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�ESKÉ NÁZVY ŽIVO�ICH� 
II. 

SAVCI (MAMMALIA) 
 

MILOŠ AND�RA 
 

Národní muzeum Praha 1999 
 
 
 
 
�ád:  PTAKO�ITNÍ – MONOTREMATA 
�ele�:  ježurovití 
Rod:  ježura 
  paježura 
 
�ele�:  ptakopyskovití 
Rod:  ptakopysk 
 
 
�ád:  VA�NATCI – MARSUPIALIA 
�ele�:  va�icovití 
Rod:  va�ice   starší názvy: va�ice b�lob�ichá –  kasaku 
       va�ice opossum –  muruku, cancrivora 
       va�ice vyd�í –  vydrovec, japok 
       va�ice t�ípásá –  vakorejsek  
 
�ele�:  kolokolovití 
Rod:  kolokolo  starší název: kongoy-kongo 
 
�ele�:  va�íkovití 
Rod:  va�ík   druh:  inka 
 
�ele�:  kunovcovití 
Rod:  vakomyš  starší název: vakomyš vlnatá –  vakotarbík  
  vakorejsek 
  kunovec  starší název: kunovec novoguinejský – šlakol 
  va�ínek  druh:  wongai, ningaui 
  �ábel 
 
�ele�:  vakovlkovití 
Rod:  vakovlk  starší názvy: vlkovec, vlkoun, tasmánský tygr 
 
�ele�:  mravencojedovití 
Rod:  mravencojed  starší název: numbat, va�ice žíhaná 
 
�ele�:  vakokrtovití 
Rod:  vakokrt  starší názvy: vakokrtek, krtovec, pytlonoš, krt, krtec 
 
�ele�:  bandikutovití 
Rod:  bandikut  starší název: vakovec, krysovec, vakojezevec, bilby, dalgyte 
 
�ele�:  bandikutcovití 
Rod:  bandikutec  druh:  kalubu 
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�ele�:  kuskusovití 
Rod:  kuskus   starší názvy: wangal, urus, possum 
  kusu 
 
�ele�:  vakoplchovití 
Rod:  vakoplch  starší názvy: vakoplšík, plchovec, kuskus plší 
 
�ele�:  possumovití 
Rod:  possum  starší název: kuskus 
  vakovec  starší názvy: vakoveverka, veverovec 
 
�ele�:  medovcovití 
Rod:  possum medosavý starší název: medovec, medosavec 
 
�ele�:  vakoveverkovití 
Rod:  vakoveverka  starší název: vakoveverka létavá –  parovník 
 
�ele�:  vakoplšíkovití 
Rod:  vakoplšík  starší názvy: vakomyš, myšovec, vakov�ík, vakoplch 
 
�ele�:  koalovití 
Rod:  koala   starší názvy: vakomedv�d, vakodlak 
 
�ele�:  vombatovití 
Rod:  vombat 
 
�ele�:  klokánkovití 
Rod:  klokánek  starší název: klokánek pižmový –  poturu 
 
�ele�:  klokanovití 
Rod:  klokan   druh:  dama, irma, parma, warabi, quokka, uru, pademelon 
     starší názvy: klokan horský –  euro, wallaroo 
 
 
�ád:  HMYZOŽRAVCI – INSECTIVORA 
�ele�:  št�tinatcovití 
Rod:  št�tinatec  starší názvy: št�tinatec kubánský – almiquí, št�tín kubánský 
 
�ele�:  nezofontovití 
Rod:  nezofont 
 
�ele�:  bodlínovití 
Rod:  bodlín   starší názvy: ježkobodlín, polobodlín, tanrek, armatus 
  krtobodlín 
  vyd�í�ek 
  vyd�ík 
 
�ele�:  zlatokrtovití 
Rod:  zlatokrt 
 
�ele�:  ježkovití 
Rod:  ježek   starší název: ježek západní –  jež 
  srstín 
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�ele�:  rejskovití 
Rod:  b�lozubka 
  rejsek 
  rejsec 
  rejskovec 
 
�ele�:  krtkovití 
Rod:  vychuchol  starší názvy: desman, chochul, bisam 
  krtek 
  mogera 
  krt�ík 
 
 
�ád:  TANY – SCANDENTIA 
�ele�:  tanovití 
Rod:  tana 
 
 
�ád:  LETUCHY – DERMOPTERA 
�ele�:  letuchovití 
Rod:  letucha   starší názvy: letuška, kaguank 
 
