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Abstrakt 

Psal jsem o pavoucích. Nejdřív jsem napsal o zařazení pavouků ve zvířecí říši. Pak jsem krátce 

převyprávěl pověst o Arachné (to je dívka, podle které se pavoukovci latinsky jmenují Arachnida). 

Ve své práci popisuji vnější i vnitřní stavbu těla pavouka. Pak jsem napsal o rozmnožování 

pavouků, kde jsem popsal i různé způsoby páření u některých druhů. V krátkosti jsem popsal 

pavoučí „dětství“ a růst. Podrobně jsem charakterizoval některé čeledi pavouků, které jsou důležité 

počtem druhů, nebo mi přišly jinak zajímavé. Nakonec jsem krátce nastínil chov sklípkanů a napsal 

o svém sklípkanovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The article is about spiders. There are described basic zoological classification of spiders, spider 

body description, life cycle, reproduction and social behavior. There are described families of 

spiders. There is written about breeding of spiders and author writes about his own Brachypelma 

smithi spider pet. The most of photos in the text is from author’s own photo archive.  
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ÚVOD 

Pavoukovci, tedy i pavouky, se zabývá věda zvaná arachnologie. Pavouci jsou krásná a rozmanitá 

osminohá stvoření. Na světě žije přes 40 000 druhů pavouků. I přes tento obrovský počet druhů je 

obtížné sehnat o pavoucích knihy (no dobře, nějaké vycházejí, ale není jich tolik).  

Pavouky jsem si vybral, protože pavouci jsou má nejoblíbenější zvířata. Zároveň už jsem o 

pavoucích psal dvě jiné práce, jedna má asi 8 500 znaků, druhá asi 11 500 znaků, takže jsem 

přibližně věděl, o čem budu psát. Původně jsem plánoval, že ty dvě předchozí práce spojím 

dohromady a rozšířím, nakonec jsem ale jimi jen volně inspiroval a napsal v podstatě novou práci. 

V žádném případě jsem netušil, že se rozepíšu tak moc (tahle práce má 43 585 znaků bez mezer). 

Zajímavé je určitě povídání o vnitřní stavbě těla pavouka. Ve škole nám maximálně řekli, že 

pavouk má osm noh a tělo rozdělené na hlavohruď a zadeček. Ale pavouk není jenom to, pavouk 

má i vnitřnosti. Nejzajímavější na pavoucích je určitě tvorba vlákna. Věděli jste, že pavoučí vlákno 

není jenom jedno, ale že existuje více druhů vláken k různým účelům? Pavoučí rozmnožování je 

také zajímavé. Vždyť pavoučí sameček, mnohdy menší než samička, úplně ztělesňuje samiččiny 

představy o dobrém jídle. Sameček musí samičku přesvědčit, že je samečkem a ne potravou (a i tak 

má někdy po páření smůlu). Jiné druhy používají jiné dorozumívací signály k samičce. Po páření 

samička postaví kokon s vajíčky. Malí pavoučci po vylíhnutí jsou miniaturní kopie dospělých, ale 

podoba nestačí, musí vyrůst do jejich velikosti. Aby pavouk mohl růst, musí se svlékat, protože má 

pevnou vnější kostru.  

Pak jsem charakterizoval některé čeledi pavouků, které mi přišly zajímavé, i jejich způsoby lovu. 

Až si o nich přečtete, budete vědět, jaký pavouk si staví ty „hnusné“ pavučiny u stropu a jaký 

pavouk vám spadl do umyvadla při hledání samičky. Nakonec jsem nastínil chov sklípkanů a svého 

sklípkana Chelicerku.  

Práci jsem psal, hlavně abych si shrnul své znalosti a abych se dověděl ještě něco dalšího, něco, co 

ještě nevím. Hlavně ze začátku mě to nebavilo, podřády Mesothelae, Orthognatha, Labidognatha, 

to všechno znám. Ale jak jsem se dostal k vnitřní stavbě těla pavouka, začalo mě psaní bavit, 

protože jsem objevil spoustu věcí, které jsem nevěděl. A tak to šlo po celý zbytek práce.  
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1 Obecně o pavoucích 

1.1 Zařazení ve zvířecí říši 

Pavouci jsou starobylým řádem, jehož první fosilní záznamy pochází už z období devonu 

před 380-385 miliony lety. Jinak o pavoucích nejsou příliš početné pozůstatky, mají totiž měkké 

tělo, které se špatně zachovává. Pavouci patří mezi bezobratlé živočichy, to znamená, že nemají 

vnitřní kostru. Stejně jako hmyz, stonožky nebo korýše pavouky řadíme mezi členovce. Přesněji 

pavouci patří do podkmene klepítkatci (Chelicerata) do třídy pavoukovců (Arachnida). Vedle řádu 

pavouků (Araneida) se mezi pavoukovce řadí ještě roztoči, štíři, sekáči, solifugy, roztočovci, 

štírenky, štírci, bičnatci a krabovci.  

1.2 Pověst o Arachné 

Nejdříve se podíváme, odkud se vlastně vzalo latinské pojmenování pavouků a 

pavoukovců. Podle starořecké pověsti žila kdysi jedna dívka Arachné. Uměla tkát nádherné látky. 

Vedla ji bohyně Athéna. Arachné však stoupl její úspěch do hlavy a prohlásila, že by v tkaní 

Athénu porazila. To Athénu rozhněvalo. Nejdříve k ní přišla v podobě stařenky a pokusila se ji 

přemluvit k omluvě. Arachné se ale dál vychloubala. Athéna se tedy proměnila do své božské 

podoby a přijala souboj. Obě dvě utkaly nádherné látky, na kterých byly výjevy ze života bohů. 

Athénu rozhněvalo, že z Arachnina výtvoru vyzařovala neúcta k bohům. Začala ji mlátit. Arachné 

se obávala pomsty bohyně, a tak si utáhla kolem krku smyčku a chtěla se zardousit. Athéně jí bylo 

líto, takže ji proměnila v pavouka, aby tkala pavučiny po celý život.  

1.3 Rozdělení pavouků  

Řád pavouků se dělí na tři podřády: sklípkoši (Mesothelae), sklípkani (Mygalomorphae 

nebo Orthognatha) a dvouplicní (Araneomorphae nebo Labidognatha). Celkem bylo zatím na 

světě popsáno přes 40 000 druhů pavouků ve 109 čeledích.  

1.3.1 Sklípkoši  

Sklípkoši (jinde jsem našel název sklípkonoši) jsou nejprimitivnější pavouci. Na zadečku 

mají ještě článkování jako pavoučí předkové. Žijí pouze v jihovýchodní Asii, Číně a Japonsku. 

Sklípkoši si budují nory pod zemí, kde tráví skoro celý život, takže nejsou tak často spatřeni. Dnes 

je známo pouze 87 druhů rozdělených do 5 rodů v 1 čeledi.  
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1.3.2 Sklípkani  

Mezi sklípkany patří největší pavouci světa. Největší z nich, sklípkan největši 

(Theraphosa blondi), může mít rozpětí nohou až 25 cm a velikost těla (délka od chelicer ke konci 

zadečku) až 90 mm. Na rozdíl od sklípkošů nemají sklípkani článkovaný zadeček. Sklípkani mají 

malé oči umístěné na očním hrbolku a vůbec se s nimi při lovu neorientují. Hlavním viditelným 

rozdílem od dvouplicních pavouků je uspořádání chelicer. U sklípkanů a sklípkošů jsou totiž 

chelicery umístěny rovnoběžně vedle sebe a směřují dolů. Kořist pavouk usmrtí tak, že vede 

kousnutí svrchu dolů. Spousta sklípkanů si staví nory, ale existují i pozemní druhy a dokonce i 

stromoví sklípkani. Podřád sklípkanů zahrnuje asi 2 600 druhů v 15 čeledích. V České republice 

žijí ze sklípkanů jen tři druhy z čeledi sklípkánkovití (Atypidae): sklípkánek hnědý, sklípkánek 

černý a sklípkánek pontický. Sklípkani jsou rozšířeni převážně v tropických a subtropických 

oblastech.  

1.3.3 Dvouplicní  

Podřád dvouplicních zahrnuje většinu pavoučích druhů. Všichni pavouci, se kterými se 

běžně setkáváte doma či na zahradě, patří do tohoto podřádu. Jejich chelicery jsou orientovány 

proti sobě. Chelicery kořist stisknou ze dvou stran jako kleštičky. Podřád dvouplicní obsahuje 37 

000 druhů v 93 čeledích, takže je tu opravdu velká druhová rozmanitost. Mnozí si staví pavučiny 

(křižáci, třesavky, pokoutníci, …), protože na rozdíl od předchozích dvou podřádů umějí 

produkovat speciální vlákno na tvorbu pavučin. Najdeme tu i aktivní lovce (skákavky, slíďáci, …) 

s relativně velkýma očima, kteří si kořist vyhledávají pomocí zraku. V České republice žije celkem 

855 druhů pavouků v 38 čeledích, což po odečtení tří druhů sklípkánků dává 852 druhů z podřádu 

dvouplicních v 37 čeledích.  
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Obr. 1 – Uspořádání chelicer u podřádů Mesothelae, Orthognatha a Labidognatha.  

