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  „A n a m n i a“    A m n i o t a 

Tetrapoda 
•     
•          †"Ichthyostegalia"  
•        †TEMNOSPONDYLI  

–  †Colosteoidea 
•              †Edopoidea 
•              †Euskelia 
•              †Limnarchia 
•                  †Dvinosauria Yates & Warren, 2000 
•                  †Archegosauroidea (Meyer, 1857) Lydekker, 1885 
•                  †Stereospondyli Fraas, 1889 sensu Yates & Warren, 2000 
•                      †Mastodonsauroidea Lydekker, 1885b sensu Damiani, 2001 [Capitosauria Yates & Warren, 2000] 
•                      †Trematosauria Yates & Warren 

•          †LEPOSPONDYLI 
•              †Aïstopoda 
•              †Nectridae 
•              †Microsauria [polyphyletic] 
•              †Lysorophia 
•          Lissamphibia (moderní obojživelníci) 

 Gymnophiona [Apoda] (červoři) 
•              Urodela [Caudata] (ocasatí) 
•              †Allocaudata 
•              Salientia [Anura] (žáby) 

•          †REPTILIOMORPHA 
•              †Chroniosuchia Tatarinov, 1972 
•               †Emblomeri 
•               †Gephyrostegida 
•               †Seymouriamorpha Watson, 1917 
•               †Diadectomorpha 

•           Amniota  
•  Synapsida 
•  Sauropsida 

Bohatá časná 
radiace (karbon), 

ale značné 
nejasnosti stran 
relací fosilních 

forem a reálného 
statutu tradičních 

taxonů 
(Lepospondyli, 
Temnospondyli 

apod.) 
 

Amniota – produkt prvotní 
spodnokarbonské radiace 

TEMNOSPONDYLI 

Lissamphibia 

Am
ni

ot
a 
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Lepido-      A r c h o s a u r i a                    Mammalia   

Sauropsida      Synapsida 

Diapsida 

Amniota 

Rozsáhlý soubor 
synapomorfií 
umožňujících život 
na souši: suchá 
kůže+keratin, zvl. 
typ ledviny 
(metanefros), atd. 

Specifické úpravy 
časné 
embryogenese a 
Zárodečné obaly 

Amniota 
•  Spodní karbon – jedna ze skupin „labyrintodontních 

obojživelníků� 
•  Rozvoj adaptací k suchozemskému životu:  
•  (1) amniotické vejce s pevnou skořápkou (rozlišitelné 

ve fosilním záznamu !)  
•  (2) vnitřní oplození a specifický kopulační orgán 
•  (3) suchá pokožka s keratinovým integumentem, drápy 

na prstech 
•  (4) metanefros + ureter, ureo- /urikotelie 
•  (5) Dýchání: aktivní ventilace a přestavba plic,  
•  (6) Podélné rozdělení srdce (levá část: oxidovaná 

krev), funkční rozdělení komory 

•  (7) rozvoj koncového mozku (neopalium) a 
cerebella 

•  (8) 12 mozkových nervů 
•  (9) akomodace změnou tvaru čočky 
•  (10) třetí víčko –mžurka (membrana 

nicticans) 
•  (11) ztráta rheotaktického orgánu 
•  (12) emancipace dermatokrania,zvětšení 
čelistního prostoru, specialisace čelistních 
svalů a zvětšení lebky: fenestrace  
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Amniota : gastrulace ! extraembryonální epitely ! amnion +  
zárodečná destička 

                                                 

                                        

   
   

   

                                        

Specifické heterochronie 
gastrulace a neurulace 

Amniota 
- Diferenciace 
extraembryonálních epitel� 

- Relativn� zrychlená 
diferenciace hlavového 
neuroektodermu (mimo 
Hox zonu) 

Primitivní proužek a 
Hensen�v uzel: zdroj 
specifických regula�ních 
signál� a kmenových bun�k 

Amniota: 
serie embryonálních 

apomorfií: 

polylecitální vejce,  
extraembryonální orgány 

ektoderm – amnion, 
chorion, allantois – 

extraembryonální 
entoderm metab.výměna 

–dýchání, exkrece , 

vlastní embryogenese s 
apomorfní 

morfodynamickou 
regulací: primitivní 

proužek, Henselův uzel 
etc. 
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*plodové obaly a amniotní 
embryogenese 
*vniřní oplození 
*keratinisace pokožky (stratum 
corneum) a keratinisované 
integumentální deriváty (šupiny, 
peří, srst) 
*metanefros + sekundární 
močovod 
*specifické přestavby lebky: 
masivní dermatokranium s 
fenestrací spánkové oblasti 
(jařmové oblouky, spánové jámy) 
*velké zuby se silnou sklovinou 
 

Labyrintodontní zuby u 
Rhipidistia a karbonských 
Temnospondyli ! zvětšení 
velikosti zubů 

Amniota:  

Zjednodušení stavby zubu: 
"výrazné změny regulačních 

modulů, zesílení skloviny,  
postupné zvětšování zubů v 

ontogenesi, zvětšení počtu 
zubních generací - 

polyfyodontie 

Specialisované 
spojení zubu s �elistí 

akrodontní (p�ipojovací 
acelulární kost) – 
p�vodní stav + 
odvozené varianty 
Lepidosauria 

pleurodontní (plná 
plocha, kolagení spojení, 
mineralisující cementem 
– odvozený stav 
Lepidosauria 

 

thecodontní - ko�eny v 
alveolech (+cement): 
Synapsida. Archosauria 

spánkové jámy a 
jařmové oblouky: 
zvětšení a specialisace 
čelistních svalů 
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Chelonia    Lepido-     A r c h o s a u r i a                Mammalia   

Sauropsida      Synapsida 

Diapsida 

Anapsida 

tradiční koncept 

THERAPSIDA 

Pelycosauria Caseasauria 

190 

225 

300 

Amniota 

•  Synapsida 
•  Synapsidní lebka 
•  Nepárový penis 
•  Alveolární plíce 
•  thecodontie, caninisace  