 
�ád:  LETOUNI – CHIROPTERA 
Pod�ád: kaloni 
�ele�:  kalo�ovití 
Rod:  kalo	 
 
Pod�ád: netopý�i 
�ele�:  víkonosovití 
Rod:  víkonos 
 
�ele�:  embalonurovití 
Rod:  netopýr 
 
�ele�:  netopýrkovití 
Rod:  netopýrek 
 
�ele�:  nykteridovití 
Rod:  nykteris /ženský rod/ (velká, jávská, velkouchá, egyptská) 
 
�ele�:  megadermovití 
Rod:  megaderma  starší název:  kožnatec 
 
�ele�:  vrápencovití 
Rod:  vrápenec 
  pavrápenec 
 
�ele�:  listonosovití 
Rod:  listonos  starší názvy:  listonos velký –  upír, vampýr 
       listonos nosatý –  upír �asonos 
  glosofága 
 
�ele�:  natalovití 
Rod:  netopýrek 
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�ele�:  myzopodovití 
Rod:  myzopoda 
 
�ele�:  netopýrovití 
Pod�ele�: kerivuly 
Rod:  netopýr  starší názvy: netopýr vlnatý –  kerivula 
Pod�ele�: praví netopý�i 
Rod:       netopýr �erný –  ušan, srostlouch, saukušan 
       netopýr velkouchý –  nedopír, mišan 
       netopýr pob�ežní –  krátkoušan 
       netopýr �asnatý –  stejnoušan 
       netopýr stromový –  letou	 
       netopýr ušatý –  pletušan 
Pod�ele�: muriny 
Rod:  murina 
Pod�ele�: létavci 
Rod:  létavec 
Pod�ele�: netopý�i tadaridoví 
Rod:  netopýr tadaridový 
 
�ele�:  mystacinovití 
Rod:  mystacina 
 
�ele�:  tadaridovití 
Rod:  tadarida 
 
 
�ád:  PRIMÁTI – PRIMATES  
Pod�ád: poloopice 
�ele�:  makiovití 
Rod:  maki 
 
�ele�:  lemurovití denní 
Rod:  lemur   starší název: lemur tmavý –  akumba 
�ele�:  lemurovití no�ní 
Rod:  lemur   starší název: lemur �ilý –   fitiliki 
       lemur drobný –  bohengé   
     druh:  mongoz, kata, vari  
 
�ele�:  indriovití 
Rod:  avahi 
  indri   starší názvy: babakoto, idri, požast 
  sifaka 
 
�ele�:  ksukolovití 
Rod:  ksukol   starší názvy: ksukol ocasatý –  aje-aje, aye-aye 
 
�ele�:  outlo�ovití 
Rod:  poto   starší názvy: poto bezocasý –  angwantibo, maki 
       poto velký –   aposu, potto 
  lori   starší názvy: loris, outlo	 
 
�ele�:  kombovití 
Rod:  komba 
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�ele�:  nártounovití 
Rod:  nártoun 
 
�ele�:  kosmanovití 
Rod:  kosman 
  lví�ek 
  tamarín 
  kalimiko 
 
�ele�:  malpovití 
Rod:  mirikina 
  titi   starší název: titi maskovaný –  sahuas 
  uakari 
  chvostan  starší název: chvostan b�lolící –  saki, wanaku  
  v�eš
an  druh:  mono, caraya, aluat 
  chápan  starší název: chápan �erný –  koata 
       chápan pavou�í –  miriki 
       chápan vlnatý –  barigudo, kapparo 
  malpa   starší název: malpa hn�dá –  apela 
  kotul   starší název: kotul veverovitý –  saimiri 
 
�ele�:  ko�kodanovití 
Rod:  gueréza 
  kahau   starší název: kahau mentavejský –  simakobu 
  hulman  starší název: lenoop 
       hulman jávský –  budeng  
  langur   druh:  duk 
     starší název: langur duk –   strakoš 
  mangabej 
  ko�kodan  druh:  muido, dryas, mona, malbruk, �am�am, tantalus, 
       talapoin  
  makak   starší název: makak tmavý –  budeng, paviánec, lenoop 
       makak vep�í –  lapunder, kudan 
       makak lví –   vanderu 
       makak bandar –  makadu, manga, bandar 
  rhesus   starší názvy: rhezus, rézus, bunder 
  magot 
  dril 
  mandril  starší název: duran 
  pavián   druh:  anubi, �akma 
     starší název: pavián pláštíkový –  hamadryas 
       pavián guinejský –  sfinga 
  babuin 
  dželada   
          
 
�ele�:  gibonovití 
Rod:  gibon   druh:  hulok, lar 
     starší názvy: gibon tmavoruký –  unko 
       gibon st�íbrný –  vaubau 
  siamang 
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�ele�:  lidoopovití 
Rod:  gorila 
  bonobo 
  šimpanz  druh:  �ego 
  orangutan  starší názvy: orang, orang-utan 
 