 

2 Stavba těla pavouka  

Tělo pavouka je rozděleno na dvě hlavní části. Vepředu se nachází hlavohruď 

(cephalothorax), na kterou se vepředu připojují klepítka (chelicery), makadla (pedipalpy) a osm 

nohou. Vzadu je k hlavohrudi připojen tenkou stopkou zadeček (abdomen).  
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Obr. 2 – Stavba těla pavouka.  

 

2.1 Chelicery, makadla  

Vepředu na hlavorudi má pavouk jeden pár chelicer. Ty slouží k usmrcení kořisti. 

Sestávají ze dvou částí, základního článku a drápku. Základním článkem vede jedový kanálek. 

Tento kanálek vede jed do dutého drápku, jehož pomocí se pak vstříkne do kořisti. Rozdíly 

v různých uspořádáních chelicer jsem popsal u jednotlivých podřádů pavouků.  

Makadla hrají jinou úlohu u samic a u samců. Vypadají jako kratší nohy. U samic mohou 

fungovat makadla jako pátý pár nohou, jako hmatový orgán, nebo si s nimi přidržují potravu u úst. 

U samců má makadlo důležitou úlohu při rozmnožování. Na posledním článku makadel má pavouk 

pohlavní orgán bulbus. V bulbu samec přenáší sperma a při páření jej vstřikuje do samice. Podle 

makadel poznáte samce od samice, samci mají konce makadel výrazně rozšířené.  
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2.2 Pavoučí končetiny  

Pavoučí nohy se skládají ze sedmi částí. Nejblíže k hlavohrudi je kyčel (coxa), poté 

příkyčlí (trochanter), stehno (femur), koleno (patella), holeň (tibia), nárt (metatarsus) a chodidlo 

(tarsus). Na chodidle se v závislosti na druhu pavouka nacházejí dva nebo tři drápky. Spodní stranu 

chodidla a nártu pokrývají zvláštní krátké chloupky (scopulae). Tyto chloupky se na koncích větví 

a fungují jako přísavky, které pomáhají pavouka udržet na kluzkém povrchu (např. sklo). Pavouci 

k ohýbání končetin používají hydraulický tlak tělních tekutin.  

2.3 Hlavohruď  

Hlavohruď vznikla splynutím hlavy a hrudi u pavoučích předků. Svrchu chrání 

hlavohruď pevný krunýř – karapax. Vepředu na hlavohrudi má pavouk oči. Podle druhů a čeledí se 

může různit jejich počet a velikost. Nejběžněji mají pavouci osm očí, i když pavouci několika 

čeledí mají pouze šest očí. U některých jeskynních pavouků dokonce oči zanikly. Velikost očí se 

liší podle způsobu lovu. Sklípkani mají všichni malá očička. Pavouci lovící do sítí nebo pasivně 

číhající na svou kořist mají také malé oči. Skákavky nebo slíďáci si kořist aktivně chytají, takže 

mají přední pár očí výrazně zvětšený. Pavoučí oči jsou rozmístěny v párech jak vepředu na 

hlavohrudi, tak i na jejích bocích. Většinou ale pavouci svůj zrak k lovu vůbec nepoužívají a velice 

špatně vidí. V hlavohrudi je také uloženo centrum nervové soustavy – mozková zauzlina. Ta 

vznikla spojením ganglií (nervová uzlina, shluk neuronů) ve hlavohrudi. Pouze sklípkoši mají ještě 

ganglia v zadečku, vyspělejší pavouci už mají centrální mozkovou zauzlinu a do zadečku vedou 

nervy. Vepředu v hlavohrudi se nachází jedová žláza, kde si pavouk vytváří jed. V hlavohrudi také 

začíná pavoučí trávicí soustava – ústa, hltan, sací žaludek a přední střevo. Trávicí soustava 

potřebuje silné svalstvo schopné nasát silou podtlaku potravu do hltanu a do žaludku. Tyto svaly 

jsou uchyceny ke karapaxu. Někteří větší pavouci (třeba sklípkani) mají vzadu na karapaxu dobře 

patrnou prohlubeň (vtisk - fovea), na kterou se upínají silné svaly sacího žaludku.  

2.4 Zadeček  

Zadeček se k hlavohrudi připojuje tenkou stopkou (petiolus). Touto stopkou prochází 

z hlavohrudi nervový provazec a přední střevo a ze zadečku hlavní céva. Podél celého zadečku 

vede pokračování trávicí soustavy – střední střevo, koncové střevo, řitní otvor, slepé výběžky 

střeva, malpighické trubice a kloaka. Právě slepé výběžky střeva, odkud se vstřebávají živiny do 

krve, zabírají v zadečku nejvíce místa. Na vrchní straně zadečku se nachází srdce a plicní vaky (jen 

u některých pavouků, zejména pokročilejší pavouci dýchají pomocí vzdušnic). Na spodní straně 

zadečku mají pavouci rozmnožovací soustavu, u samic spermatéku (slouží k uskladnění spermií, 
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než jsou vajíčka připravena k oplození) a vaječníky, u samců varlata. Úplně vzadu na zadečku se 

nacházejí snovací bradavky.  

 

Obr. 3 – Vnitřní stavba pavoučího těla.  

 

2.5 Dýchací a oběhová soustava  

Pavoučí srdce má tvar dlouhé trubice a probíhá podél vrchní stěny zadečku. Do srdce 

proudí krvomíza (hemolymfa) otvory rozmístěnými po celé jeho délce. Při smrštění srdce se tyto 

otvory pomocí chlopní uzavřou a krvomíza je hnána hlavní cévou do hlavohrudi, kde se volně 

rozlévá po těle. Pavouci mají otevřenou krevní soustavu, to znamená, že krvomíza volně proudí 

tělem a vyplňuje celou tělní dutinu. Zde omývá orgány a zajišťuje výměnu kyslíku a živin. Pavoučí 

krvomíza neobsahuje červené krvinky s hemoglobinem, ale je v ní volně rozpuštěno barvivo 

hemocyanin, jež plní funkci hemoglobinu – váže na sebe kyslík. Pavouci v krvomíze disponují jen 

menším počtem buněk, které chrání před infekcí nebo pomáhají s hojením ran.  
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Pavouci dýchají třemi způsoby, buď s pomocí plicních vaků, nebo s pomocí vzdušnic, 

nebo kombinací obojího. Slípkoši a sklípkani mají dva páry plicních vaků, dvouplicní mají jeden 

pár plicních vaků a vzdušnice nebo jenom vzdušnice. Vstup do plicních vaků tvoří otvor na spodní 

straně zadečku, kudy vstupuje vzduch. Dostane se k tzv. tácům naplněným krvomízou. Vzduch 

proudí volně mezi těmito „tácy“ a přes stěnu vstupuje kyslík do krvomízy. Plicní vaky dýchají 

pasivně, to znamená, že vzduch není vháněn dovnitř žádným mechanismem, ale vzduch volně 

prochází mezi „tácy“. Účinnějším způsobem dopravy kyslíku do těla jsou vzdušnice. U nich se 

kyslík nerozpouští do krvomízy, ale je přiváděn přímo k potřebným orgánům. Proto pavouci, kteří 

dýchají jen pomocí vzdušnic, nemají v krvomíze barvivo hemocyanin.  

2.6 Trávicí soustava  

Trávení pavoučí potravy začíná už před snědením (tzv. mimotělní trávení). Pavouk do 

kořisti vstřikuje kromě jedu i trávicí enzymy, které postupně z kořisti vytvoří kaši. Pavoučí ústa a 

hltan jsou totiž velmi úzké a větší kousky potravy jimi neprojdou, proto pavouk nestrávené zbytky 

(například vnější kostru hmyzu) odhodí pryč. Svaly roztáhnou sací žaludek a ten tak silou podtlaku 

nasaje tuto kaši. Zpětnému toku potravy brání chlopně. Trávenina se pomocí stahů okružní 

svaloviny posunuje dál do střev. Přes stěnu střeva se vstřebávají živiny do krvomízy, která volně 

omývá tělní orgány. Slepé výběžky střeva slouží ke zvětšení povrchu. Tyto slepé výběžky vyplňují 

v zadečku většinu prostoru a u některých pavouků zasahují až do hlavohrudi. Na koncové střevo se 

připojují malpighické trubice, které vylučují dusíkaté sloučeniny. Odpadní látky se shromažďují 

v kloace, než mohou odejít z těla jako výkaly.  

2.7 Pavoučí vlákno  

Předpokládá se, že nejdříve se pavoučí vlákno vyvinulo jako měkká výstelka nory, poté 

k ochraně vajíček před vyschnutím a před predátory. Později pavouci začali používat vlákno i 

k chytání a omotávání kořisti. Pavoučí vlákno je tvořeno bílkovinami, hlavní složkou je bílkovina 

fibrin. Nejdříve je tato směs bílkovin kapalná, ale po vyloučení rychle tuhne. Pavoučí vlákno 

vzniká ve snovacích žlázách v zadečku. Pavouci vylučují vlákno ze snovacích bradavek. Tyto 

bradavky jsou umístěny většinou v párech (jeden až čtyři páry, obvykle tři) na zadní části zadečku. 

