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Ostnokožci 
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KMEN OSTNOKOŽCI 

(ECHINODERMATA) 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Nerr0878.jpg


Ostnokožci (Echinodermata) je kmen středně velkých 
druhoústých živočichů, jehož zástupci žijí v mořích a 
oceánech po celém světě. Tělo dospělců je paprsčitě 
souměrné. V jejich podkoží se vytvářejí vápenité 
destičky, které mohou splývat v pevný krunýř nebo 
vybíhat na povrch jako ostny. Vědecký název 
echinodermata pochází z řec. slov echinos, trnitý, a 
derma, kůže. 

 

1. Co znamená pojem druhoústí? 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druho%C3%BAst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krun%C3%BD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina


Ostnokožci jsou velmi prastarou a evolučně úspěšnou 
skupinou živočichů. Vznikli už v prvohorách. Je známou 
přes 7000 současných druhů, dalších asi 13 000 je 
fosilních. Mnoho zkamenělin těchto druhů je často 
nacházeno i na území ČR. 

 

2. Od kdy do kdy trvaly provohory? 

3. Kde v ČR byste našli zkameněliny ostnokožců? 

 



Ostnokožci jsou o velikosti těla od méně než 1 cm až po 

2 m.  

Tělo dospělých ostnokožců je paprsčitě souměrné.  

 

4. Kteří další živočichové mají paprsčitou souměrnost? 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radi%C3%A1ln%C3%AD_symetrie&action=edit&redlink=1


Uvnitř těla se nachází rozvětvená síť coelomálních kanálků 

– tzv. ambulakrální systém, které usnadňují vnitřní 

koloběh látek a zároveň slouží jako hydraulický systém, 

jenž napomáhá pohybu. Původní funkce ambulakrální 

soustavy byla zřejmě trávicí, u dnešních ostnokožců 

panožky slouží k pohybu, jako smyslový orgán (hmat) nebo 

k dýchání. Další fce je cévní a vylučovací. 

 

5. Co je to coelom? 

6. U kterých živočichů  

     se vyskytuje? 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Coelom
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambulakr%C3%A1ln%C3%AD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmat
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD


Trávicí soustava je trubicovitá nebo vakovitá, ústní otvor je 

na spodní části těla (Aristotelova lucerna). Z orgánů, 

umožňujících orientaci v prostředí, jsou vyvinuty primitivní 

hmatové, čichové, polohové (sferidia) a zrakové ústroje 

(oční destičky rozlišující světlo a tmu). U některých 

ostnokožců nicméně smyslové orgány zcela chybějí. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sferidium&action=edit&redlink=1


Rozmnožovací: hermafroditi i gonochoristi, 

nepřímý vývin, larva bilaterální souměrnost 

7. Má smysl, pro nás, suchozemce studovat mořské živočichy, popř. 

ostnokožce? 

 

 



Systém 
Kmen: Ostnokožci 

   Třída: a) Poupěnci- Blastoidea 

             b) Jablovci- Cystoidea 

             c) Lilijice-Crinoidea 

             d) Hvězdýši-Stellaroidea 

             e) Ježovky-Echinoidea 

             f) Sumýši-Holothuroidea 



Ad a,b: Poupěnci, jablovci- vymřeli v prvohorách 



Ad c: Lilijice- nejprimitivnější recentní 



Ad d: Hvězdýši- hvězdice 

                        - hadice 



Ad e: Ježovky 



Ad f: Sumýši- při obraně mohou 

vyvrhnout útroby 
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