 
�ád:  ŠELMY – CARNIVORA 
�ele�:  psovití 
Rod:  liška   druh:  kana, chama    

starší názvy: liška polární –  pesec, lis 
  pes   starší název: pes h�ivnatý –  guara  
  šakal 
  kojot 
  vlk 
  dingo 
  vl�ek   
  maikong 
  dhoul   starší název: dhoul sibi�ský –  subri, adjak, kolsun 
  korsak 
  fenek 
 
�ele�:  medv�dovití 
Rod:  medv�d  starší název: medv�d malajský –  biruang 
  baribal  starší bázev: muskva 
  grizzly 
  kodiak 
  panda 
 
�ele�:  medvídkovití 
Rod:  olingo 
  kynkažu  starší názvy: potos, ohonovin 
  fret 
  nosál   starší název: nosál �ervený –  koati 
  mýval 
 
�ele�:  lasicovití 
Rod:  hyrare   starší názvy:  kuna brazilská, eira, tayra 
  grizon 
  rosomák 
  zorila 
  sobol 
  charza 
  kuna 
  lasice   starší název: lasice horská –  solongoj 
  hranostaj  starší název: hornolín 
  tcho� 
  norek 
  kol�ava 
  kolonok 
  tcho�ík 
  medojed 
  jezevec  starší názvy: jezovec, jezvec 
     starší název:  jezevec smrdutý –  teledu 
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  skunk 
Rod:  vydra   starší název: vydra mo�ská –  kalan 
       vydra obrovská –  lontra, aviranha 
 
�ele�:  cibetkovití 
Rod:  cibetka 
  ženetka 
  linsang 
  tangalunga 
  binturong 
  ovije�   starší název: ovije� skvrnitý –  musang  
  fosa   starší název: fossa 
  nandinie 
  mampalon 
  puchol   starší název: puchol malý –  falanuk 
  fanaloka 
 
�ele�:  promykovití 
Rod:  promyka  starší název: promyka krabová –  urva  
  mangusta 
  ichneumon 
  surikata  starší název: surikáta 
  galidie 
 
�ele�:  hyenovití 
Rod:  hyena 
  hyenka 
 
�ele�:  ko�kovití 
Rod:  gepard  starší název: �ita 
  karakal 
  ko�ka   starší název: ko�ka tmavá –  tigrillo  
  jaguarundi  starší název: yaguarundi 
  ocelot   starší název: ocelot stromový –  oncilla 
  margay 
  serval 
  rys        
  manul 
  puma 
  lev 
  jaguár 
  levhart  starší název: levhart oblá�kový –  harimauda  
  tygr 
  irbis 
 
�ele�:  lachtanovití 
Rod:  lachtan 
 
�ele�:  mrožovití 
Rod:  mrož 
 
�ele�:  tule�ovití 
Rod:  tule	   starší název: tule� pacifický –  larga 
       tule� st�edomo�ský –  tenkoryp baha	 
  rypouš   starší název: rypouš sloní –  morunga 
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�ád:  CHUDOZUBÍ – XENARTHRA 
�ele�:  mravene�níkovití 
Rod:  mravene�ník  starší název: mravene�ník �ty�prstý – tamandua  
 
�ele�:  lenochodovití 
Rod:  lenochod  starší název:  lenochod t�íprstý –  ai 
       lenochod dvouprstý – unau  
 
�ele�:  pásovcovití 
Rod:  pásovec  starší název: pásovec šestipásý –  armadil 
       pásovec t�ípásý –  apar, matako 
 
 
�ád:  KYTOVCI – CETACEA 
�ele�:  delfínovcovití 
Rod:  delfínovec  starší název: delfínovec ganžský –  susu 
 
�ele�:  delfínovití 
Rod:  plískavice 
  delfín   starší název: delfín pruhovaný –  prodelfín  
  fereza   starší název: fereza malá –   kosati�ka 
  kulohlavec  starší název: kulohlavec �erný –  grind 
  delfínec 
  orcela 
  kosatka 
  elektra        
 