Jedinou výjimku tvoří primitivní sklípkoši, kteří mají bradavky umístěny na spodní straně zadečku 

uprostřed. Tvar snovacích bradavek pomáhá odlišit jednotlivé čeledi pavouků. Na snovacích 

bradavkách je mnoho vývodů (spigotů), z nichž každý vylučuje tenké vlákno a každý je připojen 

k jedné snovací žláze. Spletením těchto tenkých vláken pak vznikne výsledné pavoučí vlákno. 

Pavouci mají několik druhů snovacích žláz a každá produkuje vlákno k jinému účelu. Známe 

nejméně sedm typů snovacích žláz.  
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 aciniformní žlázy – produkují vlákno k obalení kořisti; mají je všichni pavouci  

 ampulární žlázy – produkují vlečné vlákno, které za sebou pavouci nechávají při pohybu; 

mají je všichni pavouci  

 pyriformní (hruškovité) žlázy – tvoří vlákno k uchycení závěsných vláken sítě atp.; mají je 

všichni pavouci  

 cylindrické žlázy – tvoří vlákno na ochranu vajíček v kokonu; často chybí u samců a u 

čeledí skákavkovití (Salticidae) a šestiočkovití (Dysderidae)  

 kribelární žlázy – je jich velký počet, pomocí snovací destičky (kribelum) s až 40 000 

spigoty tvoří tenká vlákna, která pavouk pročesává hřebínkem (kalamistrum) na metatarzu 

zadní nohy, vytváří se vlákno se strukturou podobnou suchému zipu, do kterého se 

zaplétají ochlupené nohy hmyzu, toto vlákno obaluje hlavní silné vlákno; má je 22 čeledí 

pavouků, např. cedivkovití (Amaurobiidae), cedivečkovití (Dyctinidae), kruháčovití 

(Oecobiidae), pakřižákovití (Uloboridae)  

 agregátní žlázy – tvoří lepkavé kapénky uchycené na hlavní vlákno, slouží k chytání 

kořisti; mají je čeledi křižákovití (Araneidae), snovačkovití (Theridiidae) a 

plachetnatkovití (Linyphiidae)  

 lalůčkovité žlázy – tvoří vlákno k obalování kořisti; má je pouze čeleď snovačkovití, díky 

čemuž jsou aciniformní žlázy zredukovány  

Pavoučí vlákno má úžasné vlastnosti. Nejsilnější typy pavoučích vláken jsou silnější než 

ocelové vlákno o stejném průměru a asi třikrát pevnější než umělé vlákno kevlar používané do 

neprůstřelných vest. Pavoučí vlákno může být nataženo o 50% své délky, než se přetrhne. 

Rekordem je vlákno natáhnuté na dvacetinásobek své délky. Pavoučí vlákno díky svým úžasným 

vlastnostem může mít mnoho využití. Vzhledem k tomu, že je tenké a zároveň pevné, používá se 

v dalekohledech a mikroskopech na zaměřovací kříže, na měřicí stupnice, atd. Neúspěchem zatím 

skončilo využití pavoučího vlákna pro výrobu oděvů. V pavoučích farmách musí být tisíce 

pavouků k výrobě dostatečného množství vlákna, je problém se zajištěním potravy (síťové pavouky 

nutí instinkt lovit do sítí a odmítají normálně podávanou potravu) a navíc se pavouci požírají 

navzájem. V poslední době se vědcům ale podařilo geneticky upravit housenky bource morušového 

nebo třeba trpasličí kozy západoafrické, aby v mléce produkovaly bílkoviny potřebné k výrobě 

vlákna.  
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Obr. 4 – Detail snovacích bradavek pokoutníka domácího (Tegenaria domestica).  
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2.8 Pavoučí smysly  

Nejviditelnějším smyslovým orgánem na těle pavouka jsou oči. Pavouci mají jednoduché 

oči na rozdíl od hmyzu, který má oči složené. O očích jsem psal podrobněji v odstavci o 

hlavohrudi.  

Pavouci mají chuť a čich, ale moc toho o těchto jejich smyslech nevíme. Je otázkou, zda 

jsou vůbec čich a chuť odděleny. Pavouci jsou schopni ochutnávat jícnem, protože nepoživatelnou 

potravu ihned vyvrhnou. Dokáží však také „ochutnávat dotykem“. Na koncích makadel a nohou 

mají nějaká chuťová a čichová čidla.  

Pavouci sice postrádají sluch, tak jak ho známe my lidé, avšak dokážou velmi citlivě 

vnímat vibrace vzduchu a povrchu. Na některých článcích nohou jsou rozmístěny orgány 

trichobotrie, které slouží právě k vnímání vibrací. Tvoří je jamka se vzpřímenými brvami. Tyto 

brvy se při vibracích různě pohybují, což pavoukovi umožní zjistit směr zdroje vibrací. Na těle 

mají také pavouci rozmístěny různé hmatové chloupky.  

 

Obr. 5 – Detail očního hrbolku pavouka Brachypelma smithi.  
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3 Život pavouka  

3.1 Rozmnožování  

Nedospělí samci a samice mnoha druhů pavouků se od sebe vzhledově příliš neliší, žijí 

stejným způsobem života. Změna nastává se svlékáním do dospělosti. Samcům a samicím se plně 

vyvinou pohlavní orgány. Od této chvíle samci přestávají přijímat potravu a věnují se hlavnímu 

smyslu svého života – jdou zplodit děti. Jak jsem již psal, samec pavouka používá k transportu 

spermatu do samice makadla. Také jsem ale psal, že samec má varlata v zadečku. Samec tedy musí 

dostat sperma ze zadečku do makadel. K tomu si uplete malou síťku. U primitivních pavouků má 

podobu jednoho vlákna, u vyvinutějších druhů má tvar trojúhelníku či čtverce. Tuto síťku si 

pavouk podrží u zadečku a vypustí do ní kapku spermatu. Sperma pak střídavě nasává do jednoho a 

do druhého makadla. Nasávání kapky spermatu trvá u většiny pavouků 30 minut, avšak u některých 

sklípkanů tři až čtyři hodiny. Jakmile je hotovo, vydává se samec na cestu, aby si našel svou 

„vyvolenou“. Na cestu se vydává vždy samec, neboť zahyne-li, může samici oplodnit jiný samec, 

zahyne-li samice, je ztracena celá nová generace malých pavoučků.  

Když samec nalezne samici od stejného druhu, ještě nemá vyhráno. Musí samičku 

přesvědčit, že ji navštívil nápadník a ne chutná kořist. U některých druhů jsou samci mnohem 

menší než samice, takže se je nevyplatí sníst (pavouci rodu Nephila, samice je až 1 000x hmotnější 

než samec). Většina samců ale tuto výhodu nemá. Rozmnožovací pud samice musí potlačit hlad. 

K tomu se u každého druhu vyvinul specifický systém námluv. Samotné oplodnění probíhá tak, že 

samec vloží své makadlo do samičí epigyne (pohlavní destička) na spodní straně zadečku. Samčí 

bulbus má často složité tvary. To zabraňuje zkřížení jiných druhů. Samčí bulbus a samičí epigyne 

fungují asi jako klíč a zámek.  

3.1.1 Pavouci lovící do sítí  

Námluvy u pavouků lovících do sítí obvykle probíhají tak, že sameček přijde k pavučině 

samičky a začne drnkat na vlákna. Tito pavouci totiž nemají vyvinutý zrak, takže se musí 

dorozumívat pomocí vibrací. Každý druh má své specifické signály, aby samice odlišila samce od 

kořisti, která spadla do sítě a od samců jiného druhu.  

Například pokoutník nálevkovitý (Agelena labyrinthica). Sameček se opatrně přibližuje 

po pavučině a bubnuje při tom do sítě. Samička ve svém úkrytu (pokoutníci si budují trubicovité 

rourky) cítí vibrace a nechává samečka se přiblížit. Když se sameček přiblíží, pohladí samičku 

předníma nohama. To má na ni uklidňující účinek. Páření probíhá u vchodu do úkrytu. Samec 
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přistupuje k samici zepředu, položí se vedle ní a zasunuje jedno makadlo do pohlavního otvoru 

samice. Po skončení se položí vedle samice z druhé strany a opakuje totéž s druhým makadlem. Po 

skončení páření se samec dává na útěk. Samice po něm chňapne a někdy se jí podaří ho ulovit. Asi 

měsíc po páření samice zhotoví bílý kokon s vajíčky a upevní ho ve své rource.  

Samec křižáka obecného (Araneus diadematus) to má oproti pokoutníkovi horší. 

Nejdříve samec uplete k okraji sítě vlastní vlákno. Na toto vlákno drnká, aby přivábil samici. Když 

samice konečně přijde, zavěsí se hlavohrudí dolů a natočí břišní stranu k samečkovi. Ten zasune 

své makadlo do její epigyne. Většinou se to ale na první pokus nepovede, takže samec musí pokusy 

několikrát opakovat. Jakmile se mu to povede s jedním makadlem, seskočí dolů na bezpečnostním 

vlákně. Teď musí celé námluvy zopakovat znovu, aby mohl zavést i druhé makadlo. Samice je 

ochotná k páření pouze několik dnů po posledním svlékání. Pokud samec přijde mimo tento čas, 

samice ho sní. Faktem ale je, že samice, které snědly samce, přibraly na váze a měly početnější 

snůšku vajíček. Na podzim zhotoví samice na skrytém místě několik kokonů ze žlutavého vlákna. 

