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Hmyz je nejpočetnější skupinou živočichů, která zahrnuje více než milión 
popsaných druhů. Představuje více než polovinu všech známých žijících organismů.

Nejmenší dospělý druh měří 0,139 mm (chalcidka druhu Dicopomorpha
echmepterygis) a největší 567 mm (strašilka druhu Phobaeticus chani ).

V současnosti je na území České republiky známo zhruba 
30 000 druhů hmyzu a v celé Evropě přes 100 000 druhů. 
Studium hmyzu (latinsky Insecta, což znamená „dělený do 
sekcí“) se nazývá entomologie. Název pocházející z řeckého 
jazyka opět znamená „vyřazený do sekcí“. Název Insecta
vznikl na základě rozdělení těla hmyzu na hlavu (vznikla ze 
šesti tělových článků), hruď (vznikla ze tří tělových článků) a 
zadeček (z jedenácti viditelných článků).

Někteří suchozemští členovci jako stonožky, štíři a pavouci jsou 
někdy zaměňováni za hmyz, protože jejich tělo se zdá být 
podobné hmyzímu. Při bližším pohledu se však zjistí, že se od 
hmyzu velmi liší, například tím, že nemají šest nohou.
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Vnější stavba těla
Tělo hmyzu tvoří 3 části: 

hlava, 
hruď 

a zadeček.

Hlava nese: 

ústní ústrojí,
tykadla 

a pár složených o čí, někdy 

i jednoduchá očka.

Hruď se skládá ze 3 článků, které nesou: 

2 páry k řídel
a 3 páry článkovaných kon četin . 

Zadeček se skládá z několika článků. 

Na konci zadečku se nachází 
kopula ční orgány . 
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Přiřaď k číslům pojmy.

Vnější stavba – opakování



Velké složené o či tvoří 
velký počet jednotlivých 
šestiúhelníkových oček. 
Slouží především
k registraci pohybu.

Mezi složenýma očima se 
často vyskytuje několik 
malých jednoduchých 
oček, která slouží
k zachycení změn světla.

Tykadla představují orgány 
čichu a hmatu, zaznamenávají 
především různé vonné látky.

Mají různý tvar a někdy i velmi 
složitou stavbu.

obr. 5 – složené oči vážky

obr. 6 – složené oko pod mikroskopem
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Oči a tykadla
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Ústní ústrojí

obr. 9

obr. 11

obr. 10 – mravenec

obr. 14 – motýl
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obr. 12 – včela

- velmi rozmanité podle způsobu přijímání potravy

obr. 17 – komár –
bodavě sací ústrojí
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Vnitřní stavba těla

Trávicí soustava začíná ústním 
ústrojím, pokračuje žaludkem, střevem 
a končí řitním otvorem.

Vylučovací orgány jsou zakončeny 
slepě.

Dýchací soustavu tvoří vzdušnice.

Cévní soustava je otevřená, tvoří ji 
trubicové srdce.

Nervová soustava je žebříčkového 
typu.

Hmyz je odděleného pohlaví, pohlavní 
orgány jsou umístěné v zadečku.
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Vnitřní stavba těla – opakování
Přiřaď k číslům pojmy.
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Vývin hmyzu od vajíčka až po dospělce probíhá v několika stádiích a nazývá se 
prom ěna. Podle ní můžeme hmyz rozdělit na dvě skupiny.

Vývin jedince

Hmyz s prom ěnou nedokonalou
Z vajíček se rodí larva , která se podobá dospělci 
(jen není plně vyvinutá a někdy žije v jiném 
prostředí). Po několika svlékáních se promění 
v dosp ělce .

Patří sem např. jepice, vážky, švábi, kudlanky, 
škvoři, strašilky, vši, rovnokřídlí, ploštice…

VAJÍČKO → LARVA → DOSPĚLEC

obr. 20
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Svlékání a proměna vážky v dospělce:



Hmyz s prom ěnou dokonalou
Z vajíčka se líhne larva , která se dospělci 
nepodobá. Několikrát se svléká, a pak přechází 
v klidové stádium kukly (různě dlouhé). Z kukly 
se líhne dosp ělec .

Patří sem např. motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí, 
brouci, …

VAJÍČKO → LARVA → KUKLA → DOSPĚLEC

obr. 22
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Zakuklení larvy babočky paví oko:
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