•  Sauropsida 
•  Anapsidní lebka či jiný typ fenestrace 
•  Párový hemipenis 
•  Specialisovaný keratin (alfa, beta) 

SYNAPSIDA 
první velká diversifikace v rámci 
Amniota (již karbon-perm, do 
počátku druhohor dominantní 
skupina pozemních obratlovců), 
v průběhu druhohor postupný 
vývoj savčí organisace: od jury 
dominantní složkou: savci 
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Amniota •  Synapsida 
•  Synapsidní lebka 
•  Nepárový penis 
•  Alveolární plíce 
•  thecodontie, caninisace  

•  Sauropsida 
•  Anapsidní lebka či jiný typ fenestrace 
•  lebka tropibasická, monokondylní, většinou 

kinetická 
•  obratle většinou procélní 
•  Specialisovaný keratin (alfa, beta): šupiny s tvrdým 

povrchem (alfa – keratin) 

SAUROPSIDA 

“Reptilia” 
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!

!
Rhynchocephalia!(haterie) ! ! ! ! ! ! !!!1!
Amphisbaenia!!(dvouplazi) ! ! ! !!!! ! !!!!188!
Sauria!(ještěři) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !5,987!
Serpentes!(hadi)! ! ! ! ! ! ! !!! ! !3,496!
!

Testudines!(želvy) ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!341!
Crocodylia!(krokodýli)! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!25!

!

Celkem! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!10,038!
2017! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!10,500!

Recentní Sauropsida (“Reptilia”) – počet druhů (srpen 2014) 
“Reptilia”   - celkový  počet druhů v různých oblastech  

Sauropsida 

Recentní Sauropsida – počet druhů 

     Chelonia        Lepidosauria                  Archosauria 
      želvy-340      ještěři 6500 +hadi 3500      krokodýli 25          ptáci 10500 

D   i   n   o   s   a   u   r   i   a  
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Původ Chelonia 
 
NE basální 
Anapsida  … ale 
 
… možné 
fylogenetické 
posice 

2012,!2014!

!

Želvy!jsou!
Archosauria:!

!

t.j.!!sesterská!

skupina!!

krokodýlů!a!

ptáků!

Ar
ch
os
au

ria
!!!

Le
pi
do

sa
ur
ia
!!!

Chelonia    Lepido-     A r c h o s a u r i a                Mammalia   

Sauropsida      Synapsida 

Diapsida 

Anapsida 

tradiční koncept 

Amniota 

Lepido-     A r c h o s a u r i a                        Mammalia   

Sauropsida      Synapsida 
Diapsida 

Chelonia: 

basální skupina 
Archosauria 
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Plazi - parafylum Synapsida (► savci)  
Sauropsida: Diapsida: 
•  Lepidosauria:  
    - haterie Rhynchocephlia (1 spp.) 

 - šupinatí Squamata (9700 spp):  
 gekoni, jěštěři, leguáni, agamy, varani a hadi (3500 spp.)  

•  +Euryapsida: +Plesiosauria 
•  Archosauria :  
    Želvy (Chelonia) – 340 spp. 
    Crurotarsi: krokodýli (25 spp.),  
    Ornithodira: +Pterosauria,  
                      +Dinosauria a ►ptáci (AVES) 
•  +Ichthyosauria 

Chelonia = Testudines 
želvy 

Želvy: Chelonia 
340 spp. 12 fam. 

•  Krunýř: dermální kost + epidermální desky 
– Carapax: neurální desky+ costální desky + periferní  

vs. Verterbrální, pleurální a marginální 
– Plastron: 4 páry + entoplastron vs. 6 párů 

•  Unikátní posice pletenců: hrudní uvnitř hrudního 
koše, pánevní – srůstá s carapaxem  

•  Bezzubí, rohovité lišty  
•  Anapsidní (ale spánkový zářez – apomorfie) a 

diapsidní, tympanum překryto kůží  
•  Penis nepárový 
•  Obratle: 10 trup, 8 krk: specifická artikulace 

 

ko
st

ra
 k

ru
ný
ře
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Želvy: Chelonia 
340 spp. 12(14) fam. 

•  Krunýř: dermální kost + epidermální desky 
–  Carapax: neurální desky+ costální desky + periferní  vs. 

Verterbrální, pleurální a marginální 
–  Plastron: 4 páry + entoplastron vs. 6 párů 

•  Unikátní posice pletenců: hrudní uvnitř hrudního koše, pánevní –
srůstá s carapaxem, zvětšený coracoid  

•  Dýchání – zvláštní svalové úpravy, přídatné orgány u vodních 
(kloaka, nosní dutina) 

•  Bezzubí, rohovité lišty, Deficientní amelogenin 
•  Anapsidní (ale spánkový zářez – apomorfie) a diapsidní, tympanum 

překryto kůží  
•  Penis nepárový, podélná kloakální štěrbina 
•  Obratle: 10 trup, 8 krk: specifická artikulace 

 

Anapsidní lebka,  bez zubů, 
base lebky resp. patrový 
komplex bez pevného spojení s 
mozkovnou (jen pterygoid), 
nepárová apertura 
nozder,redukce nasala, absence 
parietálního otvoru 

recessus 
temporalis 

•  Skrytohlaví (Pleurodira) – 
krk skládají vodorovně 

•  Dlouhé zygapophysy krčních obratlů, 
kompletní srůst pánve a krunýře 

matamaty a pelomedusy 
•  Skrytohrdlí(Cryptodira) – 

zatahují hlavu (zygapophysy redukované, 
pánev fixována vazy) 
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Pleurodira    Cryptodira 

kladka adduk.mandib: pterygoid    ,        squamosum  

Chelonia: Pleurodira 

•  Matamatovití – Chelidae   
–  50 spp, draví, vodní, 15-50 cm: JAm 

(Chelus fimbrimatus– matamata, 
Phrynomys - vousivky ),  

– Au – NG  (dlouhokrčky – Chelodina, 
emydury - Emydura) 

