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Savci (Mammalia)
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Savci (Mammalia)
Znaky:
Přítomnost mléčných žláz a výživa mateřským mlékem v první etapě 
ontogeneze

Srst tvořena chlupy (pesíky – zbarvení, vlníky, osiníky – podsada)

Chrup
Heterodontní (až na kytovce) Difiodontní – 2 generace

I – d. incisivi - dočasný (mléčný) chrup 
C – d. canini - trvalý 
P – d. praemolares
M – d. molares

zubní vzorec

3 1 4 3
3 1 4 3
redukce, absence





Boreosphenida

Prototheria a Theria

Mammalia

Systém



Afrotheria



Xenarthra

Mravenečníkovití (Myrmecophagidae)
Lenochodi tříprstí (Bradypododae)
Lenochodi dvouprstí (Megalonychidae)
Pásovcovití (Dasypodidae)

Euarchontoglires



Laurasiotheria



Hmyzožravci (Eulipotyphla)
 malá mozkovna, protažené rostrum, úplný málo 

specializovaný chrup, největší zuby jsou první 
řezáky (ježci, rejsci), špičáky (krtci), hrotité moláry 
(sekodontní) 

 stoličky s ostrými hrbolky W (vs. šelmy)

 3 čeledi 
 ježkovití (Erinaceidae)
 krtkovití (Talpidae)
 rejskovití (Soricidae)



čeleď: ježkovití (Erinaceidae)

krátká obličejová část lebky, slabý sagitální hřeben, silné jařmové oblouky, 
malé bubínkové výdutě, trvalý chrup = 36, mléčný chybí stoličky = 24. V 
současnosti „čisté druhy“, bez hybridizace či introgrese

3133
2123

ježek východní (Erinaceus roumanicus), v nižších polohách
ježek západní (Erinaceus europaeus)



Eeur – pravidelný vzor
na ostnech, uhlazené ostny,
tmavá skvrna , brýle

Erou – nepravidelný vzor
na ostnech, „rozcuchaný“,
světlé břicho, juvenilní - hlava i 
břicho hnědé, bílá náprsenka



 čeleď: krtkovití (Talpidae)
 přizpůsobeni životu pod zemí, mohutné lopatkovité končetiny, 

protáhlá lebka se slabými jařmovými oblouky, bez bubínkových 
výdutí, C1 větší než řezáky

 3143
3143

 krtek obecný (Talpa europaea)



čeleď: rejskovití (Soricidae)   
nejmenší, lebka bez jařmových oblouků a bubínkových výdutí, 

největší jsou přední řezáky, 
bělozubky – korunky zubů světlé, vřetena odstávajících chlupů 

na ocase, větší ušní boltce, 3113
2013

rejskové – korunky zubů zbarvené červeně, nemají na ocase 
odstávající chlupy, spodní řezák svrchu hrbolkovitý, 3133

2103

rejsec – korunky zubů zbarvené červeně, nemají na ocase 
odstávající chlupy, spodní řezák svrchu hladký

3123
2013



čeleď: rejskovití (Soricidae)   

rejsec vodní (Neomys fodiens)

rejsec černý (Neomys anomalus)

rejsek obecný (Sorex araneus)

rejsek malý (Sorex minutus)

rejsek horský (Sorex alpinus)

bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)

bělozubka bělobřichá (C. leucodon)



rejsec vodní (Neomys fodiens)

Světlé břicho (i melanické), kýly z tuhých brv,
zadní tlapka LTp nad 17 mm



rejsec černý (Neomys anomalus)

Světlé břicho, obvykle bílé, ocas výrazně kratší těla,
brvy nevýrazné - ocas, tlapka 15-17 mm
Nejsou melanické formy



rejsek obecný (Sorex araneus)

Červenohnědé korunky (!věk!), 
ocas – obrus, tlapka nad 11,5 mm



rejsek horský (Sorex alpinus)

Dvouhrotý I2, světlý pouze spodek ocasu a chodidla



rejsek malý (Sorex minutus)

Tlapka pod 11 mm, tělo pod 60 mm



bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)

Ocas – dlouhé chlupy, tvar čenichu, ostrá hranice mezi barvou 
břicha a hřbetu, tělo nad 70 mm



bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)

Hranice nevýrazná, šedavé břicho, menší tělo pod 70 mm



letouni (Chiroptera)
adaptace k letu

přední končetina přeměněna v křídlo – kožní blána mezi 
předními a zadními končetinami (a ocasem), protažené 
články 2. a 3. prstu – kostra křídel

zadní tlapky – k závěsu, pata směřuje dopředu
aktivní v noci 
echolokace – ultrazvuk – zpožděný odraz
heterotermní – upadají do letargických stavů, v zimě v 

podzemí (hibernace), dlouhověcí (přes 30 let), samice max 2 
mláďata za rok, utajené oplození – páří se koncem léta, na 
jaře dojde k oplození 

sekodontní chrup, největší špičáky





2 monofyletické skupiny, Yinpterochiroptera a Yangochiroptera
Taxon Yinpterochiroptera
Pteropodidae, Rhinolophidae, Hipposideridae, Magadermatidae, Rhinopomatidae
a Craseonycteridae. 

