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Abstrakt 

Ve své práci se zaměřuji na popis a členění některých známějších živočichů z třídy hlavonožců, kde 

uvádím především nejznámější druhy, zástupce a některé zajímavosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

In my project, I´m focusing on description and classification of some of more familiar animals from 

class cephalopods where I´m writing about famous species, representatives and some interesting 

things.  
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1 ÚVOD 

V této práci se zaměřuji na živočišnou třídu hlavonožců, uvedu zde členění na nejznámější 

kategorie, zajímavosti, odchylky, způsoby života a některé souvislosti s lidskou činností. 

Toto téma jsem si vybral, protože mám od malička blízký vztah k přírodě a zajímají mě netradiční 

živočichové. Navíc mám rád různé mystifikace, lidové pověsti a podobně, a proto se mi toto téma 

hned od počátku zalíbilo. 
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2 Hlavonožci 

Hlavonožci jsou vývojově nejpokročilejší skupinou měkkýšů. Jsou tak označováni proto, že 

oplývají vysokou inteligencí a mají takzvané „komorové oči“ což je nejdokonalejší typ očí, který 

mají krom hlavonožců i savci, plazi, ptáci, a obojživelníci. Hlavonožci byli již během minulých let 

účastni mnoha vědeckých experimentů, a proto můžeme řady dalších pokusů do budoucna ještě 

očekávat. Jsou to výhradně vodní živočichové, kteří žijí pouze ve slané vodě, takže v řekách a 

jezerech žádné hlavonožce nenajdete. Mnoho z nich je těžce zasaženo rybářským průmyslem, takže 

se jejich stavy postupně zmenšují. Velký vliv na všem má samozřejmě i znečištění vody a o 

globálním oteplování nemluvě. Všichni hlavonožci jsou masožravci. 
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3 HLAVONOŽCI (čtyřžábří) 

Čtyřžábří hlavonožci jsou první část tohoto živočišného kmene. Je zajímavé, že mezi ně 

v současnosti patří pouze jediný žijící druh, loděnka hlubinná (Nautilus pompilius), o které se 

zmíním níže. V minulosti to však byla opravdu velmi rozšířená skupina, avšak několik masivních 

živočišných genocid její řady ztenčilo pouze na jediný druh, onu loděnku hlubinnou. V minulosti, 

někdy v období ordoviku, byli hlavonožci opravdový vrchol, co se evoluce týče. Bohužel pro 

hlavonožce, rychlost jejich vývoje zůstávala konstantní, a tudíž bylo nevyhnutelné a nanejvýš 

jasné, že je jiné druhy, (kostnaté ryby, někdy na začátku siluru) velmi rychle vývojově předběhly a 

hlavonožci je již evolučně nikdy nedohnali. 

3.1 Stále žijící 

Nicméně, i přes všechna velká vymírání v permu a na konci druhohor se několika druhům podařilo 

přežít a zanechat nám tu jednu takzvanou „živoucí zkamenělinu“, která se nazývá loděnka 

hlubinná. Tento živočich je velmi unikátní, protože je jediný pozůstalý ze skupiny čtyřžábrých. 

3.1.1 Nautilus pompilius (loděnka hlubinná) 

Podoba tohoto primitivního hlavonožce s jeho vyhynulým příbuzným, amonitem, je až zarážející. 

Loděnka se jako jediný, dosud žijící chapadlatec, vyznačuje svojí unikátní vnější schránkou. Tento 

pozoruhodný ochranný prostředek o poloměru 7 cm je naplněn plynem a tekutinou, které jsou 

oddělené zvláštními přepážkami, přičemž samotný obyvatel žije v té naposled vytvořené, v té 

největší. Tyto přepážky se totiž po určitém časovém období začnou vrstvit na sebe, takže v případě 

loděnky tvoří jakési letokruhy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 loděnka hlubinná (nautilus pompilius) 

 „kožovitá přilba“ 

 Štěrbinovité oko 

 Chapadla 

 Vlastní schránka 
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Hlavonožec dokáže měnit koncentraci plynu a kapaliny, a používá tuto vlastnost jako „výškové 

kormidlo“, které je k vidění například u ponorek. Pokud je loděnka chována v ZOO, kde není 

dostatečný tlak v akváriu, pak zde pro loděnku nastává velký problém, protože funkčnost tohoto 

systému je značně omezena. Má samozřejmě, jako všichni její příbuzní i trysku, kterou se dokáže 

velmi rychle vysoukat z jakékoli nebezpečné situace, do které se může, vzhledem k jejímu 

pronikavému pruhovanému zbarvení dostat. Navíc se honosí zhruba 90 krátkými chapadly, která 

