
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Prvoci 
Prvoci jsou jednobuněční živočichové. 

Tělo je tvořenou jedinou buňkou. Ta zajišťuje všechny životní děje, a proto je velmi složitá. Většinou uvnitř obsahuje drobné dutinky 
nazývané vakuoly. Tyto vakuoly však na rozdíl od vakuol v rostlinných buňkách neslouží k pouhému skladování látek, ale vždy 
vykonávají nějakou „práci“ (trávení, vylučování…). 

Povrch těla tvoří zesílená cytoplazmatická membrána. Někteří prvoci si kolem sebe navíc mohou vytvářet pevnou schránku. 

Pohyb prvoků mohou zajišťovat:  

� bičíky: dlouhé, fungují úplně stejně jako bičíky bakterií nebo řas 

� brvy : vypadají jako velmi krátké bičíky, pokrývají celý povrch buňky 

� panožky: z buňky se vysouvají výběžky, pomocí kterých se buňka "přelévá" z místa na místo 

Potravu prvoků tvoří drobné částice, které najdou ve svém okolí. Volně žijící prvoci se živí hlavně řasami a bakteriemi. Mnozí prvoci 
jsou však cizopasníci (paraziti) a živí se látkami z těla svého hostitele (většího živočicha, ve kterém cizopasí). 

Vylučování odpadu a přebytečné vody zajišťují stažitelné vakuoly (nasávají z cytoplazmy vodu s odpadem, pak se stáhnou a 
vypustí svůj obsah do okolí). 

Rozmnožují se hlavně nepohlavně – dělením buněk. Cizopasní prvoci často procházejí během svého života několika podobami a 
vystřídají několik hostitelů. 

 

Kmen: Bičíkovci 
� mají jeden i více bičíků, jsou blízce příbuzní bičíkatým řasám 

� potravu přijímají celým povrchem těla 

� většinou cizopasní 

Zástupci: 

trypanozoma spavičná: cizopasí v krvi člověka, způsobuje spavou nemoc 
(horečky, vyčerpání až smrt), přenáší moucha bodalka tse-tse 
vyskytuje se v Africe 

     trypanozoma

Kmen: Kořenonožci 
� pohybují se pomocí panožek; panožky slouží i k příjmu potravy 

Zástupci: 
měňavky: žijí ve sladkých vodách, některé mohou i cizopasit (způsobují střevní onemocnění) 
dírkonošci: žijí v mořích, vytvářejí ozdobné vápenaté schránky (z odumřelých schránek vznikají vápenaté horniny,  

například pražské vápence) 

mřížovci: mořští, vytvářejí složité křemité schránky (jejich usazováním vznikají křemité horniny) 

měňavka dírkonošci mřížovci 

 

Kmen: Výtrusovci 
� nemají žádné pohybové orgány 

� cizopasníci se složitým vývojem 

Zástupci: 
zimnička: cizopasí v krvi, způsobuje malárii  (těžké vysoké horečky, které se pravidelně opakují), přenášejí ji komáři,  

vyskytuje se hlavně v tropech 
 

 



Kmen: Nálevníci 
� pohybují se pomocí brv ; žijí velmi hojně ve vodách, živí se hlavně bakteriemi a řasami 

� jsou potravou pro jiné vodní živočichy (drobné korýše, mláďata ryb…) 

� svůj název nálevníci dostali podle toho, že jsou hojní v tzv. senném nálevu (hrst sena zalitého vodou a ponechaná v teple) 

Zástupci: 
trepka velká: žije i ve znečištěných vodách 
vířenka: je přisedlá na tenké stopce 

trepka               vířenka  

 


