrušení skákají 

           - živí se především rostlinnou potravou, řasami a lišejníky 

           - ve střední Evropě žije několik desítek druhů 

http://hmyz.net/01chvostnatky.htm


 

2. řád: Rybenky (Zygentoma) - 370 druhů 

           - do 12 mm 

           - vzhledem podobné předchozímu řádu (dříve spolu s chvostnatkami  

             řazeny do společného řádu Šupinušky - Thysanura) 

           - teplomilný, velice pohyblivý hmyz, žijí pod kůrou, v hrabance,  

             několik druhů i u mravenců a termitů a také v lidských obydlích    

           - aktivní jsou za soumraku a v noci 

           - jsou všežravé 

           - v Evropě žije jen několik druhů:  Rybenka domácí 

 

2. Podtřída: Křídlatí (Pterygota) 

 

- primárně 2 páry blanitých křídel, u některých skupin  

  různě pozměněné 

- bezkřídlost vždy druhotná 

 

 

 

 

 

 

http://hmyz.net/02rybenky.htm


HEMIMETABOLA 

skupina hmyzu s tzv. proměnnou nekonalou, tj. bez stadia kukly 

 

3. řád: Jepice (Ephemeroptera) - 2500 druhů 

           - do 60 mm 

           - tělo je zakončeno 3 dlouhými štěty 

           - larvy (nymfy) se vyvíjejí ve vodě, jsou dravé 

           - typická je krátká délka života dospělců, od několika hodin až po 2  

             týdny, mj. v závislosti na teplotě prostředí 

           - dospělci nepřijímají potravu, mají zakrnělé ústní ústrojí 

           - v Evropě žije asi 200 druhů:   Jepice obecná 

Jepice ve fotogalerii 

 

4. řád: Vážky (Odonata) - 5500 druhů 

           - 2 páry blanitých křídel, na předním okraji 1. páru plamka = zpevněné  

             políčko, rozpětí křídel 18 až 190 mm, výrazná žilnatina křídel 

           - silné kousací ústrojí, dospělci i larvy dravé 

           - živí se hmyzem, který chytají za letu, k lovu mají uzpůsobené   

             končetiny a pohyblivou hlavu s velkýma složenýma očima 

           - larvy žijí ve vodě, mají mohutné kousací ústní ústrojí s vymrštitelným  

             spodním pyskem (tzv. maska) k lovu 

          - v Evropě žije cca 100 druhů:  Vážka ploská – zploštělý zadeček 

                                                            Šídlo královské – velké, pestrobarevný   

                                                                                         štíhlý zadeček 

                                                            Motýlice – barevné, kovově lesklé  

                                                                              (modré, zelené…) 

Vážky ve fotogalerii 

http://hmyz.net/03jepice.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#jepice
http://hmyz.net/04vazky.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#vazky


 

5. řád: Švábi (Blattodea) - 4000 druhů 

           - do 100 mm 

           - starobylá skupina hmyzu, na světě existovala už před 300 miliony lety     

           - teplomilný hmyz s velkým hrudním štítem, zploštělým tělem a  

             běhavýma nohama 

           - zpravidla všežraví, některé druhy býložravé 

           - aktivní bývají za soumraku a v noci 

           - jsou velmi odolní, vydrží až tři měsíce bez jídla a až měsíc bez vody a  

             snesou mnohem větší dávky radiace než člověk 

           - žijí několik let 

           - v Evropě žije jen asi deset druhů:   Šváb obecný – v domácnostech,  

                                                                     skladištích, pekárnách, kde je teplo 

                                                                     Rus domácí – menší, podobná místa 

Švábi ve fotogalerii 

 

 

 

6. řád: Škvoři (Dermaptera) - 1900 druhů  

           - 4 až 80 mm 

           - protáhlé tělo s kousacím ústním ústrojím 

           - pohyblivý zadeček zakončen klíšťkami, které slouží k chytání a  

              přidržování kořisti, k obraně i útoku 

           - první pár křídel je zkrácen a přeměněn v tuhé kožovité krytky, pod  

             nimiž je schovaný druhý pár křídel, blanitý 

http://hmyz.net/13svabi.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#svabi
http://hmyz.net/09skvori.htm


           - všežraví, aktivní zejména v noci 

           - samice se starají o vajíčka i mladé nymfy 

           - v Evropě žije jen asi deset druhů:  Škvor obecný 

Škvoři ve fotogalerii 

 

7. řád: Rovnokřídlí (Orthoptera) - 20 000 druhů 

           - 5 až 150 mm 

           - prodloužené zadní nohy skákavé – silná stehna a dlouhé holeně    

           - všežravé kobylky a cvrčci s dlouhými tykadly a býložravá sarančata s  

              krátkými tykadly 

           - samci vydávají zvuky - buď třením předních křídel o sebe (kobylky a    

             cvrčci) nebo třením stehen o první pár křídel (saranče), popř.  

             vzájemným třením obou párů křídel o sebe 

           - v Evropě žije asi 200 druhů:  Kobylka zelená 

                                                            Saranče stěhovavá – velká hejna ve  

                                                           Středomoří při přemnožení táhnou, může  

                                                            působit škody na plodinách 

                                                            Cvrček polní – černý, vyhrabává si  

                                                            v zemi chodby 

                                                            Krtonožka obecná – přední nohy  

                                                            hrabavé, může škodit v zahradách 

Rovnokřídlí ve fotogalerii 

 

8. řád: Strašilky (Phasmatodea) - 2500 druhů 

           - 50 až 370 mm 

           - především v tropech a subtropech, u nás chovány 

           - tvarem těla napodobují prostředí, např. listy rostlin (lupenitky) nebo  

             větvičky (pakobylky), mnoho strašilek umí měnit barvu v závislosti na   

             intenzitě světla nebo barvě prostředí 

http://hmyz.net/fotoostatni.htm#skvori
http://hmyz.net/10rovnokridli.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#rovnokridli
http://hmyz.net/11strasilky.htm


           - býložravé, obývají stromové a bylinné patro, jsou ale i druhy žijící pod  

             kameny..  