•  Pelomedusovití – Pelomedusinae  
–  18 spp. Af, Mdg, Sey: drobní vodní 

(nejhojnější africké želvy – pelomedusa  
•  Terekovití – Podocnemidae 

–  8 spp. vodní, do 100 cm (tereka), dospělé 
býložravé, JAm,  

Chelus -
matamata 

Chelodina 
mccordi 
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Pelomedusa 

Erymnochelys madagascarensis Podocnemis tereka 

Erymnochely 
Peltocephalus 
Podocnemis 

Podocnemidae: 

+Stupendemys,  
pliocen JAm 

(2m) 

+Proganochelydae 
(nejstarší želvy) 

+Proganochelys Trias 
SEAs 

Chelonia: Cryptodira: Trionychida 

•  Karetkovití – Carettochelyidae 
–  1 sp.sladkovodní NAu-NG (přední konč. pádlovitá s drápy) , bez 

epiderm. desek (karetka novoguinejská –Carettochelys insulpta) 
do 70 cm 

•  Kožnatkovití – Trionychidae  
–  25 sp. (25-130 cm) vodní , plochý krunýř red. dermální kosti – jen 

střední části desek, krunýř pružný, kožní dýchání 
–  SAm, Af, SAs    
–  kožatka africká Trionyx triunguis – až do Syrie a j Turecka 

Apalone 
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   Carettochelys NG 

Trionychidae:  Apalone kožatka trnitá NAm    Trionyx  Af 

Trionychidae:Raphatus euphraticus 

Chelonia: Cryptodira: Americhelyda 

•  Kajmankovití – Chelydridae 
–  2 spp., vodní, velké (do 70 cm) Kanada až JAm  - kajmanka 

•  Karetovití – Chelonidae 
–  moře (přední konč. pádlovitá s drápy) , velcí (do 150 cm), 6 

spp. kosmopol. (kareta obrovská – Chelonia mydas, k.pravá 
– Eretmochelys imbricata) 

•  Kožatkovití – Dermochelyidae  
–  1 sp. do 250 cm (1000 kg), kožatka velká (Dermochelys  

coriacea): redukce kost,krunýře na několik tisíc isol. 
kostních destiček, potrva: medúzy, trubýši, rychlí plavci   

Macroclemys temmincki, 
Kajmanka supí USA 

Chelydra serpentina k.dravá 

•  Kajmankovití – Chelydridae 
–  2 spp., vodní, velké (do 70 cm) JAm  - kajmanka 

•  Karetovití – Chelonidae 
–  moře (přední konč. pádlovitá s drápy) , velcí (do 150 cm), 7 spp. 

kosmopol. (kareta obrovská – Chelonia mydas – býložravá, 
hnízdiště i ve středomoří až 1200 vajec /10 hnízd (1x3 roky), 
k.pravá – Eretmochelys imbricata – dravá-korýši,houby, 
želvovina) 

•  Kožatkovití – Dermochelyidae  
–  1 sp. Největší želva -do 250 cm (1000 kg), kožatka velká 

(Dermochelys  coriacea): redukce kost,krunýře na několik tisíc 
isol. kostních destiček, potrava: medúzy, trubýši, rychlí plavci, 
nyní jen ca 40 tis. kusů 

Chelonia: Cryptodira: Americhelyda 



29.05.17 

14 

Caretta caretta kareta obecná - nejhojnější       až 500 kg 

Chelonia mydas 

Dermochelys coriacea 

Kožatka 
Ploutve - bez drápů 

•  Klapavkovití -  Kinosternidae.  
–  25 spp., JAm- SAm,  vodní, menší, vysoký carapax, dělený 

plastron    
•  Dlouhohlávkovití - Dermatemyiidae 

–  1 sp. reliktní C-JAm (dlouhohlávka mexická – Dermatemys 
mawii) , kostěný krunýř bez švů, 65 cm  

Kinosternon-klapavka  Am 

Chelonia: Cryptodira: Americhelyda 

Kinosternum leucostomus 
klapavka  10-15 cm 

Staurotypinae 
Staurotypus 
salvinii 
klapavec (C-S Am 
3spp.) – 30 cm 
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Chelonia: Cryptodira: Testudinoidae 

•  Hlavcovití – Platysternidae 
–  1 sp. vikariant kajmanek v JV Číně : hlavec plochý (Platysternon 

megacephalum) 20 cm 
•  Emydovití - Emydidae 

–  40 spp., vodní i terestričtí, menší (ale i do 60 cm) NAm  - 
Chrysemys picta, Trachemys scripta, Graptemys, Terrapene -   

–  1 sp. Eu – želva bahení Emys orbicularis  
•  Batagurovití - Bataguridae 

–  65 spp. vodní i suchozemské 13-80 cm, SAs- SEu (ž.kaspická – 
Mauremys caspica a M.rivulata – Balkán) 

•  Testudovití - Testudinidae 
–  40 spp. suchozemské, 15 cm – 1 m, vysoký silný karapax, hrabavé 

nohy, diapsidní lebka, býložravost , max. diversity v Africe, 
resistence (cf.  mořský transport): 

Platysternon megalocephalus 
- hlavec 

Emydovití - Emydidae 
– 40 spp., NAm  - 
Chrysemys picta,  
– 1 sp. Eu – želva bahení 
Emys orbicularis 

Graptemys 
pseudogeographica,  

•  Emydovití - Emydidae 
–  40 spp., vodní i terestričtí, menší (ale i do 60 cm) NAm  - Chrysemys, 

Pseudemys, Graptemys, Terrapene -   
–  1 sp. Eu – želva bahení Emys orbicularis  

•  Batagurovití – Bataguridae  =  Geoemydidae 
–  65 spp. vodní i suchozemské 13-80 cm, SAs- SEu (ž.kaspická – 