nejsou obdařena přísavkami. Tělo loděnky je kryto kromě zvláštní schránky i kožovitou „přilbou“, 

která vyplňuje vzniklý prostor mezi rameny a schránkou. Tento druh je již posledním druhem 

tohoto řádu na zemi, a proto nad ním přírodovědci drží ochrannou ruku, neboť její zmizení by bylo 

již nenavratitelným koncem pro celou skupinu čtyřžábrých. Jako všichni hlavonožci je i loděnka 

masožravá (karnivor). Loděnka žije na člověku nepřístupných místech v hloubce asi 1000 metrů, to 

znamená až pod pásmem šera a na hranici pásu tmy, kde je opravdu zima. Na loděnce si občas 

smlsnou někteří jiní hlavonožci, nejčastěji chobotnice. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 zde jsou vidět přepážky v schránce loděnky hlubinné 

3.2 Vyhynulí  

Vyhynulých z této řady je hodně, proto jmenuji ty nejznámější. Je to většina amonitů, zástupci rodu 

cameroceras a endoceratoidea. Vzhledem k vyššímu obsahu kyslíku v tehdejší vodě, dosahovali tito 

hlavonožci až přímo gigantických rozměrů, jako příklad uvedu druh cameroceras, který se 

vyznačoval až 6 metrů dlouhou, kuželovitou ulitou a celkově i s nataženými chapadly měřil něco 

přes 7 metrů. Tyto údaje jsou pouze spekulativní protože jediná část těla, která se dochovala je 

schránka (viz obrázek). Ve své době (ordovik-silur-devon) byl vrcholovým predátorem tehdejších 

moří. Jako druhá ukázka snad postačí jeden ze zástupců amonitů, parapuzosia, jenž se honosil 

spirálovitou lasturou o průměru 2-3 metrů. Za zmínku také stojí skupina Belemnitů, kteří vypadali 
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velmi podobně jako olihně, a také tak žili, ale zároveň si uchovali vnitřní schránku, takže vypadali 

podobně jako zástupci druhu cameroceras, o kterých jsme psali výše.  

 

Obrázek 2 Cameroceras v porovnání s člověkem 

 

Obrázek 4 Zástupce rodu Belemnit 
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4 HLAVONOŽCI (dvoužábří) 

Dvoužábří jsou pokročilé stadium hlavonožců. Mezi čtyřžábrými a dvoužábrými je mnoho rozdílů. 

První, jak je již z jejich názvu patrné, je v počtu žaber. Ten druhý tkví i v počtu chapadel, neboť u 

dvoužábrých hlavonožců z čeledi chobotnicovitých se ustálil počet 8, a nebo 10, a to  u olihní, sépií 

a krakatic. A třetí rozdíl můžeme pozorovat v absenci pevné schránky, kterou u desetiramenných 

druhů nahrazuje takzvaná „sépiová kost“ (jediná výjimka je Argonaut pelagický, který si schránku 

vytváří). Postupem času se totiž u hlavonožců redukovala schránka, přeměnila se v sépiovou kost, 

až nakonec úplně zmizela (viz obrázek).Všichni hlavonožci jsou také občas označováni jako 

„primáti moře“, kvůli jejich vysoké intelektuální zdatnosti, neboť jsou totiž zaznamenány případy, 

kdy se chobotnice dokázala dostat do zašroubované láhve za odměnou při jednom vědeckém 

experimentu tím, že její víko odšroubovala. Krom toho mají také velmi dokonalé oči, které se svojí 

stavbou podobají spíše očím savců a plazů, než ostatním měkkýšům. Tito živočichové jsou také 

schopni měnit barvu, pomocí roztahování a smršťování tělísek v kůži, což kromě maskování 

používají i k vyjádření své nálady. Všichni hlavonožcí mají břišní dutinu, kterou používají jako 

žaludek, se silnými a někdy i jedovatými kyselinami, k rozmělnění potravy používají takzvaný 

„zobák“, který vypadá velmi podobně jako ten papouščí, a má velmi silný skus. Používají ho 

k drcení schránek korýšů, což je jejich velmi častá potrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Schéma vývoje schránek u hlavonožců 
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4.1 Stále žijící 

Stále žijící dvoužábří se rozdělují na dvě skupiny, podle počtu chapadel a dále na několik čeledí, 

mezi něž se řadí sépie, krakatice, olihně, chobotnice a argonauti, kteří poněkud vystupují z řady 

svojí tenkou ochrannou schránkou. Některé druhy (zejména krakatice a kalmaři) dosahují opravdu 

gigantických rozměrů. Žádný dnešní hlavonožec nežije v sladké vodě. 
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4.1.1 Argonaut pelagický 

Tento hlavonožec má opravdu podivné návyky. Jako první a taky největší rozdíl od ostatních 

hlavonožců, kterého si každý zkušený přírodovědec všimne, je, že si argonaut vytváří schránku. 