Vedle posledního si sedne a umírá. Mláďata se líhnou v květnu a shromažďují se v jakémsi chumlu 

(jeden jsem viděl na zdi našeho domu). Po prvním svleku se rozejdou do okolí. Do podzimu 

dorostou do velikosti 3-5 mm. Zimu přezimují a dospívají až v létě. Křižák obecný má na rozdíl od 

jiných příbuzných druhů dvouletý vývoj.  
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Obr. 6 – Mláďata křižáka obecného.  

 

Meta podzimní (Metellina segmentata) z čeledi čelistnatkovití (Tetragnathidae), která si 

staví pavučiny podobné křižáčím sítím (a dříve byla mezi křižáky řazena), má méně rizikový 

průběh páření. Samec (někdy i několik samců) číhá na okraji sítě a čeká, až se samici chytí do sítě 

kořist. Samice vyběhne za svou obětí. Toho využije samec, přiběhne k samičce a dokud je 

zaměstnána pojídáním potravy, oplodní ji.  

Sklípkani sice nechytají do sítí, ale námluvy u nich probíhají podobně. Slípkani mají také 

špatný zrak, takže námluvy tvoří bubnování do země a poté vzájemné dotyky a hlazení. Když 

samec najde samici, zabubnuje makadly o zem. Samička odpoví také bubnováním. Po vzájemném 

přiblížení se ještě mohou samec se samicí vzájemně „oťukávat“. Při páření samec zepředu 
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nadzvedne samici a vloží makadla do její epigyne. Po oplodnění se samec snaží rychle uprchnout, 

neboť v něm samice zase začne vidět potravu.  

 

Obr. 7 – Samička (nahoře) a sameček nějakého druhu snovačky. Páření jsem neviděl.  

 

3.1.2 Aktivní lovci  

U aktivně lovících druhů pavouků mají námluvy trochu jiný průběh. Samci mají problém 

najít samici, nežije totiž na jednom místě (v síti či v noře), ale volně se pohybuje. Pavouci naštěstí 
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za sebou nechávají pachovou stopu, jež samečkovi pomáhá identifikovat samičku stejného druhu. 

Tito pavouci mají dobrý zrak, s jehož pomocí loví, takže námluvy probíhají vizuálně, samec před 

samicí mává makadly či nohama a předvádí různé tanečky. Avšak zrak samcům mnohdy 

nepomůže, když narazí na místo, kde nedávno stála delší dobu samička, nebo když mu při 

námluvách uteče. Samec cítí pach samičky a dvoří se prázdnému místu. 

Skákavky mají nejlepší zrak z pavouků. Samci před samičkou předvádějí složité tanečky. 

Samec u nás běžné skákavky pruhované (Salticus scenicus) má výrazně velké chelicery (na rozdíl 

od samic). Svými chelicerami dává samici optické signály. Tančí před samicí ze strany na stranu 

s předníma nohama zvednutýma do výše a s rozevřenými chelicerami. Samice se stáhne do své 

pavučinové rourky (i když jsou aktivní lovci, v noci nebo v chladném počasí přebývají 

v pavučinové rource), kde dojde k páření.  

Samci slíďáků také předvádějí samičkám různé pohyby. Ač také aktivní lovci, nemají 

slíďáci tak dobrý zrak jako skákavky. To se může stát osudným samečkovi, kterého spatří samička 

dříve, než on ji. Proto samec často signalizuje, i když není na blízku žádná samice. Při slíďáčím 

zásnubním tanečku sameček střídavě zvedá makadla nahoru a dolů. Při tom také může provádět 

kývavé pohyby nohama. Při páření samec vyleze zepředu na samici a přes bok zadečku do ní 

zavádí svá makadla. Nejhezčí na slíďácích je však jejich péče o mláďata. Několik týdnů po páření 

samice zhotoví kokon s vajíčky. Kokon pak nosí všude s sebou připevněný na snovacích 

bradavkách. Dva až tři týdny po vytvoření kokonu se vylíhnou z vajíček malí slíďáčci. Matka 

rozřízne kokon a pomůže jim ven. Mláďata jí vylezou na zadeček a ještě několik dní je matka nosí, 

než se poprvé svléknou a pak se rozutečou do okolí.  

Samec lovčíka hajního (Pisaura mirabilis) nosí samici jako dárek pečlivě zabalenou 

kořist. Když nepotká samici, sní kořist nakonec sám, když potká samici, zdviženou hlavohrudí jí 

ukazuje svůj dárek. Samice zvědavě přijde a zakousne se. Samec toho využije a spáří se se samicí. 

Někdy v přestávce před zavedením druhého makadla se samec jakoby mimochodem také zakousne 

do kořisti. Po skončení páření se samec v klidu a bez nebezpečí vzdálí. Samice nosí kokon pod 

tělem připevněný na snovacích bradavkách a zároveň ho přidržuje chelicerami. Těsně před 

vylíhnutím mláďat kokon zavěsí do pavučinového stanu, který postaví na vegetaci. Po vylíhnutí se 

mláďata shromažďují v chomáči a matka je hlídá. Postupně se mláďata rozutečou.  

3.2 Tvorba kokonu 

Samice nemusí klást vajíčka hned po páření. Ve spermatéce může uchovávat sperma 

delší dobu. Když přijde vhodný čas, samice pavouka vytvoří na ochranu vajíček kokon. Nejdříve 
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uplete hedvábnou síťku, kterou položí na zem. Na tuto síťku naklade vajíčka a pokryje je lepkavou 

tekutinou (obsah spermaték, tím dojde k oplodnění vajíček). Pavoučí druhy kladou různé počty 

vajíček. Bylo vypozorováno, že větší druhy kladou více vajíček. Výjimkou jsou někteří velcí 

pavouci, kteří kladou menší počet velkých vajíček (velká mláďata mají vyšší šanci na přežití). 

Někteří pavouci z čeledi vzokanovití (Oonopidae) kladou jen dvě vajíčka (s těmito malými, asi 2 

mm velkými pavoučky se vzácně můžete setkat i v ČR). Jeden drobný jeskynní druh pavouka klade 

dokonce jen jedno vajíčko. Naproti tomu, některé samice sklípkanů rodu Theraphosa mohou 

naklást až 3 000 vajíček. Vajíčka mají velikost od 0,4 mm do 4 mm. Po nakladení všech vajíček 

samice překryje snůšku další vrstvou vlákna. Množství vlákna a následná péče o budoucí potomky 

se také liší podle druhů pavouků. Třesavky rodu Pholcus svá vajíčka spojí jen několika vlákny a 

kokon nosí v chelicerách. Mláďata po vylíhnutí zůstávají s matkou v pavučině a postupně se 

rozprchnou. Pavouci žijící v norách nechávají kokony v bezpečí u sebe. Někteří pavouci kokony 

střeží, dokud se mláďata nevylíhnou (např. běžníci). Jiní pavouci kokon dobře ukryjí (pod kámen, 

do stočeného listu, atd.) a dál se o něj nestarají. Slíďáci a lovčíci, aktivní lovci, nosí kokony 

s sebou. Slíďáci mají kokon připevněný na snovacích bradavkách, lovčíci jej navíc přidržují ještě 

v chelicerách.  

Obal vajíčka tvoří mnoho membrán. Pavoučí zárodek (embryo) žije ze žloutku. Jakmile 

embryo pomocí vaječného zubu na bázi makadel protrhne alespoň jednu z těchto membrán, stává 

se postembryem. Postembryo později svléká vnější obal těla a stává se z něj první instar. Tito 

pavoučci jsou miniaturní kopie dospělých a již jsou schopní žít mimo kokon. U pavouků pečujících 

o kokon jim z kokonu pomáhá matka, u nepečujících pavouků se dostávají ven sami.  

3.3 Růst a svlékání 

Malí pavoučci musí přijímat potravu, aby mohli vyrůst do dospělosti. Jenže to má háček. 

Pavoučí tělo obklopuje pevná chitinová vnější kostra, která se nedokáže roztahovat. Jen někde se 

nacházejí ohebnější membrány umožňující pohyb částí těla. Aby pavouk mohl růst, musí tuto 

kutikulu (jiný název pro vnější kostru) shodit. Zároveň se také obnovují chloupky na povrchu těla a 

dorůstají ztracené končetiny. Pod starou kutikulou se začne utvářet nová kutikula, volnější a ještě 

měkká. Pavouk před svlékáním nejí. Princip svlékání je u všech druhů stejný. Pavouk se pověsí 

vzhůru nohama, ti větší se jen převrátí, aby zvýšili tlak tělní tekutiny na karapax. První prasklinky 

v kutikule se objeví právě na bocích karapaxu. Pak pokračují dále po stranách zadečku až ke 

snovacím bradavkám. Současně pavouk povytahuje nohy. Jakmile pavouk opustí starou kutikulu, 

ohýbá končetiny. Toto je jediná chvíle, kdy se pavoučí tělo může zvětšovat. Nová kutikula 

postupně zatuhne. Počty svlékání do dospělosti se liší v závislosti na velikosti pavouka a také na 

pohlaví. Dvouplicní se po dosažení dospělosti už nesvlékají. Zato sklípkani se svlékají i v 
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dospělosti, asi jednou ročně (jen samice, samci se už nesvlékají). Mnozí mají totiž na zadečku 

žahavé chloupky, které v nebezpečí vyčesávají a tyto chloupky se dají obnovit jen svlékáním.  