Mauremys caspica a M.rivulata – Balkán), několik spp. C Am, 
NW Af) 

•  Testudovití - Testudinidae 
–  40 spp. suchozemské, S Eu-As, Af, Sam 15 cm – 1 m, vysoký 

silný karapax, hrabavé nohy, diapsidní lebka, býložravost , max. 
diversity v Africe, resistence (cf.  mořský transport): Galapágy, 
Seychely, Mdg – obří formy Geochelone,  ž.skalní Malacochersus 
– extrém.plochý krunýř (Eaf) 

–  ž. vroubená Testudo marginata,  ž. žlutohnědá T.graeca, ž. 
zelenavá T.hermanni 

Chelonia: Cryptodira: Testudinoidae 
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Rhinoclemmys – 9spp. stř.-J Amerika 

Mauremys leprosa – 
NW Africa- Spain 

 

 

+Testudo atlas, Pliocen 2,5 m 

Geochelone 

Testudo graeca 
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2015: 

Plazi - parafylum Synapsida (► savci)  
Sauropsida: Diapsida: 
•  Lepidosauria:  
    - haterie Rhynchocephlia (1 spp.) 

 - šupinatí Squamata (9700 spp):  
 gekoni, jěštěři, leguáni, agamy, varani a hadi (3500 spp.)  

•  +Euryapsida: +Plesiosauria 
•  Archosauria :  
    Želvy (Chelonia) – 340 spp. 
    Crurotarsi: krokodýli (25 spp.),  
    Ornithodira: +Pterosauria,  
                      +Dinosauria a ►ptáci (AVES) 
•  +Ichthyosauria 

„Basální 
Anapsida� 

+Mesosuaria 
+Mesosaurus (L Perm) – drobní, vodní, basální 

Amniota? – Parareptilia: 

(Sauropsida= Parareptilia + Reptilia) 

+Millerosauroidea  
+Milleretta (U Perm) SAf – nejstarší Sauropsid 

s.str. ? 

 

 

 +Captorhinida (?Eureptilia)  

(permská radiace)  
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„stem Diapsida“   - basální radiace: drobní agilní 
Amniota (10-50 cm), s členitou fenestrací dermatokrania, 
špičatým rostrem, bez jasných relací k moderním skupinám 

 

Coelosauravus                Perm:  Mdg Eu 

Diapsida 
•  Vznik moderních diapsid (Eudiapsida) 

koncem permu (srv. drsné podmínky permu 
a změna na hranici perm/trias), 
fylogenetická divergence však asi dříve 

•  Lepidosauria 
•  Archosauria 
•  + stem Diapsida 

DIAPSIDA DIAPSIDA 
Lepidosauria 
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Lepidosauria - Lepidosauři Lepidosauria 
ukončený růst s interdiafysálními disky, astragalus a 
calcaneus srostlé, protažení postorbitální části lebky, 
kinetisace lebky:  pevná md. symfysa, redukce 
dermatokrania (postorbitale, quadratojugale, orbita velká 
kulatá, genit. otvor příčný, (hemi)penis a klitoris párový 

Srdce: 3 komory (cavum venosum, c.pulmonare, 
c.arteriosum – výhody/nevýhody – srv. ventilace plic) 

Inspirace: synergetický 
kraniální stah m.intercostalis 

internus+externus (dtto při 
pohybu!) 

Expirace: tlak vnitřností 

Srdce Lapidosauria a 
Chelonia (výchozí typ 
Sauropsida ?): 
 
ventriculus: 
cavum arteriosus, cavum 
venosus, cavum pulmonare: 
 
! separace plicního oběhu při 
diastole 

atrium d.          atrium s. 

aorta d., s. 
arteria pulmonaris 

Hemipenis a hemiclitoris ještěrů 
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Rohovité šupiny, 
pravidelné svlékání 
integumentu, streptostylie, 
kinetisace lebky etc. 
 

Lepidosauria: většina forem drobných, takřka všichni 
faunivorní, většina hmyz ale četné makrofaunivorní 
specialisace 
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•  Mosasauridae - 
mosasauři 

•  Svrchní křída 
•  Mořští až 15 m, 

příbuzní varanům? 
•  ?sesterská skupina 

hadů 

Brookesia micra 
chameleon Mdg. 
nejmenší plaz 

Lepidosauria 
 

•  Haterie – Rhynchocephalia   1 sp. 
–  haterie Spenodon punctatus  (incl.S.guentheri -300 ex.), 60 cm. 

akinetická lebka, akrodontní chrup, patrové zuby, žebra s proc. 
uncinati, gastralia, temenní oko – parietální orgán s čočkou a 
funkční opt.inervací, tympanum chybí, chybí hemipenis, jen 
extense kloaky, Jacobsonův orgán v nosní dutině (Squamata ve 
stropu ústní dutiny), autotomie ocasu (plesiomorfie Lepidosauria: 
intravertebrální zlomová zóna, spec.kontrakce svalů a cév etc.), 
šupiny isolované granulární 

–  J. ostrovy u NZ, reliktní,  hojní v triasu  

•  Šupinatí – Squamata   9500 spp.  
     6000 spp. ještěrů + 3500 spp. hadů 

lebka haterie:  
 
částečně 
kinetická, 
avšak quadratum 
fixní akinetické, 
dvě max. zubní 
řady 
kompaktní 
premaxila a 
masivními zuby 
dentice 
akrodontní 
parietální otvor  

Rhynchocephalia: 
Planocephalosaurus Trias 

Sphenodon Recent NZ 

punctatus, guentherii  

V norách buřňáků, 
inkubace již při 190C 
(avšak 11-16 měsíců), 
dlouhověcí (přes 100 
let) 
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Lepidosauria 
6000 spp. ještěrů + 3500 spp. hadů 

 Šupinatí – Squamata   9700 spp. 
Šupiny na celém těle –svlékání, specificky hlava (pileus), 
hemipenisy, kinetická lebka (2 a více kloubů), Jacobsonův 
orgán ve stropu ústní dutiny 
Lacertilia (ještěři), 6000 spp. 
Amphisbaenida (dvouplazi), 200 spp. 
Serpentes (hadi), 3500 spp. 