Tato schránka však přes svoji výraznou podobnost se schránkami loděnek s nimi nemá téměř nic 

společného. Hlavonožec ji vytváří zvláštním sekretem, který se po zatuhnutí chová podobně jako 

papír, navíc si schránku vytvářejí jen samičky, které jsou asi dvacetkrát větší, než samci. Jako bych 

těch podivností nebylo dost, samičky si svoji schránku musí dokonce přidržovat i některými 

rameny, a po nakladení vajíček ji odhazují. Dokonce i rozmnožování probíhá poněkud netradičním 

způsobem. Sameček odtrhne jedno své rameno, které je naplněno spermiemi, a toto rameno potom 

samo pluje k samičce, načež ji oplodní. Samečci žijí na rozdíl od ostatních hlavonožců i dále po 

oplodnění a vytváří si další rameno. Tento druh není nijak ohrožen, a žije v teplých mořích celého 

světa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Argonaut pelagický (samička)  
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4.1.2 Oliheň obecná 

Oliheň je jediný hlavonožec, který žije v hejnech. Její délka se pohybuje kolem 50 centimetrů. Na 

olihních je zajímavý fakt, že se nacházejí ve skupině hlavonožců, která má 10 chapadel. Při prvním 

pohledu si ale člověk všimne jenom osmi, jak je to tedy možné? Je to tím, že dvě další, nápadně 

delší ramena, která mají přísavky jen na konci, jsou ukryta v prostoru mezi ostatními končetinami, 

a při lovu je oliheň, jakmile se dostane blíže ke kořisti, vystřelí, a nic netušící kořist jimi zachytí. 

Oliheň má proudnicovitý tvar, podobný sépii, ale mnohem více aerodynamicky přizpůsobený pro 

pohyb ve vysoké rychlosti. Tento hlavonožec navíc při lovu využívá hojně i svoji trysku, přičemž 

ke kormidlování a pomalému plavání používá dvě trojúhelníkovité ploutve, které ji výrazně odlišují 

od sépie, a v případě nebezpečí, podobně jako všichni hlavonožci, dokáže vyloučit inkoust, kterým 

zahltí nepřítele a potom uplave pryč. Olihněmi se živí nejrůznější ryby a žraloci. Žije v atlantickém 

oceánu.  

 

Obrázek 5 Oliheň obecná.  

 

  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

14 

4.1.3 Chobotnice obecná 

Chobotnice jsou na celé třídě hlavonožců nejzajímavější tím, že naprosto postrádají jakoukoli 

schránku. Tato adaptace umožňuje skutečnost, že chobotnice je schopna se „vecpat“ i do prostor, 

kde bychom si ji za žádných okolností nedokázali představit. Jediné, čím je její tělo limitováno je 

velikost jejích očí, protože to je jediná část těla, kterou chobotnice nedokáže smrsknout. Jsou i 

případy, kdy se krab schovával v lahvi, chobotnice za ním do láhve vlezla a pozřela ho, potom jeho 

zbytky vyvrhla a vysoukala se zase ven. Její sestřenice, chobotnice obrovská, je jedním z mála 

živočichů, kteří si troufli zaútočit na člověka. Nejčastěji se jedná o pouhé kousnutí, ale pokud se 

svými chapadly omotá kolem potápěče, je to pro našeho člověka poněkud velký problém, neboť 

chobotnice, ač se to nezdá, mají opravdu sílu. Chobotnice obecná měří něco kolem 90 cm a 

vyskytuje se v atlantickém oceánu a středozemním moři. Je schopna barvoměny, a pomocí ní 

projevuje svoji náladu. Ze třídy hlavonožců jsou nejinteligentnější.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Chobotnice obecná. Chobotnice se zde snaží přizpůsobit barvě podkladu 
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4.1.4 Sépie obecná 

Sépie se svým tvarem podobá poněkud oliheň, ale nenechte se zmýlit! Tento hlavonožec totiž není 

přizpůsobený k rychlému pohybu, takže nemá tak dlouhé ploutve, jako její sestřenice. Sépie totiž 

žije nejčastěji na dně a korálových útesech, kde se živí garnáty, rybami a různými druhy krabů, 

které loví převážně v noci. Zároveň si ale na ní rádi smlsnou různí pobřežní žraloci, morény a jiné 

dravé ryby, takže má poměrně hodně nepřátel. Její délka i s chapadly se pohybuje kolem 30 

centimetrů, přičemž v minulosti byla lovena kvůli inkoustu. Dnes se sépie neloví kvůli barvě, ale 

kvůli sépiové kosti, která se využívá pro domácí mazlíčky a u sépie plní úlohu jakési „kostry“, 

která udržuje tvar jejího těla. Je schopna podobně, jako všichni její příbuzní, měnit barvu, ale 

vzhledem k tomu, že žije na korálových útesech, je tato schopnost barvoměny u ní podstatně 

rozvinuta. Žije v atlantském oceánu a středozemním moři.  

