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PTÁCI 



• Vyvinuli se z plazů (dinosaurů) koncem 
druhohor 

 
• obratlovci přizpůsobeni k letu  

 

• aerodynamický tvar těla 

 

• Vyskytují se všude na Zemi 
 
 
 
 
 



Vnější stavba těla  

oko hlava 

 zobák 

Krk 

trup 

běhák 

„ocas“ 

Křídla   
 



Kožní soustava  
• Tenká suchá kůže, ze které vyrůstá peří 

 

 

 

 



 



• 1.peří obrysové  
    – na povrchu těla 
           A) krycí - na hlavě, těle, nohou  
           B) letky - na křídlech letky  
           C) rejdovací – místo ocasu 
• 2. peří prachové  
    - pod krycím peří  
 
Pelichání = pravidelná výměna peří 
 
 



 



Vnitřní stavba těla ptáků  

mozek 

mícha 

plíce 

ledvina 

střevo 

kloaka 

žaludek 

játra 

vole 

srdce 

průdušnice 

jícen 



Kosterní soustava 
• Velmi lehká kostra 
• Lebka – bezzubý zobák 
• Většina kostí je dutých – v nich vzdušné 

vaky 
• Přední končetiny- přeměna v křídla 
• Zadní končetiny – běhák se 4 prsty s 

drápy 



Kostra ptáků  
lebka 

pánev 

ocasní 
obratle 

kost hrudní  

Krční páteř 

Kostra přední 
končetiny 

žebra 

kostra zadní končetiny 



Trávící soustava 
• zobák  
• hltan  
• jícen - vole (bobtnání a vyvrhování potravy mláďatům)  

• žláznatý a svalnatý žaludek (s kamínky) 

• játra, žlučník, slinivka 
• střevo  
• kloaka 
Potrava: 
-Masožravci, -býložravci, -všežravci 



Dýchací soustava 
• Nosní otvory 
• Hrtan 
• Hlasové ústrojí  
• Průdušnice 
• Průdušky 
• Průdušinky 
• Plíce 
• Plicní vaky 

 
• Dvojí průchod vzduchu přes plíce – více 

kyslíku – vyšší výkon těla  



Cévní soustava 

Srdce  
2 předsíně, 2 komory,  
odděleny úplnou přepážkou  
krev okysličená a odkysličená se nemísí  
 
• Teplokrevní živočichové – stálá tělesná 

teplota (kolem 40C) 

 



Vylučovací soustava 

párové ledviny 
močový měchýř chybí  

kloaka 

 
moč je kašovitá, bílá – tvoří bělavý povlak 
na trusu.  

 



Nervová soustava 
• mozek, mícha, nervy (více vyvinutý koncový mozek 

oproti plazům) 

• Výborný zrak (barevné vidění)  
oči jsou málo nebo vůbec pohyblivé – natáčení hlavy 
oko je chráněno třemi víčky – průhlednou mžurkou a 
horním a dolním víčkem 

• Výborný sluch - nemají ušní boltce 
 

• instinktivní chování – hnízdění, sezení 
na vejcích, péče o mláďata, tažní ptáci 



Rozmnožovací soustava 

• oddělené pohlaví  
• pohlavní dvoutvárnost  
            (♂ a ♀ se liší velikostí a barvou) 

• oplození je vnitřní 
• pevná vápenitá skořápka 
• rodiče zahřívají snesená vajíčka  



Stavba vejce 

poutko 

žloutek 

bílek 

vzduchová komůrka 

poutko 

zárodečný terčík  

dvojitá papírová 
blána 

vápenitá skořápka 



Mláďata ptáků 
• A) krmivá 
holá,  
slepá,  
bezmocná,  
závislá na krmení rodiči 

 
• B) nekrmivá  
opeřená, 
vidoucí,  
dobře vyvinutá,  
samostatná 