 
–  Iguanida (leguáni, agamy, chameleoni): 1400 spp. 
–  Scleroglossa (gekoni 1000 spp. + zbytek včetně hadů, 

19 + 19 ff., 5500 spp.) 

Lepidosauria 

Iguania 
Scleroglossa 

 *Gekkota 
 *Anguimorpha 
 (=Anguina) 
 *Scincomorpha 
 (=Lacertilia) 
 *Amphisbaenida 
 ? Serpentes 

Squamata 

•  2005 – návrh  
zásadního 

přehodnocení 
fylogenetického 
stromu (mt + nc 

DNA) 
•  2009, 2010 – 

další podpora 

Ztráta končetin 
 
Více než 200 spp. 

Squamata 
•  rozeklanný jazky, 

Jacobsonův 
orgán: olfakce 

•  jediný velký 
vaječný zub 

•  překrývající 
automnomní  

šupiny 

Ztráta končetin 
 
Více než 200 spp. 
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Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Dibamidae  

G
ek

ko
ta
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Dibamidae - beznožky 
•  2 rody, 22 spp. 
•  Indomalajsie, Filipiny, 

NG, Indie, Mexico 
•  Podzemní, půdní, masivní 

hlava, autostylie, oči 
překryté šupinami, samice- 
bez končenin, samci - 
zbytky zadních 
končetin(páření) 

•  Levá plíce redukována 
•  Vajíčka s vápnitou 

skořápkou (velká, 
zpravidle jen 1) 

Lepidosauria: Squamata: Dibamia Dibamidae 

Dibamus greeri  
 
Dibamus:  22 spp.  
Indomalajsie, indonesie, Filipiny, NG 

Anelytropsis papilosus Cope, 
1895 

Mexico 

Dibamus dalaiensis 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Hemidactylus turcicus juv 

Gekkota 
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Lepidosauria: Squamata: Gekkota 
(1) Gekkota 
Amficélní obratle, pleurodontní zuby, malý počet vajec, pevné 
obaly, vertikální pupilla 
Pygopodinae – šupinonožky, 34 spp. extr. redukce končetin  

(Australie)  
Eublepharidae – gekončíci,  25 spp. terestričtí C Amerika, 

Af, S As, SE As, denní, 2 vejce s kožovitou skořápkou, prsty 
bez přísavných lamel, noční 

Gekkota 

Lialis burtonis (Pygopodidae) Pygopodidae (Au) 

Eublepharis macularius 
Afghanistan, Pakistan, 25 
cm, oviparní , sex.dimorf. 
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Lepidosauria: Squamata: Gekkota 
(1) Gekkota 
Amficélní obratle, pleurodontní zuby, malý počet vajec, pevné 
obaly, vertikální pupilla 
Gekkonidae - gekonovití 
 1050 spp.  modifikace šupin na chodidlech – přisavné zařízení, 

2 vajíčka, cementovaná na podklad, noční, hlasové projevy, 
kosmopolitní .   Gekko gekko, Tarentola, |Hemidactylus, 
Phelsuma – Mdg. 

Gekko 

Felzuma - Phelsuma ornata,  Mdg 

Gekko 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Hemidactylus turcicus juv 
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Lepidosauria: Squamata : Scinciformata 
    plochý jazyk, hladké šupiny s osteodermy, 

jednotné – malé rozdíly v ošupení hřbetu a 
břicha, lámavý ocas (intervert.), jednotný 
břišní sval (m.rectus abdominis), 

 
Cordylidae - kruhochvostovití 
77 spp Af, Mdg. , velké šupiny s osteodermy,  

Scincidae - Scinkovití  
118g, 1300 spp. kosmopolitní, drobní (do 20 cm) 

pozemní, mnozí redukce končetin (cf. krátkonožka), 
hmyzožraví, ale největší – Tiliqua (Au) i rostliny  

Xantusovití – Xantusidae 
18 spp. velmi drobní, živorodí (+/- placenta), noční, 

suché oblasti, c-NAm 

Eumectes fasciatus – Blízký východ 
Tiliqua –tilikva Au 

Scincidae - Scinkovití 

Ablepharus kitaibelii = 
pannonicus – krátkonožka 
panonská 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Lacerta vivipara 

Velké břišní šupiny, rozeklaný jazyk, osteodermy jen na 
hlavě, silné končetiny 
 
 
Lacertidae - ještěrovití  
250 spp. Eu-As- Af, pozemní, denní, aktivní predátoři (výkonné 
končetiny, zadní silnější), lámavý ocas – autotomie, stehenní póry, 
většinou vejcorodé  
 
Tejovčíkovití – Gymnophtalmiodae 
150 spp.  J Am, drobní listoví, Bachie – termitožraví, hadovité tělo jen 
malé přední končetiny 
 
Tejidae – tejovití 
230 spp. J-N Amerika – ještěrky Nového světa – největší (1 m) Dracena 
(drcení měkkýšů), Teius, Ameiva  

Lepidosauria: Squamata : Lacerata 



29.05.17 

28 

Lacertidae 

L.agilis, L.viridia, 
L.trilineata 

L.(Zootoca) vivipara – až 
700N, 2500 m, i voda, 
ovoviviparie 

Podarcis muralis 

Galotia – Kanárské 
ostrovy – ca 20 spp. 

Ophisops – Blízký 
východ, Emedit. 