 

Obr. 8 – Čerstvě svlečená Brachypelma smithi (vlevo) vedle svlečky.  

 

4 Některé čeledi pavouků (Araneida)  

4.1 Sklípkani (Mygalomorphae nebo Orthognatha)  

4.1.1 Sklípkanovití (Theraphosidae)  

Tito sklípkani jsou velmi rozmanití. V této čeledi se vyskytují sklípkani podzemní (žijí v 

norách), zemní i stromoví. Je popsáno celkem 920 druhů ve 116 rodech. Stromové druhy sklípkanů 

jsou hustě pokryté dlouhými chlupy, které v případě pádu pavouka zpomalí. Někteří z těchto 

stromových pavouků z rodu Avicularia používají zajímavý způsob obrany, kdy na útočníka kromě 

vyčesávání žahavých chloupků vystříknou i výkaly. Mnohé druhy žijící v Americe mají na zadečku 

žahavé chloupky, které v nebezpečí vyčesávají zadníma nohama, místo aby kousaly. Patří mezi ně i 

v chovech častí sklípkani rodu Brachypelma. Další u chovatelů oblíbený druh Grammostola rosea 

žahavé chloupky téměř nepoužívá. Žahavé chloupky se vznášejí nad pavoukem, zabodávají se do 
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kůže, do sliznice, v horším případě i do očí. V žádném případě se nejedná o smrtelné nebezpečí, ale 

chloupky mohou způsobit na kůži svědění a zarudnutí. U alergiků mohou vyvolat záněty, silně 

svědící otok, v extrémním případě anafylaktický šok. Sklípkani z Afriky a Asie nedisponují 

žahavými chloupky, místo toho se však brání svým účinným jedem. Útěchou vám může být, že 

dosud není popsán žádný konkrétní případ, kdy by kousnutí sklípkanem z čeledi Theraphosidae 

mělo u člověka za následek smrt. Ani tak ovšem nelze nebezpečí podceňovat. Může dojít 

k poškození vnitřních orgánů (játra, srdce, ledviny), jed může negativně působit na nervový systém 

nebo způsobit rozpad červených krvinek. V každém případě je důležité vyvarovat se po kousnutí 

sklípkanem pití alkoholu. Kdyby vás někdy náhodou pokousal sklípkan, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nechcete být přece první ve statistice.  

 

Obr. 9 – Brachypelma smithi – samec. Na makadle můžete vidět bulbus a na holeni přední nohy 

tibiální hák – ten při páření slouží k zablokování chelicer samice.  

 

4.1.2 Sklípkánkovití (Atypidae)  

Dnes je známo 43 druhů sklípkánků ve třech rodech. Z toho tři druhy sklípkánků, 

sklípkánek hnědý (Atypus affinis), sklípkánek černý (Atypus piceus) a sklípkánek pontický (Atypus 
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muralis), žijí v Evropě a zároveň v České republice. Jsou to jediní zástupci podřádu Orthognatha 

žijící v naší přírodě. Vyskytují se na suchých, slunných a teplých svazích v koloniích (na jednom 

svahu je více nor). Poznáte je podle nápadně velkých základních článků chelicer, které používají i 

k hloubení nor. Všechny tři druhy jsou v České republice vzácné a chráněné. Největší a zároveň 

nejvzácnější z nich je sklípkánek pontický, jehož tělo může dorůstat i 25 mm. Samice sklípkánků 

se dožívají až deseti let, na pavouky v české přírodě je to úctyhodný věk. Sklípkánci celý svůj život 

prožijí v noře (kromě samců, když hledají samice). Nora je v závislosti na podloží a věku pavouka 

různě hluboká (maximální hloubka je až 90 cm) a vystlaná vrstvou pavučiny. Na povrchu nora 

pokračuje pečlivě zamaskovanou vodorovnou pavučinovou punčoškou, dlouhou a tlustou asi jako 

prst. V noci číhá sklípkánek v punčošce obrácen vzhůru nohama. Když přejde po punčošce kořist, 

sklípkánek jí zabodne do břicha chelicery a odtáhne ji do nory.  

Páření probíhá tak, že samec rozmočí žaludečními šťávami v nadzemní punčošce 

samičky díru a uvnitř nory se spáří. Samice si kokon nechává v noře. Na podzim se líhnou mláďata, 

která však přes zimu zůstávají s matkou. Na jaře (nejčastěji v březnu) vylézají malí pavoučci 

z nory. Mláďata sklípkánka hnědého a černého, 2-3 mm dlouhá, vylézají na rostliny, vypouštějí do 

vzduchu vlákna a nechávají se odnést větrem. Mláďata sklípkánka pontického jsou pravděpodobně 

příliš těžká, aby cestovala vzduchem.  

 

Obr. 10 – Sklípkánek pontický.  
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4.2 Dvouplicní (Araneomorphae nebo Labidognatha)  

4.2.1 Skákavkovití (Salticidae)  

Skákavkovití jsou nejpočetnější čeledí pavouků. Dnes je známo 5 202 druhů v 563 

rodech, z toho v České republice žije 68 druhů ve 27 rodech. Skákavky dosahují velikosti těla od 2 

mm do 30 mm u některých tropických druhů. Skákavky jsou aktivní lovci vyhledávající kořist 

pomocí zraku. Na přední straně jakoby seříznuté hlavohrudi mají čtyři oči v jedné řadě, z nichž 

prostřední pár je výrazně zvětšený, a po stranách hlavohrudi mají další dva páry očí. Skákavka 

zaregistruje pohyb kořisti bočníma očima. Celá se k ní otočí, aby ji mohla zaměřit pomocí předních 

očí. Skákavky vidí předníma očima stereoskopicky. Pomocí četných svalů na největším páru očí 

navíc skákavky dokážou posunovat zorným polem, aniž by se musely celé natáčet. Po zaostření 

zraku na kořist se pavouk začne pomalu plížit. Z krátké vzdálenosti pak na kořist skočí (odtud 

nejspíš pochází český název čeledi). Málokdy svou kořist mine, a kdyby náhodou, skákavka před 

skokem upevní k zemi jisticí vlákno, aby nespadla. Skákavky jsou inteligentní pavouci dobře se 

orientující ve svém teritoriu a schopní volit rozdílné taktiky lovu.  

Skákavky jsou skutečně „perly pavoučí říše“ (jak jsem psal v jedné slohové práci). 

Většina skákavek je pestře zbarvena. Na zdech domů, na plotních kůlech, na skalách a na stromech 

můžete v létě za slunečného počasí pozorovat hojnou, 5-7 mm dlouhou skákavku pruhovanou 

(Salticus scenicus). Jsou černobíle pruhované (jako zebra). Často se vyhřívají i na zdi našeho 

domu. Pořád pobíhají a nikdy se nezastaví na delší čas. Když je pozoruji, skákavka se ke mně 

natočí hlavohrudí a chvíli mě pozoruje také, pak zase sklopí zrak a pokračuje dál. Jednou jsem i 

viděl skákavku pruhovanou při lovu (je to už dávno, vzdálenosti jsem měřil odhadem, omlouvám 

se za případná zkreslení). Skákavka šla po našem rozvaděči. Ze vzdálenosti 10-15 cm si všimla 

malého černého pavoučka. Opatrně se k němu přiblížila a ze vzdálenosti asi 2 cm na něj skočila. 

Lov byl úspěšný. Páření skákavky pruhované jsem podrobně popisoval v kapitole o rozmnožování 

pavouků a podobně probíhá páření i u jiných druhů skákavek.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

26 

 

Obr. 11 – Samec skákavky pruhované. Všimněte si velkých předních očí.  

 

4.2.2 Slíďákovití (Lycosidae)  

Slíďákovití je také početná čeleď pavouků, dnes známe na světě 2 339 druhů ve 110 

rodech, z toho v České republice žije 65 druhů v 11 rodech. Slíďáci jsou také aktivní lovci. 

Dopředu se koukají šesti očima. Čtyři malé oči tvoří spodní řadu a nad nimi je pár větších očí. 

Další pár očí je po stranách hlavohrudi a tvoří s párem větších očí lichoběžník. Kořist registrují 

jednak zrakem, jednak mají na nohou množství trichobotrií schopných vnímat vibrace. Slíďáci se 

zmocňují kořisti rychlým výpadem. Na zahradě nebo obecně na otevřených místech můžete vidět 

pobíhat asi 5-8 mm velké, tmavé pavouky. To jsou slíďáci z rodu Pardosa. Ve střední Evropě se 

vyskytuje asi 30 druhů slíďáků z rodu Pardosa a všechny jsou si velmi podobné. Tito slíďáci si 
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nezhotovují žádný pavučinový úkryt. Naproti tomu některé druhy slíďáků si hrabou nory. 