Taxon Yangochiroptera 
Emballonuridae, Nycteridae, Myzopodidae, Mystacinidae, Phyllostomidae, Mormoopidae, 
Noctilionidae, Furipteridae, Thyropteridae, Natalidae, Molossidae, Miniopteridae
a Vespertilionidae.

Systém



a) čeleď Rhinolophidae - vrápencovití

b) čeleď Vespertilionidae - netopýrovití

c) čeleď Molossidae - tadaridovití
v Evropě 1 druh, v ČR 0 druhů

d) čeleď Miniopteridae – létavcovití
v Evropě 2 druhy, v ČR 1

létavec stěhovavý
(Miniopterus schreibersii)



výrůstky na čenichu

boltec s tragem

ANO NE

ANONE

Rhinolophidae Vespertilionidae

klíč doc. Z. Řehák; biologie druhů a foto, doplněno TB



 čeleď: vrápencovití (Rhinolophidae)
 zabalení do létacích blan, na čenichu blanité 

výrůstky, boltce kornoutovité, jednoduché stavby, 
ocas nahoru ke hřbetu, 

Pteropodiformes, Rhinolophoidea

vrápenec malý 
(Rhinolophus hipposideros)
vrápenec velký
(Rhinolophus ferrumequinum)



vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)



vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)



• na viscerocraniu hrbol
• mezi řezáky ploténka -

lupenitá mezičelist, nesoucí 
drobné řezáky  

• v dolní čelisti 2 páry řezáků



čeleď: netopýrovití (Vespertilionidae)
zavěšeni i opřeni o boční stěny, létací blány skládají, 

čenich bez výrůstků, tragus, ocas se skládá na 
břicho



32

• řezáky daleko od sebe, 
• v dolní čelisti 3 páry řezáků, širší



Plecotini Vespertilionini sensu lato

Vespertilionidae

podčeledi Vespertilioninae · Murininae · Myotinae · Kerivoulinae

triby Vespertilioninae - Antrozoini, Eptesicini, Lasiurini, Nycticeiini, 
Nyctophilini, Pipistrellini, Plecotini, Scotophilini, and Vespertilionini

boltce na čele spojeny kožní řasou, 
vzájemně se v napřímeném stavu dotýkají

boltce na čele nejsou spojeny kožní řasou, 
vzájemně se v napřímeném stavu nedotýkají



Plecotini

boltce dlouhé
nad 3 cm

boltce krátké
pod 3 cm

Plecotus Barbastella

rody



Myotis ostatní

Vespertilionini sensu lato
(Pipistrelini, Eptesicini, Vepertilionini)

ostruha bez epiblemy, tragus přímý,
2 malé premoláry mezi C a P4

ostruha s epiblemou

tragus rohlíkovitě prohnutý tragus hřibovitý
mezi C a P4

chybí malé premoláry

LAt > 37 mm
mezi C a P4  chybí malé premoláry

epiblema bez přepážky 

LAt < 37 mm 
mezi C a P4  1 malý premolár
epiblema většinou s kostěnou 

přepážkou 

Eptesicus Pipistrellus, Hypsugo

Nyctalus, Vespertilio

Myotinae



36

netopýr černý (Barbastella barbastellus)



37

netopýr ušatý (Plecotus auritus)



38

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)



netopýr velký (Myotis myotis)
netopýr východní (Myotis blythii)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
netopýr řasnatý (Myotis nattererii)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
netopýr Brandtův (Myotis brandtii)
netopýr vodní (Myotis daubentonii)
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
netopýr alkathoe/nymfin (Myotis alcathoe)

rod Myotis





netopýr velký (Myotis myotis)



netopýr východní (Myotis blythii)



netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)



netopýr řasnatý (Myotis nattereri)



netopýr brvitý (Myotis emarginatus)



netopýr vousatý 
(Myotis mystacinus)

netopýr Brandtův 
(Myotis brandtii)



netopýr pobřežní 
(Myotis dasycneme)

netopýr vodní 
(Myotis daubentonii)



netopýr severní 
(Eptesicus nilssonii)

netopýr večerní 
(Eptesicus serotinus)



netopýr parkový 
(Pipistrellus nathusii)

netopýr hvízdavý 
(Pipistrellus pipistrellus)

n. nejmenší
(P. pygmaeus)



netopýr Saviův
(Hypsugo savii)



netopýr rezavý 
(Nyctalus noctula)

netopýr stromový 
(Nyctalus leisleri)



netopýr pestrý
(Vespertilio murinus)
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