 

partenogenetické linie 
(Darevskia Zakavkazí) 

Teiidae – tejovití 
Vikarisují Lacertidae, rychlý 
pohyb aktivní, všichni 
vejcorodí 

J-NAm 

Dracena paraguensis –vodní 
měkkýši 

Cnemidophorus 
většina spp. 
partenogenetická, 
pseudokopulace 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Bipes tridactylus C Am 

Amphisbaenida: 
dvouplazi 

Lepidosauria: Squamata Lacerata 
Amphisbaenida - dvouplazi 
půdní formy s redukcí končetin a rozsáhlou přestavbou hlavové 

morfologie apod. – krátký ocas, šupiny uspořádány do prstenců, 
zakrnělé oči, chybí ušní otvor, red.pravá plíce, kůže volně 
přichycené (pohyb dopředu i dozadu)  

Amphisbaenidae - dvouplazovití 
 135 spp C-J Am, Af, Med.-W As (Blanus: Gr, TK-Iq) – Mdg. 

Bipedidae – dvojnožkovití  
3 spp. (Mexiko) přední končetiny zachovány (hrabání) 

Rhineuridae – zeměryjovití  
1 sp. Florida  

Trogonophidae – zeměplazovití  
6 spp. N Af, Arabie 
•  Dibamidae – beznožkovití (nejsou Amphisbaenida, 10 spp.beznozí, 

zemní,  red. levá plíce Indomalaysie, 1 sp. Mexiko (extr. K-strategové – 1 vejce 
 

Blanus strauchi – 
Gr 

B.cinereus - 
Iberie 
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Amphisbaenia - Dvouplazi 

Amphisbaena alba -dvouplaz 

Rhineura – 
zeměryj NAm 

Bipes – 
dvounožka 3 spp. 

CAm 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Lacerta vivipara Laudakia stelio 

Lepidosauria: Squamata: Toxicofera 
•  Iguania 

Iguanidae – leguánovití 
 1200 spp. Amerika, Galapágy, Fiji, Mdg. – 8 podčeledí (Iguaninae 

40 spp., bazilišek, anolisové, chameleolisové – 450 spp., ropušníci 
130 spp., tropidurové – 300 spp. , Oplurinae – 7 spp.Mdg.!), 
pleurodontní chrup, příchytné lamely na chodidlech (anolisové, 
chameleolisové)  

Agamidae – agamovití 
390 spp. Afrika –Asie- Australie: vlastní agamy (Agaminae) a 

trnorepi (Leiolepidinae) akrodontní chrup, denní, optická 
signalisace, resistence extrémních teplot, mnozí pouštní   

Chamaeleonidae – chameleonovití 
130 spp. Af, Mdg (až s- Medit.), sIndie: arborikolní, zploštělé tělo, 

končetiny (zygodactylie 2+3), chápavý ocas, barvoměna, jazyk, 
oko etc., akrodontní zuby 

Iguana  Cyclura  Amblyorhynchus cristatus 
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Iguanidae 
 

Basiliscus – 
bazilišek 4 spp. 

JAm 

Anolis 

 

Polychrus, 
Chameleolis - 

barvoměna 

Lepidosauria: Squamata: Toxicofera 
•  Iguania 

Iguanidae – leguánovití 
 1200 spp. Amerika, Galapágy, Fiji, Mdg. – 8 podčeledí (Iguaninae 

40 spp., bazilišek, anolisové, chameleolisové – 450 spp., ropušníci 
130 spp., tropidurové – 300 spp. , Oplurinae – 7 spp.Mdg.!), 
pleurodontní chrup, příchytné lamely na chodidlech (anolisové, 
chameleolisové)  

Agamidae – agamovití 
390 spp. Afrika –Asie- Australie: vlastní agamy (Agaminae) a 

trnorepi (Leiolepidinae) akrodontní chrup, denní, optická 
signalisace, resistence extrémních teplot, mnozí pouštní   

Chamaeleonidae – chameleonovití 
130 spp. Af, Mdg (až s- Medit.), sIndie: arborikolní, zploštělé tělo, 

končetiny (zygodactylie 2+3), chápavý ocas, barvoměna, jazyk, 
oko etc., akrodontní zuby 

•  Iguanidae – chrup 
pleurodontní 

•  Agamidae, 
Chamaelonidae – 
chrup akrodontní 

Chamaeleo parsonii Chamaeleo chamaeleon 
NAf-Eu (Kypr,Kréta...) 

Calumna parsoni Mdg 70 
cm 

Chamaeleo jacksonii Af 
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Agamidae 

Draco –dráček SEAs 

Agamy středomoří a blízkého 
východu: Trapelus – a.perská 
Pseudotrapelus a.sinajská 
Laudakia stellio - hardún 

a.vousatá (Pogona barbata) Au,  imponování 
„vousem� 

 
Chlamydosaurus 

kingii – agama 
límcová Au 

Moloch horridus – 
moloch ostnitý Au 

Uromastix – trnorep 
Af 

 

Agamidae 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Lepidosauria: Squamata: Toxicofera 
Anguiomorpha  

Xenosauridae - Krokodýlovcovití 
6 sp., stromoví, Mexiko  

Shinosauridae – Krokodýlovec čínský (1 sp. , vodní) 
Anguidae – slepýšovití 
100 spp. Eu-W As, J-NAm, S-Čína, osteodermy, většinou pozemní (opadanka), 

mnozí beznozí, red. levá plíce (Anguis Eu , Ophisaurus Am-Eu-WAs, Ophioides 
JAM, Anniela – Calif.), mnozí živorodí   

Helodermatidae – korovcovití  
2 spp., velcí, SW USA, MEx. , jedovatí ! (jed.žlázy – mandibulární, zub z drážkou 

Lanthanotidae – varanovcovití 
1 sp. (L.borneensis) - vodní 

Varanidae – varanovití 
50 spp., většinou střední až větší (max V.komodský – 3 m), Af, As ca 25 spp. v Au 

karnivorní, robustní, silný nelámavý ocas,dvojitý Jacobs.org. A rozeklaný jazyk,, 
vícekomorové plíce, hemipenisy veliké s háčky (dtto hadi)   
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Xenosauridae + Shinisauridae – 6 spp. archaická 
skupina, kýlnaté šupiny s osteodermy, 40 cm 

