
METAZOA 
 

Kmen Vločkovci 
Třída Vločkovci 

trichoplax, treptoplax 

 

Kmen Žahavci 
Třída Korálnatci 

houbovník obecný, větevník mozkový, sasanka koňská, sasanka plášťová 

Třída Čtyřhranky 

čtyřhranka smrtelná 

Třída Polypovci 

nezmar hnědý, nezmar zelený, medúzka sladkovodní 

Třída Medúzovci 

talířovka obrovská, kořenoústka plicnatá 

 

Kmen Žebernatky 
Třída Žebrovky 

žebrovka vejčitá 

Třída Tykadlovky 

hruškovka obecná 

 

Kmen Houbovci (živočišné houby) 
Třída Vápenatí 

houba voštinatá 

Třída Rohovití 

houba mycí, houba domečková, houba pohárová, houba říční 

Třída Křemití 

houba pletená 

 

Kmen Chapadlovky 
Chapadlovka 



 

Kmen Pásnice 
Třída Anopla 

pásmovka velká 

Třída Enopla 

pásemnička sladkovodní 

Třída Prapásnice 

 

Kmen Vířníci 
pijavenka 

 

Kmen Sumýšovci 
sumýšovec rýhovaný 

 

Kmen Ploštěnci 
Třída Ploštěnky 

ploštěnka bílá, ploštěnka mléčná,  

Třída Motolice 

motolice jaterní, krevnička močová 

Třída Tasemnice 

tasemnice dlouhočlenná, tasemnice bezbranná, škulovec široký, měchožil zhoubný 

Třída Jednorodí 

žábrohlíst dvojitý 

 

Kmen Mechovci 
Mechovec 

 

Kmen Mechovnatci 
mechovnatka jemná 

 

Kmen Vířníkovci 
 



Kmen Břichobrvky 
vidlenka, lepavenka 

 

Kmen Oknozubky 
limnognatie 

Kmen Vrtejši 
vrtejš okouní, vrtejš žabí 

 

Kmen Ramenonožci 
jazovka stopkatá 

 

Kmen Měkkýši 
Třída Hlavonožci 

chobotnice pobřežní, sépie obecná, krakatice obrovská 

Třída Mlži 

škeble rybničná, okružanka říční, ústřice jedlá, slávka jedlá, střenka jedlá srdcovka jedlá, hřebenatka 

svatojakubská, perlorodka říční, perlotvorka mořská 

Třída Plži 

páskovka žíhaná, hlemýžď zahradní, ostranka jaderská, ostranka purpurová, plzák španělský, plzák 

lesní, plzák černý, slimák největší, slimák popelavý, okružák ploský 

Třída Přílipkovci 

přílipka miskovitá 

Třída Chroustnatky 

chroustnatka středomořská 

Třída Kelnatky 

kelnatka středomořská 

Třída Rýhonožky 

rýhonožka kýlovitá 

 



 

 

 

 

Kmen Kroužkovci 
Třída Opaskovci 

žížala obecná, žížalice pestrá, roupice bělavá, nitěnka obecná 

 

Třída Mnohoštětinatci 

palolo zelený, rournatec vějířovitý, afroditka plstnatá 

 

Kmen Strunovci 
strunovec vodní 

 

Kmen Drápkovci 
drápkonoš kapský 

 

Kmen Hlavatci 
Hlavatec 

 

Kmen Želvušky 
medvíďátko obecné, želvuška dlouhovlasá 

 

Kmen Korzetky 
korzetka 

 

Kmen Hlístice 
škrkavka dětská, roup dětský, svalovec stočený, tenkohlavec lidský, vlasovec mízní, vlasovec 

medinský, háďátko obecné, měchovec lidský 

 



 

 

 

Kmen Členovci 

Podkmen Klepítkatci 
Třída Pavoukovci 

pokoutník domácí, vodouch stříbřitý, skákavka pruhovaná, zápřednice jedovatá, slíďák tatarský, 

lovčík vodní, sklípkan kovový, sametka rudá, klíště obecné, solifuga egejská, veleštír obrovský, štír 

kýlnatý, štír středomořský, štírek knihový 

Třída Hrotnatci 

ostrorep americký 

Třída Nohatky 

nohatka pobřežní 

 

Podkmen Korýši 
Třída Lupenonožci 

listonoh jarní, listonoh letní 

Třída Volnohlavci 

volnohlavec  

 

Třída Rakovci 

stinka zední, svinka obecná, rak říční, rak pruhovaný, rak kamenáč, krab palmový, krab čínský, humr 

evropský, velekrab japonský, kreveta tygří, blešivec potoční, garnát obecný 

Třída Kapřivci 

kapřivec kapří, kapřivec plochý 

Třída Klanonožci 

vznášivka ztepilá, buchanka obecná 

Třída Veslonožci 

jeskyňovka bahamská 

Třída Lasturnatky 

lasturnatka hladinová, lasturnatka velká 

 

 



Podkmen Vzdušnicovcii 
Třída Chvostoskoci 

mákovka vodní 

Třída Vidličnatky 

štětinatka křehká 

Třída Mnohonožky 

mnohonožka dvoupásá, svinule šestipásá, plochule křehká 

Třída Stonožky 

stonožka škvorová, stohoha jedovatá, strašník dalmatský, zemivka žlutavá 

 