           - v Evropě žijí ve Středomoří:  Lupenitka podivná 

                                                             Pakobylka indická 

 

9. řád: Kudlanky (Mantodea) - 2000 druhů 

           - až 160 mm 

           - především v tropech a subtropech 

           - dravé, živí se hmyzem, při lovu se řídí hlavně zrakem a kořist chytají  

              mezi holeň a chodidlo prvního páru nohou, které jsou opatřené trny   

           - hlava je trojúhelníkovitá s dlouhými nitkovitými tykadly 

           - žijí jednotlivě, samci bývají menší než samice a při páření je někdy  

             samice sežere 

           - v Evropě žije jen několik druhů:  Kudlanka nábožná – podle postoje se  

                                                                   sepjatýma předníma nohama 
 

 

10. řád: Všekazi (Isoptera) - 2750 druhů 

             - 2 až 110 mm 

             - v tropech a subtropech (termiti) 

             - sociální hmyz vytvářející velké kolonie s "kastami" (dělníci, vojáci,  

               král, královna) - okřídlení jedinci mají dva páry dlouhých blanitých  

               křídel 

             - hnízda v pařezích nebo kmenech, pod zemí anebo v rozsáhlých  

               nadzemních termitištích 

http://hmyz.net/15kudlanky.htm
http://hmyz.net/14vsekazi.htm


             - potravou jsou organické látky rostlinného původu, dřevo, tráva, ale i  

               houby aj., škodí na dřevě 

             - v jižní Evropě žije Všekaz jihoevropský 
 

 

11. řád: Ploštice (Heteroptera) - 50 000 druhů 

             - 2 až 100 mm 

             - suchozemský i vodní hmyz s bodavě sacím ústrojím 

             - první pár křídel zčásti zpevněný, kožovitý = polokrovky 

             - většinou býložravé, ale i řada dravých druhů (hlavně vodní), 

                část saje krev teplokrevných živočichů (štěnice)  

               Štěnice domácí – vnější parazit, může přenášet původce různých  

                                            onemocnění 

               Kněžice – široké hranaté tělo s výrazným hřbetním štítkem, často   

                                barevné  

               Bruslařky – běhají po hladině, chlupaté konce nohou se nesmáčí 

               Znakoplavky – delší třetí pár noh = veslovací nohy, plavou břichem  

                                        nahoru 

               Ruměnice pospolná – červenočerná, hojně pod stromy 

               Splešťule blátivá – dýchací trubička na zadečku, přední nohy k lovu 

Ploštice ve fotogalerii 

 

 

 

 

http://hmyz.net/17plostice.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#plostice


12. řád: Stejnokřídlí (Homoptera) 

             - různorodá skupina, výhradně suchozemská 

             - živí se sáním rostlinných šťáv – často škůdci rostlin, mohou přenášet  

                původce různých onemocnění 

             - bodavě sací ústní ústrojí 

             - 2 skupiny:   Křísi (Auchenorrhyncha) - 30 000 druhů 

                                   - samci mají zvukotvorné orgány  

                                     Pěnodějka červená – červenočerné zbarvení, larvy  

                                    (nymfy) klade do chomáčů pěny na rostlinách 

                                     Cikády – samci vyluzují zvuky spec. orgánem na  

                                                    zadečku 

Křísi ve fotogalerii 

 

                                   Mšicosaví (Sternorrhyncha) - 12 000 druhů  

                                   - čtyři více či méně odlišné skupiny hmyzu, které se živí  

                                      sáním rostlinných tkání - mšice, mery, molice a červci 

                                      Mšice maková – černá 

                                      Mšice krvavá (Vlnatka krvavá) – bílé povlaky na ovoc.  

                                      stromech, po rozmáčknutí se objeví červené tělo,  

                                      zavlečena ze Sev. Ameriky 

                                      Puklice – tělo kryté štítkem 

 

http://hmyz.net/18krisi.htm
http://hmyz.net/fotoostatni.htm#krisi
http://hmyz.net/19msicosavi.htm
http://hmyz.net/19msicosavi.htm


13. řád: Vši (Phtiraptera) - 4000 druhů  

             - 0,5 až 6 mm 

             - parazité žijící na teplokrevných obratlovcích, v peří a srsti hostitelů 

             - druhotně bezkřídlí, shora zploštělí, nohy jsou přizpůsobeny k pohybu  

                v peří a srsti hostitelů (drápky), oči jsou redukovány pouze na jedno  

                či dvě jednoduchá očka 

             - ústní ústrojí bodavě sací – sají krev hostitelů 

             - v Evropě žije několik set druhů:  Veš dětská – ve vlasech (vajíčka =  

                                                                                          hnidy lepí na vlasy) 

                                                                    Veš šatní – na těle 

                                                                    Veš muňka – v ochlupení genitálií 

 

http://hmyz.net/21vsi.htm