Shinisaurus crocodilurus  - krokodýlovec čínský,      
Xenosaurus střAm 

Anguis fragilis – slepýš 
křehký, Eu-med.-WSib), 

živorodý (až 25juv) 

A.colchicus   

Ophisaurus - USA 

Pseudopus apodus – blavor 
žlutý, JEv,WAs 

Anguidae 

Helodermatidae 
 Heloderma horridusm, 
H.suspectum 

Lanthanotidae 
 Lanthanotus borneensis 

Varanus komodensis –varan 
komodský, až 310 cm 

Varanidae 

+Megalania 
AU – až 7 m 
? Vyhuben člověkem 
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Lanthanotidae 
 Lanthanotus borneensis 

•  Mosasauridae - 
mosasauři 

•  Svrchní křída 
•  Mořští až 15 m, 

příbuzní varanům? 
•  ?sesterská skupina 

hadů 

Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

Hadi – Serpentes 
3500 spp. 20 fam. (od terciéru – nejmodernější skupina) 

•  komplexní přestavba tělesné organisace  
•  lov pohyblivé kořisti, extrémní kinetisace lebky a 
čelistního aparátu – streptostylie (quadratum, 
pohyblivý strop ústní dutiny, symfysa = elastické 
vazy > široké rozevření úst), rozeklanný jazyk, 
extr. výkonný Jacobsonův orgán, termorecepce 
(max. chřestýš), přestavba dentice, jedové žlázy    

•  ztráta končetin, spec. pohyb (laterální undulace, 
rectilineární pohyb, boční pohyb), svlékání kůže 
atd.  200-300 (600) procelních obrat., pohyblivá 
žebra, bez sterna, chybí (red.)levá plíce, pravá – 
vzdušný vak   

Lepidosauria: Squamata: Toxicofera 
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původ hadů 

•  podzemní formy – absence ušního otvoru , 
red. střední ucho, akomodace , oko kryté 
srostlými víčky (cf. nehybný pohled), ztráta 
končetin, 

•  Alternativně – transformace ve vodním 
prostředí 

•  tradiční pohled: sest. skupina Amphisbaenia 
(cf. podobnosti u slepáků) 

•  mol. data: sesterská skupina varanů 

aglyfní (krajta) 
opistoglyfní (e.g. Colubridae)  

solenoglyfní (zmije a chřestýši)  proteroglyfní (korálovcovití) 

boomslang Xenodon, 

quadratum 

pterygoideum 

ectopterygoideum 
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Streptostylii!–!zásadní!

role!os!quadratum!

solenoglyfní (zmije a chřestýši) 

opistoglyfní (e.g. Colubridae)  Elapidae: Ophiophagus hannah 

Pythonidae: Python molurus aglyfní   Colubridae 

Viperidae. Crotalus 
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Dibamidae 
  Gekkota 
  Unidentata 
      Scincoidea 
      Euisquamata 
           Lacertoidea 
           Toxicofera 
                 Anguimorpha 
                 Iguania 
               Serpentes 

slepáci apod- 
 
 
 
hroznýši  
krajty 
krátkorepové 
 
 
 
zmije 
korálovci 
užovky 
 
 
 
 

Serpentes 
(1)   Scolecophidia - Typhlophidia 
drobní, červovití, zemní, hmyzožraví, rudimenty 

pánve, oviparní,  

Anomalepididae – slepčíkovití 
15 spp. J Am 
basální skupina 
párové vejcovody,  
zuby v obou čelistech 

Anomalepis mexicanus –  

Serpentes 

Leptotyphlops – 
slepan  Af, Am 

(1)   Scolecophidia - Typhlophidia 
drobní, červovití, zemní, hmyzožraví, rudimenty 

pánve, oviparní, chybí levý vejcovod 
dentale bez zubů 

Leptotyphlopidae – slepanovití  
 90 spp. Af SW As S-C Am 

Typhlopidae – slepákovití 
200 spp. subkosmopol bez  N Am 
Typhlops vermicularis –  
Balkán-stř.Asie 
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Aniliidae – vinejši,  
monotypická čeleď, vodní/
zemní, oči překryté šupinami, 
ovoviviparie, JAM 

Xenopeltidae – duhovcovití 
2 spp. – basální skupina 
Henophidia, levá plíce funkční, 
ozubená premaxila, kompaktní 
akinetická lebka, SEAs 

Xenopeltis uniclor 

 

(2) Alethinophidia:  Henophidia Serpentes 
(2) Alethinophidia:  Henophidia 
původnější skupiny zpravidla s aglyfním chrupem 

Boidae - Hroznýšovití  
75 spp. vesměs velcí (2-10 m), škrtiči,  přítomny obě plíce, rudimenty 

pánev.pletence a končetin 
Boinae 33 spp. J-NAm (Boa- hroznýš Am, Af-Mdg., Eunectes murinus - anakonda, 

Epicrates – hroznýšovec – Antily a Stř.Am)    
Erycinae 15 spp. Af, As  - Eryx – hroznýšek 

Pythonidae - krajtovití 
30 spp As, Af, Au,  Python - krajta 
 

Uropeltidae – krátkorepovití  
55 spp. fosoriální Indie, SE  As 
 
+ 7 další dalších čeledí (vesměs J  a C Am) 