Například slíďák tarentský (Lycosa tarentula) (z jeho názvu vzniklo pojmenování tarantule, někdy 

nesprávně používané pro sklípkany) nebo slíďák tatarský (Lycosa singoriensis), který se vzácně 

vyskytuje i na jižní Moravě. Slíďák tatarský je náš největší pavouk. Samice dosahuje délky těla až 

40 mm (největší pavouk nalezený v Česku – 32 mm tělo, 80 mm rozpětí nohou). Třicet centimetrů 

hluboké nory si buduje ve stepích a na písčitých březích řek s menším množstvím vegetace. Okraj 

vchodu do nory je vyztužen stébly trávy a dalších rostlin. Přes den pobývá v noře a v noci vylézá 

na lov. Kousnutí slíďákem tatarským není pro člověka životu nebezpečné a navíc se slíďák 

uchyluje ke kousnutí jen vzácně (nejdříve zkouší výhružný postoj, postaví se na zadní nohy 

směrem k útočníkovi a rozevře chelicery). Jiní slíďáci mají svůj život spjatý s vodní hladinou. U 

nás v Česku žijí slíďáci z rodu Pirata, například slíďák bažinný (Pirata piraticus) nebo slíďák 

potápivý (Pirata piscatorius). Žijí na stojatých nebo pomalu tekoucích vodách. Živí se hmyzem 

žijícím na břehu a na vodní hladině nebo hmyzem, který na vodní hladinu spadl, ale dokáží ulovit i 

pulce. V nebezpečí uniká slíďák bažinný na volnou hladinu dál od břehu, zatímco slíďák potápivý 

se potápí pod hladinu.  

Páření slíďáků jsem rozebral v kapitole o rozmnožování, jen dodám, že o svůj kokon se 

vzorně starají všechny druhy slíďáků. Samice jej nosí připevněný ke snovacím bradavkám a po 

vylíhnutí ještě nosí mláďata na zadečku až do jejich prvního svleku.  
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Obr. 12 – Slíďák mokřadní (Pardosa amentata).  

 

4.2.3 Křižákovití (Araneidae)  

Všichni jste asi už slyšeli o křižákovi a znáte jeho kruhovou síť. Jméno čeledi vzniklo 

podle kresby na zadečku křižáka obecného (Araneus diadematus) ve tvaru kříže. Křižáků žije na 

světě 2 990 druhů ve 167 rodech a v České republice 43 druhů v 17 rodech. Oči křižáka jsou 

uspořádány do čtverce, další čtyři postranní oči jsou oddáleny po stranách hlavohrudi. Křižáci mají 

nápadně větší zadeček než hlavohruď.  

Křížáčí síť je dvourozměrná s paprsčitými vlákny vybíhajícími ze středu a s lepivou 

spirálou vedenou přes paprsky. Křižák číhá na svou kořist buď uprostřed sítě, nebo ze středu vede 

signální vlákno k sobě do úkrytu. Pavouk staví síť tak, že vytváří vlákno nesené vánkem, které se 

někde zachytí. Pavouk vlákno zpevní. Tak vzniká pevné rámové vlákno sítě. Zprostřed tohoto 

vlákna se pavouk spustí k zemi, kde u pevní další vlákno. Tak vznikne konstrukce ve tvaru „Y“. 

Pak křižák začne vytvářet rámová vlákna okolo sítě, na která bude upevňovat paprsky a současně 

napíná paprsčitá vlákna ze středu sítě. Paprsky buduje vždy v největší mezeře a nový paprsek 
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napíná naproti předchozímu, aby vyrovnal napětí. Křižáčí síť obsahuje 15-30 paprsků. Pak pavouk 

začne ze středu sítě pokládat pomocnou spirálu s velkými rozestupy mezi vlákny. Definitivní, 

hustěji položenou spirálu z lepivých vláken pokládá směrem do středu sítě a řídí se při tom 

pomocnou spirálou. Kapičky lepu jsou na vlákně rovnoměrně rozmístěny, to dělá pavouk tak, že 

napne vlákno zadní nohou a pustí. Na vláknu se vytvoří kmity a kapky lepu se rozmístí stejně 

daleko od sebe. Za normálních podmínek si křižák staví novou síť každý den. Starou síť likviduje 

tak, že ji požírá.  

Křižák obecný si většinou nebuduje úkryt a na kořist číhá zavěšený uprostřed pavučiny. 

Jednoho křižáka obecného jsem našel i u nás na balkóně. Jedná se o menší kus, pravděpodobně 

mladý křižák. Pozoroval jsem u něj zvláštní způsob obrany. Když jsem na něj foukl, rychle začal 

kmitat sítí. Místo krásného křižáka jsem viděl jen rozmazanou šmouhu. Dělá to asi na zmatení 

nepřítele. Přibližně po třech sekundách se zase uklidnil a dál seděl uprostřed sítě a číhal na kořist.  
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Obr. 13 – Křižák podkorní (Nuctenea umbratica) se svou kořistí.  

 

4.2.4 Pokoutníkovití (Agelenidae)  

Pokoutníky asi také znáte. Jejich plachtovité sítě se vyskytují všude tam, kde se dlouho 

neuklízelo. Pokoutníků je 515 druhů ve 42 rodech, v České republice 10 druhů v 6 rodech. 

Pokoutníci mají nápadně dlouhý zadní pár snovacích bradavek. Na tarzálních článcích nohou mají 

pokoutníci nápadné trichobotrie. Pavouk si staví pavučinovou rourku, kde se skrývá. Rourka je 

připojená k síti. Tato rourka je otevřená i z druhé strany, aby ji pavouk mohl použít k úniku 

z nebezpečí. Síť pokoutníků neobsahuje lepkavá vlákna. Pavouk v noci neustále chodí po síti a 

doplňuje další vrstvy vlákna, takže síť může být docela tlustá. Jakmile se v síti objeví kořist, 
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pokoutník vyběhne z rourky a kořist usmrtí, případně kolem ní ještě obíhá a obmotává ji vlákny. 

Sám jsem jednou viděl takový souboj. Hodil jsem pokoutníkovi do sítě brouka. Pokoutník to hned 

zaregistroval a vyběhl ven. Protože síť nemá lepivá vlákna, broukovi nečinil pohyb po ní žádné 

potíže. Snažil se utéct pryč. Jenže pokoutník byl větší a vždy stál nad ním a omotával ho dalším a 

dalším vláknem. Nakonec pavouk vyhrál, zamotal brouka do vlákna a odnesl si ho do rourky.  

V kapitole o rozmnožování jsem popsal páření pokoutníka nálevkovitého (Agelena 

labyrinthica). Pokoutník nálevkovitý si buduje své sítě na vegetaci nebo v křovinách. V domech se 

můžete setkat s 10 mm dlouhým pokoutníkem domácím (Tegenaria domestica) nebo s větším, 12-

18 mm dlouhým pokoutníkem tmavým (Tegenaria atrica). U pokoutníků tmavých se můžete setkat 

častěji se samci. V noci pobíhají mimo síť (když hledají samici) a mohou spadnout do umyvadla či 

do vany a po kluzkých stěnách se už nedokáží vyšplhat zpět. Jednou nám několik dní pobíhal po 

domě samec pokoutníka tmavého. Pojmenoval jsem ho Romeo. Párkrát jsme ho našli na různých 

místech v domě a nakonec jsme ho objevili mrtvého v kuchyni. Jeho tělo mám schované dodnes 

v krabičce v pokoji. Ačkoliv je pokoutník tmavý velký pavouk, mnohdy se stane kořistí mnohem 

menších pavouků. Jednou jsem našel už mrtvého pokoutníka v síti třesavky. Bohužel, další den 

mamka třesavčí síť při úklidu zničila.  
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Obr. 14 – Pokoutník tmavý – samec.  

 

4.2.5 Třesavkovití (Pholcidae)  

Třesavky určitě také znáte z domu. Zvláště jejich sítě v rozích u stropu jsou 

nepřehlédnutelné. Třesavek je popsáno 1 000 druhů v 85 rodech a v České republice žijí 3 druhy ve 

2 rodech. Třesavky patří k primitivnějším pavoukům. Vyznačují se dlouhýma tenkýma nohama, 

jimiž připomínají sekáče. Sekáči mají však tělo srostlé, třesavky mají tělo stejně jako všichni 

pavouci rozdělené na hlavohruď a zadeček. Třesavčí tělo je štíhlé a podlouhlé. Třesavky mají šest 

nebo osm očí. Šestioké třesavky mají oči po stranách hlavohrudi, osmioké mají ještě k tomu pár očí 

vepředu na hlavohrudi. V domech se můžete setkat buď s menší třesavkou sekáčovitou (Pholcus 
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opilionoides) – tělo 5 mm, nebo s větší třesavkou velkou (Pholcus phalangioides) – tělo 8-11 mm. 