�ele�:  svi�uchovití 
Rod:  svi	ucha 
 
�ele�:  narvalovití 
Rod:  b�luha 
  narval   starší název: zoboun 
 
�ele�:  vorva�ovití 
Rod:  kogia 
  kogie 
  vorva	 
 
�ele�:  vorva�ovcovití 
Rod:  vorva	ovec  druh:  anarnak 
 
�ele�:  plejtvákovcovití 
Rod:  plejtvákovec 
 
�ele�:  plejtvákovití 
Rod:  plejtvák  druh:  sejval, myšok   

starší název: plejtvák malý –  minke 
  plejtvák myšok –  tunolik, kyt myší 

  keporkak  starší název: hrboun 
 
�ele�:  velrybovití 
Rod:  velryba 
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�ád:  SIRÉNY – SIRENIA 
�ele�:  dugongovití 
Rod:  dugong  starší název: moro	 
  koroun  starší název: mo�ská kráva 
 
�ele�:  kapust�ákovití 
Rod:  kapust	ák  starší název lamantin 
 
 
�ád:  CHOBOTNATCI – PROBOSCIDEA 
�ele�:  slonovití 
Rod:  slon 
 
 
�ád:  DAMANI – HYDRACOIDEA 
�ele�:  damanovití 
Rod:  daman   starší název: daman horský –  tlustoš 
       daman habešský –  aškoko 
 
 
�ád:  LICHOKOPYTNÍCI – PERISSODACTYLA 
�ele�:  ko�ovití 
Rod:  osel 
  zebra 
  tarpan 
  džigetaj 
  ašdari   starší název: osel syrský 
  khur 
  kulan 
  onager 
  kiang 
  k�	 
  tapír 
  kvaga 
 
 
�ád:  HRABÁ�I – TUBULIDENTATA  /takarové/ 
�ele�:  hrabá�ovití 
Rod:  hrabá�  starší název: takarú, jamoškrab 
 
 
�ád:  SUDOKOPYTNÍCI – ARTIODACTYLA 
�ele�:  prasatovití 
Rod:  babirusa  starší název: babirussa 
  prase 
  št�tkoun 
 
�ele�:  pekariovití 
Rod:  pekari   starší název: pekari b�lobradý –  tayassu 
 
�ele�:  hrochovití 
Rod:  hrošík 
  hroch 
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�ele�:  velbloudovití 
Rod:  velbloud 
  guanako 
  viku	a 
 
�ele�:  kan�ilovití 
Rod:  kan�il  starší název: kan�il indický –  meminna 
 
 
�ele�:  kabarovití 
Rod:  kabar 
 
�ele�:  žirafovití 
Rod:  žirafa 
  okapi 
 
�ele�:  jelenovití 
Rod:  srn�ík 
  muntžak 
  los 
  jelenec  starší názvy: jelenec pampový –  jelen guazni, jelen guazny 
  srnec 
  huemul 
  mazama (mužský rod) /�ervený, šedý…/ 
  pudu 
  sob 
  karibu 
  axis  starší název: axis indický –   �ital 
  jelen  druh:  hangul, maral, šu /shou/, milu 
    starší název: jelen lyrorohý –  thamin  
  sambar 
  barasinga  
  wapiti 
      sika 
 
�ele�:  vidlorohovití 
Rod:  vidloroh starší název: pronghorn, sajka vidlorohá, antilopa vidli�natá 
 
�ele�:  turovití 
Rod:  chocholatka starší název: chocholatka schovávaná –  kr�ilka schovávaná 
  adax  starší název: adas 
  antilopa druh:  �iru  

starší název: antilopa modrá –   pakamzík 
      antilopa jelení –   sasin 
      antilopa žirafí –   gerenuk 
      antilopa �ty�rohá –   chusinga    
  p�ímorožec starší název: p�ímorožec arabský –  b�lušina  
  oryx  druh:  beisa 
    starší název: p�ímoro�ec bejsa 
  buvolec druh:  káma, lelwel, tora, jimela, korigum, �esebe, tiang, topi 
    starší názvy: buvolec �esebe –   antilopa sassaby 
      buvolec Lichtenstein�v –  konzi  
  pak�	 
  hirola 
  voduška druh:  kob, le�ve, abok, puku 
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Rod:  bahnivec 
  impala 
  dibatag 
  beira  starší název: baira 
  gazela  druh:  dama, dorkas, addra 

starší název: gazela indická –   �inkara 
      gazela atlaská –   edmi 
      gazela Bennettova –   mhorr 
      gazela Spekeova –   dero 
  džejran 
  dikdik  starší název: zakrslík 
  antilopka starší název: antilopka pižmová –   suni 
  skálolez starší název: sassa 
  oribi 
  orongo 
  dzeren 
  sajga 
  paovce 
  takin 
  koza  starší název: koza bezoárová –   pasang 
      koza šrouborohá –   markhur   
  kozorožec druh:  walia 
  tahr 
  goral 
  serau  starší název: serov 
  kamzík 
  pižmo	 
  argali 
  ovce  starší název: ovce kruhorohá –   urial 
      ovce stepní –    arkal   
  muflon 
  nahur  starší název: nahur modrý –   bharal 
  lyrorožec 
  saola 
  bizon 
  zubr 
  gaur  starší název: gaur malajský –   seladang  
  jak  starší název: yak 
  banteng 
  kuprej      
  pratur  starší názvy: zebu, watusi 
  nilgau 
  arni 
  anoa 
  tamarau starší název: buvol mindorský 
  nyala 
  bongo 
  kudu 
  leso	  starší název: bušbok 
  sitatunga 
 