 

Obrázek 7 Sépie žije převážně nočním způsobem života. 
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4.1.5 Chobotnice kroužkovaná / modrokroužkovaná / skvrnitá 

Tato malá, žlutá, roztomilá chobotnička žije na pobřežích Austrálie. Nenechte se ale oklamat jejím 

vzhledem! Její jed se počítá k těm nejsilnějším na světě, a proto nápady typu; zvednout ji ze země a 

dát si ji na rameno, nejsou příliš doporučované. Tato chobotnička, která měří něco kolem 20 

centimetrů, je totiž nejjedovatější hlavonožec na světě, a proto není radno si s ní zahrávat. Jako 

všichni hlavonožci, i ona dokáže měnit barvu a proto rychle poznáte, že není ve své náladě. Modré 

kroužky na žlutém podkladu, které nejsou při normálním stavu příliš vidět se najednou sytě 

zvýrazní a téměř skoro září. Když jedinec přehlédne i toto varování, tak chobotnička použije svoji 

poslední možnost a silně se zakousne, přičemž do rány vpustí i své trávící, prudce jedovaté šťávy, 

kvůli kterému se zhruba po hodině nešťastníkovi začne špatně dýchat a nakonec zemře na zástavu 

srdce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Chobotnice kroužkovaná 
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4.1.6 Kalmar obrovský (též krakatice obrovská) 

Toto je zatím největší známý měkkýš na světě. Měří zhruba kolem 14 až 16 metrů, přičemž vypadá 

skoro jako oliheň, ale je mnohem robustnější. Na krakatici je zajímavý fakt, že se ji poprvé 

podařilo nafilmovat až v roce 2004, protože se o její existenci vědělo jenom z nálezů obřích 

mrtvých těl, která ležela na pobřeží. Kalmar se (pravděpodobně) živí rybami, jenomže on sám je 

taky potravou pro vorvaně obrovského, což je druh kytovce. Vyskytuje se ve velkých hloubkách, 

ale i přesto se občas objeví na mělčinách, kde se obvykle zatoulá. Z těchto anomálií pochází většina 

jejích fotografií, jako na obrázku. Žije v atlantickém oceánu.  

 

Obrázek 9 Krakatice obrovská 
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4.1.7 Vampýrovka hlubinná 

Vampýrovka je jediný současný zástupce skupiny vampýrovitých, která již téměř vymřela. Je 

tmavě červená, nebo černá, měří zhruba 30 centimetrů a její chapadla jsou spojena blánou, takže 

vypadají jako deštník. Vampýrovka žije v hloubkách kolem 1000 metrů, a proto ji také světélkují 

oči a konce chapadel, která jsou obdařena přísavkami pouze na konci. Na této chobotnici je 

zajímavé to, že nikdo přesně neví, jak se živí. Jejím přirozeným nepřítelem je hlavoun velký, což je 

také druh kytovce 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Vampýrovka hlubinná v menší hloubce moře, kde je ještě světlo 
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4.2 Vyhynulí 

V této skupině je pouze jeden zajímavý druh, o kterém stojí zato psát. Je to předchůdce 

vampýrovky hlubinné, měřil na délku kolem 6 metrů a jmenuje se Tusoteuthis. V období druhohor 

totiž nastal obrovský rozmach čeledě vampýrovkovitých, a proto se tento hlavonožec dorůstal takto 

obrovských rozměrů. Na obrázku je nakreslen Tusoteuthis v poměru s člověkem (číslo 1), a také 

s krakaticí obrovskou (číslo 2). 

Obrázek 11 -  Tusoteuthis v poměru s člověkem (číslo 1), a také s krakaticí obrovskou 

(číslo 2) 
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5 Závěr 

V této práci jsem shrnul co nejvíce informací, které mi byly přístupné. Snažil jsem se stručně, 

výstižně ale i s podrobnostmi vystihnout toto téma tak, abych mohl informovat i laiky, kteří o této 

problematice nic neví. V mnohých případech jsem bojoval dokonce i s nedostatkem informací, 

protože se o toto téma příliš mnoho lidí nezajímá. 
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