Oba druhy jsou světle hnědě až šedě zbarvené. Třesavky si své sítě nestaví jenom u stropu, obecně 

si je staví všude, kde je sucho a teplo, ale na stropě jsou sítě nejlépe vidět. Pavučinu třesavky tvoří 

řídká a nepravidelná změť vláken. Třesavka číhá na kořist zavěšená vzhůru nohama. V případě 

vyrušení začne třesavka ve své síti rychle kmitat na zavěšených nohách, aby zmátla predátora. 

Podle toho také dostaly třesavky své jméno. Já osobně jsem ale tento způsob obrany viděl jen 

několikrát. Mnohem častěji prostě třesavky utíkaly. Asi jsem je nevyrušoval správně. Třesavky 

netvoří příliš složitý kokon. Svoje vajíčka slepí samice lepem a ováže několika vlákny, takže 

vajíčka jsou pořád dobře viditelná. Tuto hrudku vajíček drží v chelicerách. Po vylíhnutí zůstávají 

mláďata několik dní s matkou v pavučině a postupně se rozutečou do okolí. Několikrát jsem doma 

viděl třesavčí mámu se svými dětmi. Mamka s Viktorem (můj táta) je chtěli vysát vysavačem, ale 

k tomu naštěstí nikdy nedošlo (buď jsem je přemluvil, nebo zapomněli). Mohl jsem tedy třesavky 

pozorovat. S postupem dní bylo malých třesavčátek čím dál tím méně a zdržovaly se dál od mámy. 

Nakonec se všechny třesavky rozutekly a máma zůstala v síti samotná. A po několika dnech jsem 

nenašel v síti ani matku. Asi si šla postavit síť jinam.  

 

Obr. 15 – Třesavka velká.  
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4.2.6 Běžníkovití (Thomisidae)  

Běžníků bylo zatím popsáno na světě 2 085 druhů ve 173 rodech, z toho v České 

republice žije 42 druhů v 12 rodech. Běžníky poznáte hlavně podle dvou předních párů nohou. 

Nohy jsou zřetelně delší a silnější než zadní nohy a jsou vybočeny do stran. Tímto svým vzhledem 

může běžník připomínat kraba. Běžník používá silnější přední nohy k uchopení kořisti. Tělo 

běžníků je zploštělé. Běžníci jsou venkovní pavouci. Na svou kořist číhají na květech rostlin nebo 

na listech. Běžník se přidržuje kratšíma zadníma nohama a přední nohy má doširoka rozpažené, 

aby jimi mohl uchopit kořist. Běžník dokáže ulovit i mnohem větší kořist, než je on sám, například 

nebezpečnou včelu. Běžníci jsou velmi dobře barevně maskováni. Některé druhy dokážou dokonce 

v rozmezí několika dní změnit zbarvení, aby se přizpůsobily podkladu. Běžník květomilný 

(Thomisus onustus) může být bílý, žlutý nebo růžový. Zadeček má tvar lichoběžníku. Ve střední 

Evropě se však vyskytuje jen na teplejších místech. Hojnější je u nás běžník kopretinový 

(Misumena vatia). Ten může být bílý nebo žlutý. Barevná změna se děje vyplněním buněk pokožky 

žlutým pigmentem, nebo naopak jeho zatlačením do nitra těla. Barevných změn jsou schopny jen 

dospělé samice.  

Matky běžníků bývají velmi starostlivé. Svůj kokon si postaví na nějaké vysoké rostlině 

a sedí na něm. Hlídá jej před nepřáteli. Nepřijímá potravu. Odhodlaně sedí na svém kokonu a nedá 

se odehnat. Po šesti týdnech matka udělá do kokonu díru. Kokon má totiž tak tlustou stěnu, že 

mláďata ji sama nedokážou prorazit. Matka záhy po vylíhnutí mláďat umírá.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

35 

 

Obr. 16 – Běžník kopretinový.  

 

4.2.7 Snovačkovití (Theridiidae)  

Snovačkovití je také početná čeleď pavouků. Je známo 2 295 druhů ve 112 rodech a 

v České republice 66 druhů ve 25 rodech. Snovačky poznáte podle zadečku výrazně většího než 

hlavohruď. Zadeček má většinou kulovitý tvar. Snovačky poznáte podle pilovitých brv na zadních 

nohou. Pomocí těchto brv snovačka stírá lepivá vlákna ze snovacích bradavek a ta pak hází na 

vlákna sítě nebo na kořist. Snovačky si tvoří nepravidelné pavučiny. V pavučině jsou různě 

rozmístěna lepkavá vlákna. Kořist se prodírá změtí vláken a přitom se přilepí na lepivá vlákna. 

Některé snovačky si budují svou nepravidelnou síť těsně nad zemí a k zemi vedou lepová vlákna. 

Hmyz, který jde po zemi, se na lepivá vlákna přilepí, a jak se zmítá, vlákno se u země přetrhne a 

jako smršťující se pružina vytáhne kořist vzhůru. Na keřích a na vyčnívajících bylinách si staví své 

pavučiny snovačka pečující (Theridion impressum) a snovačka smrková (Theridion sisyphium). 

Oba druhy jsou si vzhledem velice podobné a zcela jistě je lze odlišit jen pod mikroskopem podle 

stavby pohlavních orgánů nebo podle mírně odlišného způsobu života. U obou druhů je zajímavé, 

že matka pečuje o svá mláďata. Krmí je natrávenou potravou z úst do úst, později je nechává 
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společně hodovat na ulovené kořisti. U snovačky pečující matka umírá a mláďata ji sní. U 

snovačky smrkové mláďata žijí s matkou delší dobu a pomáhají jí s lovem kořisti. V domech pak 

žije snovačka pokoutní (Steatoda bipunctata). Je to hnědý pavouk se zřetelně zploštělým 

zadečkem. Povrch zadečku má pokrytý voskovou vrstvou, která brání vysychání. Proto dokáže 

snovačka pokoutní přežít i tam, kde jiní domácí pavouci nežijí, například ve velmi suchých a silně 

vytápěných prostorech. Ještě je zajímavé, že sameček má na zadečku a na hlavohrudi výrůstky, 

jimiž v době páření vydává cvrčivé zvuky na vábení samičky.  

Mezi snovačky patří i nechvalně proslulá černá vdova. Označuje se tak několik druhů 

snovaček z rodu Latrodectus. Nejznámější z nich je snovačka jedovatá (Latrodectus mactans). Žije 

v Severní Americe a v západní Indii. V Austrálii a v jižní Evropě žijí podobné a stejně nebezpečné 

druhy snovaček a dříve byly společně považovány za jediný druh. Ostatní druhy z rodu Latrodectus 

žijí převážně v Severní Americe, v Česku nežije ani jediný. Snovačka jedovatá je celá černá až na 

červenou kresbu na spodní straně zadečku ve tvaru přesýpacích hodin. Tělo samice měří asi 25 

mm, samci jsou menší. Snovačka jedovatá je velmi plachá, v nebezpečí prchá, k pokousání 

dochází, když nemá kam uprchnout, například když ji omylem přitisknete. Pavouk totiž žije 

v blízkosti lidských obydlí a může se dostat do bot nebo do oblečení. Jed snovačky je sice 

nebezpečný, ovšem pavouk ho má jen malé množství. Pokousání je životu nebezpečné jen pro malé 

děti, staré lidi nebo nemocné lidi. Úmrtnost ve Spojených státech je asi 4%. Označení černá vdova 

vzniklo z mylné domněnky, že samice po páření sežere samce. To se však stává jedině v zajetí, kde 

nemá samec dost prostoru k úniku. Ve volné přírodě toto chování nebylo pozorováno.  

 

Obr. 17 – Snovačka jedovatá. Povšimněte si červené kresby ve tvaru přesýpacích hodin.  
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4.2.8 Plachetnatkovití (Linyphiidae)  

Plachetnatkovití jsou druhou nejpočetnější čeledí pavouků po skákavkovitých. 

Plachetnatek bylo zatím popsáno 4 359 druhů v 582 rodech a v České republice jsou nejpočetněji 

zastoupenou čeledí pavouků – 304 druhů ve 134 rodech. Plachetnatky jsou malí pavoučci – od 0.8 

mm do 12 mm. Většinou mají spodní stranu těla zbarvenou tmavě a vrchní stranu těla světle. To 

proto, že většinu života tráví zavěšené vzhůru nohama na síti, takže jsou neviditelné jak ze 

vzduchu, proti tmavé zemi, tak ze země, proti světlé obloze. Plachetnatky si staví své pavučiny 

venku na vegetaci. Síť tvoří dole horizontální pavučinová plachta (podle toho dostala čeleď jméno), 

ze které jde nahoru chaotický propletenec dalších vláken. Do vláken nad plachtou se zaplete 

prolétající hmyz a spadne dolů na plachtu. Tam už čeká plachetnatka a rychle hmyz usmrtí. 

Plachetnatky jsou sice malí a nenápadní pavoučci, jejich sítě však vyniknou, když padne mlha nebo 

rosa. Pak při pohledu na louku nebo na keř uvidíte jejich velké množství.  