 
�ád:  LUSKOUNI – PHOLIDOTA 
�ele�:  luskounovití 
Rod:  luskoun starší název: luskoun krátkoocasý –   pangolin 
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�ád:  HLODAVCI – RODENTIA 
�ele�:  bobruškovití 
Rod:  bobruška 
 
�ele�:  veverkovití 
Rod:  sysel 
  veverka druh:  šilu  

starší název: veverka páskovaná –    tamiops   
  psoun 
  sviš
  druh:  bobak, tarbagan 
  ratufa 
  veve�i�ka 
  �ipmank 
  burunduk 
  �ikarí 
  poletucha druh:  taguan 
  poletuška druh:  asapan 
  bobr 
  pytlonoš druh:  taltuza 
  tarbíkomyš 
  tarbíkomyška 
  pytlouš 
  fr�ek 
  tarbík 
  tarbí�ek 
  fr�ík 
  myšivka 
  k�e�ík 
  k�e�ek  druh:  voalavoanala 
  chlupá� 
  cokor 
  ostnoplch 
  hraboš 
  hrabošík 
  norník 
  lumík 
  hraboš 
  slepuška 
  pestruška 
  hrabošík 
  ondatra 
  krtoš 
  pískomil druh:  walo 
    starší název: pískomil jižní –   p�s�anka 
      pískomil k�e�kovitý –  kyjochvost 
  myš  druh:  boduga   

starší název: myš stromová –   lezoun 
  tu�nomyš 
  krysa  druh:  meltada, eha, bobo 
  myšice 
  kuru (ženský rod) 
  pruhomyš 
  myška 
  potkan 
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Rod:  ostnokrysa 
  skálomyš 
  hlodoun 
  slepec 
 
�ele�:  šupinatkovití 
Rod:  šupinatka 
 
�ele�:  nohá�ovití 
Rod:  nohá� 
 
�ele�:  gundiovití 
Rod:  gundi 
 
�ele�:  plchovití 
Rod:  plch  starší název: plch lesní –    plšivka 
  selevinie 
 
�ele�:  rypošovití 
Rod:  rypoš 
 
�ele�:  dikobrazovití 
Rod:  osinák 
  dikobraz 
 
�ele�:  skalní krysy 
Rod:  krysa skalní 
 
�ele�:  �ekomyšovití 
Rod:  �ekomyš starší název: �ekomyš africká –   kokhali 
 
�ele�:  urzonovití 
Rod:  kuandu 
  urzon  starší název: urson 
 
�ele�:  �in�ilovití 
Rod:  �in�ila 
  viska�a 
 
�ele�:  pakaranovití 
Rod:  pakarana 
 
�ele�:  mor�atovití 
Rod:  mor�e 
  mara 
 
�ele�:  kapybarovití 
Rod:  kapybara 
 
�ele�:  agutiovití 
Rod:  aguti 
  aku�i 
 
�ele�:  pakovití 
Rod:  paka  starší název: tlamák 
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�ele�:  tukotukovití 
Rod:  tukotuko 
 
�ele�:  osmákovití 
Rod:  osmák  druh:  degu 
  viska�ovec 
  kururo 
 
�ele�:  �in�ilákovití 
Rod:  �in�ilák 
 
�ele�:  korovití 
Rod:  koro  starší název: koro št�tinatý –   kuandu 
  guiara 
 
�ele�:  hutiovití 
Rod:  hutia 
  zaguti (ženský rod) 
 
�ele�:  velehutiovití 
Rod:  velehutia 
  quemi 
 
 
 
�ád:  ZAJÍCI – LAGOMORPHIA 
�ele�:  piš	uchovití 
Rod:  piš
ucha 
  pika 
 
�ele�:  zajícovití 
Rod:  králík 
  zajíc  druh:  b�lák, tolaj 
    starší název: zajíc b�lák –    zajíc šarák 
 
 
�ád:  BÉRCOUNI – MACROSCELIDEA 
�ele�:  bércounovití 
Rod:  bércoun 
 
 
    
       
 
 
   
  
 
 
  
   