Třída Hmyz 

rybenka obecná, motýlice lesklá, vážka ploská, jepice potoční, pošvatka hlavatá, splešťule blátivá, 

ruměnice pospolná, štěnice domácí, kněžice pásovaná, kněžice trávozelená, kudlanka nábožná, 

cvrček domácí, kobylka zelená, saranče stěhovavé, škvor obecný, blecha obecná, včela medonosná, 

sršeň obecná, mravenec lesní, masařka obecná, moucha domácí, ovád hovězí, bzikavka dešťová, 

tiplice zelná, komár pisklavý, střechatka obecná, srpice obecná, chrostík kosníkový, zlatoočka obecná, 

mravkolev běžný, chroust obecný, roháč obecný, slunéčko sedmitečné, mandelinka bramborová, 

lýkožrout smrkový, nosorožík kapucínek, páteříček sněhový, zlatohlávek zlatý, tesařík bukový, střevlík 

fialový, svižník polní, otakárek fenyklový, babočka osiková, babočka kopřivová, jasoň červenooký, 

přástevník medvědí, žluťásek řešetlákový, bělásek řeřichový, batolec duhový 

 

Kmen Ostnokožci 
Třída Hvězdice 

hvězdice růžová 

Třída Hadice 

hadice obecná 

Třída Lilijice 

lilijice růžová 

Třída Ježovky 

ježovka jedlá 

Třída Sumýši 

sumýš obrovský 

 



 

Kmen Polostrunatci 
Třída Žaludovci 

žaludovec malý 

Třída Křídložábří 

dvojžábřík atlantský 

 

Kmen Strunatci 

Podkmen Pláštěnci 
Třída Salpy 

salpa velká 

Třída Sumky 

sumka obecná 

Třída Vršenky 

vršenka obecná 

 

Podkmen Bezlebeční 
Třída Bezlebeční 

kopinatec plžovitý 

 

Podkmen Obratlovci 
Třída Mihule 

mihule potoční, mihule říční, mihule ukrajinská 

Třída Sliznatky 

sliznatka cizopasná 

Třída Paryby 

máčka skvrnitá, žralok šedý, žralok bílý, žralok kladivoun, pilonos japonský, piloun obecný, rejnok 

ostnatý, parejnok elektrický, trnucha obecná, manta obrovská, chiméra hlavatá 

Třída Ryby 

jeseter velký, vyza velká, losos obecný, pstruh obecný, pstruh duhový,  úhoř říční, štika obecná, lipan 

podhorní, koljuška tříostná, okoun říční, candát obecný, ježdík obecný, okounek pstruhový, 

slunečnice pestrá, tuňák obecný, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, bojovnice pestrá, sumec 

velký, amur bílý, tolstolobik bílý, kapr obecný, karas obecný, parma říční, lín obecný, cejn velký, 

piskoř páskovaný, mřenka mramorovaná, sekavec písečný, treska obecná, mník jednovousý, platýs 

bradavičnatý, latimerie podivná, bahník australský 



 

 

Třída Obojživelníci 

mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek velký, čolek horský, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, kuňka 

obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená, skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha 

krátkonohá, ropucha zelená, drápatka vodní, pipa americká, skokan volský, červor vodní, axolotl 

mexický, velemlok japonský 

Třída Plazi 

želva bahenní, želva nádherná, slepýš křehký, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ještěrka zední, 

ještěrka zelená, krátkonožka evropská, agama límcová, leguán zelený, chameleon obecný, varan 

komodský, užovka hladká, užovka podplamatá, užovka obojková, užovka stromová, zmije obecná, 

zmije růžkatá, mamba černá, kobra černokrká, krajta královská, hroznýš královský, anakonda velká, 

aligátor severoamerický, gaviál indický, kajman černý 

Třída Ptáci 

pštros dvouprstý, kasuár přilbový, tučňák císařský, páv korunkatý, tetřev hlušec, bažant obecný, lžičák 

pestrý, zrzohlávka rudozobá, polák velký, kachna divoká, husa velká, labuť velká, potápka roháč, 

potápka černokrká, volavka popelavá, čáp bílý, kolpík bílý, kormorán velký, káně lesní, jestřáb lesní, 

poštolka obecná, sokol stěhovavý, sova pálená, sýček obecný, puštík obecný, kalous ušatý, výr velký, 

lyska černá, čejka chocholatá, bekasina otavní, racek chechtavý, ara ararauna, andulka vlnkovaná, 

kakadu bílý, kukačka obecná, dudek chocholatý, vlha pestrá, ledňáček říční, rorýs obecný, žluna 

zelená, kos černý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, vrabec polní, vrabec domácí, hýl obecný, špaček 

obecný, žluva hajní, havran polní, vrána obecná, straka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, 

červenka obecná, strnad obecný, brkoslav severní, křivka obecná, dlask tlustozobý 

Třída Savci 

ptakopysk podivný, koala, vačice opossum, ďábel medvědovitý, klokan rudý, medvěd hnědý, medvěd 

lední, panda velká, vlk, liška obecná, lev pustinný, tygr, jaguár americký, rys ostrovid, levhart skvrnitý, 

mrož lední, lachtan ušatý, tuleň kuželozubý, jezevec lesní, vydra říční, kuna skalní, ježek evropský, 

rejsek obecný, krtek obecný, mravenečník velký,  kaloň indomalajský, netopýr velký, veverka obecná, 

sysel obecný, bobr evropský, hraboš polní, norník rudý, nutrie, myš domácí, myšice temnopásá, plch 

velký, dikobraz obecný, zajíc polní, králík divoký, slon africký, nosorožec dvourohý, zebra stepní, 

prase divokék, hroch obojživelný, velbloud dvouhrbý, jelen evropský, daněk skvrnitý, kamzík horský, 

ovce domácí, ovce muflon, zubr evropský, plejtvák obrovský, delfín skákavý, lemur kata, vřešťan 

rezavý, makak rhesus, mandril, gorila, orangutan, šimpanz učenlivý 

 