 

Obr. 18 – Plachetnatka keřová (Linyphia triangularis).  
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5 Chov sklípkanů  

V posledních asi dvaceti letech stoupá obliba chovu sklípkanů. Začátečníkům se 

doporučují mírnější americké druhy sklípkanů. V nebezpečí totiž zřídkakdy kousnou, častěji 

vykopávají ze zadečku žahavé chloupky. Úplně nejvhodnější je sklípkan Grammostola rosea nebo 

někteří sklípkani rodu Brachypelma, nejlepší je asi Brachypelma albopilosum. Před koupí 

sklípkana je dobré nakoupit literaturu o chovu, musíte vědět, jak se o něj starat. Terárium je nutné 

zařídit podle toho, jakého sklípkana pořizujete.  

Sklípkani se dají rozdělit do tří skupin – stromoví, zemní a podzemní. Grammostola 

rosea i sklípkani rodu Brachypelma jsou zemní druhy. Stromoví sklípkani potřebují vyšší terárium 

s něčím, po čem mohou lozit. Zemní sklípkani by měli mít terárium vysoké maximálně 30 cm. 

Také rádi lezou do výšky, ale na rozdíl od stromových druhů na to nejsou stavění a při pádu se 

mohou poranit. U stromových a zemních druhů stačí vrstva substrátu 2-3 cm. Podzemní sklípkani 

by měli mít hlubokou vrstvu substrátu (asi 30 cm), aby si mohli vybudovat noru. Ideální rozměry 

dna pro všechny dospělé sklípkany jsou 20x30 cm.  

Každé terárium musí mít dostatečné větrání. Je to důležité kvůli udržování přiměřené 

vlhkosti. V přílišném vlhku začnou růst plísně, které mohou sklípkana i zabít. Ve velkém suchu 

zase může mít pavouk problémy se svlékáním a mladší jedinci mohou uhynout na dehydrataci. 

Proto musí být v každém teráriu pořád miska s vodou, aby se sklípkan mohl v případě potřeby 

napít.  

Substrát může být přírodní – hlína, hrabanka, rašelina, riskujeme ale, že si v substrátu 

přineseme parazity nebo plísně. Substrát se musí sterilizovat (např. v troubě, v mikrovlnce,…). Já 

používám pro svého sklípkana lisovanou kokosovou drť, kterou prodávají také pod názvem 

lignocel. Sklípkan by měl mít nějaký úkryt, kde se může schovat (nebo například v klidu svlékat), 

ve zverimexu si určitě vyberete. Do terária můžete umístit i rostliny, ale v podstatě je to jen další 

starost (navíc musíte zvolit rostliny tak, aby neublížily sklípkanovi, nebo naopak, aby sklípkan 

nepoškodil rostliny). Teplotu je vhodné udržovat mezi 20-28°C s mírným nočním poklesem.  

Mláďata sklípkanů by se měla krmit nymfami cvrčků nebo naporcovanými kousky 

většího hmyzu. Větším sklípkanům se předkládají dospělí cvrčci, larvy brouků Tenebrio molitor 

(mouční červi) nebo Zophobas morio, švábi, sarančata a myší holátka. Já krmím svého sklípkana 

převážně cvrčky. Dřív jsem dával sklípkanovi i ponravy, ale ty už došly a šváby žere, jen pokud má 
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velký hlad. Po krmení je potřeba odstranit zbytky potravy, mohly by začít plesnivět a také se 

podívat, jestli sklípkan všechno snědl. Potrava by totiž mohla napadnout sklípkana v době svlékání 

a to by se pak vyměnily role. Také nekrmíme pavouka v krátké době po svlékání. Sklípkan ještě 

nemá dostatečně ztuhlou vnější kostru. Sklípkan by se neměl překrmovat. Pavouk má pak 

nafouknutý zadeček a při sebemenším pádu hrozí poranění a vykrvácení. U dospělých jedinců také 

klesá chuť k páření. Mláďata sklípkanů by se měla krmit 2-3x týdně. Dospělé sklípkany nemusíte 

krmit tak často, stačí jednou týdně a méně. Já krmím svého sklípkana nepravidelně, jak si 

vzpomenu, v rozmezí od dvou týdnů do jednoho měsíce. Zato ale vždy koupím dva až tři cvrčky, 

aby měl pavouk větší šanci, a do několika dnů už není v teráriu ani jediný. Nevím, co se s nimi 

děje, pavouk je asi loví v noci, nebo když jsem ve škole.  

5.1 Můj sklípkan 

Já sám chovám sklípkana Brachypelma smithi. Jedná se už o druhého sklípkana. Prvního 

sklípkana Brachypelma smithi jsme dostal u dědy na Vánoce v roce 2009. Byl to mladý kus a 

myslel jsem si, že je to samička, takže dostala jméno Chelicerka. Nejdřív zůstala u dědy, ale 

později jsme ji převezli k nám domů, kde měla terárium umístěné v mém pokoji. V prosinci 2013 

se svlékla a ukázalo se, že je to sameček. Chelicerku jsem přejmenoval na Chelínka. Od té doby 

Chelínek nepřijímal potravu a za půl roku, v červnu 2014 zemřel. Na Vánoce jsem tedy dostal 

nového sklípkana, také Brachypelma smithi. Dostala zase jméno Chelicerka a doufám, že je to 

skutečně samice, aby žila dlouho. Je větší, než byla stará Chelicerka, když jsem ji dostal. Žije ve 

stejném teráriu jako Chelínek v mém pokoji. Terárium má rozměry 45x23x24 cm. Řekl bych, že se 

spíš jedná o akvárium, než o specializované terárium, ale protože je přikryté drátěným pletivem, 

má dobré větrání. Ze začátku, když v něm ještě bydlel starý Chelínek, bylo terárium přikryté dvěma 

skleněnými deskami. To ale nedostatečně větralo, takže po nějaké době pavoukovi začal plesnivět 

zadeček. Plíseň se mi podařilo zničit tak, že jsem postižené místo mazal protiplísňovou mastičkou. 

Viktor vyrobil jakou pokrývku terária rám a vyplnil ho perlinkou (síťka ze skelného vlákna 

používaná na stavbách). Větrání se zlepšilo, ale skelné vlákno neodolalo cvrčkům. Cvrčci skákali, 

zachytili se vzhůru nohama a prokousali v perlince několik otvorů. Jeden z těchto otvorů využil 

Chelínek k útěku. Rychle jsme ho našli přitisknutého na boku skříňky. Perlinku nahradilo drátěné 

pletivo. Drát už cvrčci nepřekoušou. Po drátěném pletivu se ale na rozdíl od perlinky Chelínek 

nedokázal pohybovat vzhůru nohama. Mezi dráty jsou asi malá oka, takže tam nedokázal prostrčit 

nohu. Je to zajímavé, ale nová Chelicerka dokáže lozit vzhůru nohama po drátěném pletivu. 

Možná, že Chelínek byl už větší, když jsme vyměnili perlinku, nebo byl překrmovanější, takže ho 

těžký zadeček táhl k zemi. Chelínek míval období, kdy seděl zalezlý v úkrytu, a období, kdy lezl 

všude po teráriu, hlavně do výšky (a také odtamtud padal). Bylo slyšet drnkání na dráty, jak se 
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Chelínek zachytil, pak žuchnutí, jak spadl, pak chvíli ticho, jak lezl po skle nahoru a zase drnkání 

na dráty. A tak pořád dokola. Novou Chelicerku krmím trochu méně. Pořád lozí po teráriu, ale 

nepadá dolů. V úkrytu jsem ji naposledy viděl při svlékání. Možná je to rozdíl způsobený jiným 

množstvím krmiva, možná je to rozdíl v chování obou pohlaví a Chelicerka je opravdu samička, 

anebo je to rozdíl dvou pavoučích osobností.  

 

Obr. 19 – Nová Chelicerka  
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Závěr 

Myslím, že cíl práce se mi podařil. Shrnul jsem si své znalosti o pavoucích a naučil jsem se i něco 

nového, co jsem předtím neznal. Doufám, že i vy jste se dověděli něco nového. Snad jste na 

pavouky změnili názor, pokud jste k nim dříve cítili odpor. Když jsme u toho odporu k pavoukům, 

omlouvám se, že jsem v textu nezmínil arachnofobii – strach z pavouků. Také je to zajímavé téma, 

ale nejsem psycholog a příliš tomu nerozumím a nebyl čas si něco nastudovat (tyhle řádky píšu den 

před odevzdáním v šest hodin večer). Pokud jste se rozhodli pořídit si domů chlupatého miláčka – 

sklípkana, tak si přece jenom ještě pořiďte literaturu o chovu sklípkanů. To, co jsem psal já, je 

skutečně základ a ve specializovaných knihách najdete konkrétní potřeby každého druhu. Jinak 

jsou sklípkani nenáročná zvířata. Sklípkan spolu s kaktusy jsou jediné živé organismy schopné 

přežít v mé péči (a o kaktusy se teď stará mamka).  

Pavouci jsou krásná zvířata a rozhodně si nezaslouží ránu papučí a projekci do dvou rozměrů. 

Zároveň by mohlo být více arachnologů, kteří by pavouky popularizovali. A mým snem je 

Arachnologická olympiáda na základních a středních školách (vymýšlím si, není to můj sen, ale 

bylo by to pěkné).  
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