Uropeltis 

Eunectes murinus – 
anakonda, JAm, až 10 m 

Epicrates – 
hroznýšovec 

Antily, JAm 

Boidae   
Boa constrictor 
hroznýš královský 
SAm-Mexiko, až 6 m 

Python regius – 
 krajta královská Af 

Pythonidae 

Python 
reticulatus  

krajta mřížkovaná, 
Indočína,  až 9 m 
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(3) Caenophidia =  Colubroidea  
nejmodernější a nejpočetmnější skupiny s dobře vyvinutými jedovými zuby, bez 

pozůstatků pánevního pásma, hlava s velkými štítky  

Atractispidae – Zemězmijovití 
18 spp. Af, AS – solenoglyfní zuby (jako zmije), ale jinak primitivní, jed slabý  
Colubridae – Užovkovití  
1800 spp., kosmopol., aglyfní-opistoglyfní dentice , Duvernoyova žláza, 15-400 cm,  

pravidelné velké štítky na hlavě, široké břišní šupiny,  ca  Elaphe, Coluber, 
Natrix, Lampropeltis, Telescopus, Erpeton,  Dispholidus boomslang(As), boiga 
(Af) – opistoglyfní, hematoxiny 

Elapidae - korálovcovití 
300 spp. kosmpolitní, max. div. Au, proteroglyfní tuby, jed neurotoxický, :australká 

skupina- Notocheida, vodnáři (Hydrophidae), vlnožilové (Laticaudinae) a 
mimoaustralké formy (Elapinae: kobra (Naja Af-As), korálovci (Micrurus Am), 
bungaři (Bungarus Ind) , mamba (Dendroaspis Af) , mimoaustralské taxony 
viviparní 

Viperidae – zmijovití 
230 spp.  chybí v Au, robustní, solenoglyfní zuby, , jed cyto a hemotoxický.,  zmijovec 

(Azemiops, Burma), pazmije (Causuinae, Af, zmije (Viperinae Eu, Af), Crotalinae  
(Am – chřestýši, ploskolebci křovináři, SE As – chřestýšovci – Trimeresurus aj.) 

Acrochoridae – bradavičníkovití 

3 spp. SE As, NAu NG, basální skupina 
Colubroidea, vodní, rybožraví, 
bradavičnatá kůže 

Colubridae: 
Natricinae 

 

 

 

Natrix tesselata – 
užovka podplamatá 

Colubridae 

 

Coluber,Elaphe,Natrix,Coronela 

Oxybelis – bičovka 
 JAm, dtto S As 

Dasypeltis scabra 
vejcožrout africký 
Redukce zubů, prorážení skořápky 
prodlouženými hamatophysami krční 
obratlů 
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Boiga 
regularis 

Colubridae 
 
Boiga dendrophila – bojga 
ularburong, noční stromová, 
Malajsie 

Lampropeltis  
korálovka NAm 

- mimese korálovců 

Erpeton tentaculatus 
vodnářka tykadlová  
jvAS (+řada dalších 
rodů rybožravých 
opistogyfních 
užovek) 

 

Acanthopsis –smrtonoš Au 

Elapidae - korálovcovití 

Dendroaspis – mamba Af 

Ophiophagus hanah – kobra 
královská, SE Asie,  6 m 

Naja – 
kobra, As, 
Af 
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Elapidae - korálovcovití 

Naja naja 
kobra indická 

Dendroaspis polylepis  
mamba černá 

Elapidae!

Hydrophiidae!

Hydrophiidae (ca 60 spp.) 
Hydrophis - vodnář 

Viperinae!

Crotalinae!

Viperidae. Crotalinae  

Crotalus chřestýš Am 
Trimeresurus – chřestýšovec  SAs 

Agkistrodon – ploskolebec, Am  řada 
druhů, příbuzné rody též Asie 

Botrops 
asper – 

křovinář, 
JAm 
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Macrovipera lebetina – 
zmije levantská 

Bitis gabonica – zmije 
gabunská 

Vipera berus 
Foto J.Červený 

Viperidae: Viperinae Aktuální klasifikace 
Colubroidea (Pyron et 
al. 2010): 
příklad značných 
názorových změn 

DIAPSIDA 
Sesterské skupiny 

Lepidosauria 

Lepidosauria 

+Sauropterygia 

=Lepidosauromorpha 

DIAPSIDA – 
inc.sedies 

Ichthyopterygia 
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DIAPSIADA (Lepidosauromorpha) 

Sauropterygia 

vodní formy s masivním rozvojem 
gastrálií a komplexními pletenci 

nejstarší formy 
Cladiosaurus,      U Perm 

 

Notosauria 
Notosaurus    
Trias 

Plesiosauria 
Plesiosaurus            
UTrias-UKřída  
Pistosaurus            
mTrias  

 

Sauropterygia 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the 
image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file 
again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

srv.   Ichthyosauria 
(nepříbuzní!!!) 

Sauropterygia: 
Plesiosauria 

Sauropterygia: 
Plesiosauria 

Elasmosaurus 
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(?Sauropterygia) 
Placodontia 

(Trias) 

Henodus 

Placodus 

středně velké vodní formy, 
mořských / brakických vod 

nejasné postavení – snad 
příbuzní Sauropterygia 

Placodontia 
svrchní trias:  
Placochelys, 

Psephoderma, 
Henodus 

konvergentní vývoj 
k želvám 

Placodontia 

mořské / brakické formy, trias Tethys, 
durofágie (schránky mlžů?), dlouhý 

ocas, řada gastralií – podobně jako u 
Notosauria a Plesiosauria 

Plazi - parafylum Synapsida (► savci)  
Sauropsida: Diapsida: 
•  Lepidosauria:  
    - haterie Rhynchocephlia (1 spp.) 

 - šupinatí Squamata (9700 spp):  
 gekoni, jěštěři, leguáni, agamy, varani a hadi (3500 spp.)  

•  +Euryapsida: +Plesiosauria 
•  Archosauria :  
    Želvy (Chelonia) – 340 spp. 
    Crurotarsi: krokodýli (25 spp.),  
    Ornithodira: +Pterosauria,  
                      +Dinosauria a ►ptáci (AVES) 
•  +Ichthyosauria 
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DIAPSIDA 
Archosauria 

-sesterská skupina 
Lepidosauromorpha 

Amniota 

Lepido-     A r c h o s a u r i a                        Mammalia   

Sauropsida      Synapsida 
Diapsida 

Chelonia: 

basální skupina 
Archosauria 


