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Parazit 

• Parazit (taktéž nazývaný cizopasník) je organizmus, jenž žije na 
hostiteli, na kterém parazituje – má zisk na úkor hostitele 

• Někteří paraziti se živí přímo hostitelem (jeho tkání) nebo 
odebírají hostiteli potravu či živiny 

• Mohou žít na povrchu hostitele (klíště, komár) nebo uvnitř 
těla (tasemnice, škrkavky, motolice) 

• Parazity můžeme rozlišit také podle vlivu na hostitele. 
Některých druhů si ani nevšimneme, jiné 
druhy mohou být smrtelné 

• Parazité také přenášejí nemoci! Zmíněné 
druhy jsou nebezpečné i pro člověka 

• Rostlinná říše má také mnoho parazitů. 
Např. kokotice nebo poloparazitické jmelí 

 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ixodes.ricinus.searching.jpg> 



Parazit – strategie přežití 

• Parazité tvoří většinu všech druhů. Téměř každý biologický 
druh má nějakého parazita 

• Podle způsobu, jakým parazitují, v jakém prostředí žijí a jak se 
rozmnožují, si parazité vyvinuli různorodé strategie přežití 

• Mnoho z nich je tak malých, že s nimi nemůže hostitel přímo 
bojovat. Jiné hostitel pozře a již se jich nemůže zbavit, protože 
se uhnízdí v orgánech a rychle rozmnoží. Některé druhy 
dokonce ovládnou hostitele a donutí jej k neobvyklé činnosti 

• Hostitel neposkytuje jen potravu, ale často také ochranu a 
pomáhá parazitům rozmnožit se 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aedes_albopictus_on_human_skin.jpg> 



Parazit – strategie přežití, člověk hostitel 

• Skvělým příkladem parazita je motolice, která žije v krevní 
soustavě savců (z krve přijímají živiny). Motolice vyloučí 
vajíčka, která opouští hostitele spolu s močí a výkaly 

• Za několik dnů mimo organizmus původního hostitele se 
vylíhne larva, která infikuje vodního plže a v něm se vyvine  

• Poté jej opustí a dostane se do vody, ve které čeká na 
konečného hostitele – savce, do nějž pronikne kůží nebo 
pozřením. A cyklus se znova opakuje 

• Jiné druhy motolice mohou žít v játrech 
savců člověka nevyjímaje 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schistosome_Parasite_SEM.jpg> 



Člověk hostitel 

• Na rozdíl od zvířat a rostlin, které obvykle neumí s parazity 
účinně bojovat, se člověk proti parazitům preventivně chrání a 
pomáhá si léky, popř. lékařským zákrokem 

• Přesto máme v sobě mnoho parazitů, kteří pro nás 
nepředstavují ohrožení nebo o nich nevíme, a tak se jich 
nezbavujeme 

• Bohužel mnoho lidí je parazity vážně ohroženo - např. v Africe. 
Lidé nemají přístup k pitné vodě, lékům a nezávadné stravě. 
Ale i u nás můžeme v potravě přijmout parazita, proto si vždy 
maso tepelně upravujte, ovoce a zeleninu pečlivě omyjte a 
nepijte vodu, pokud máte pochybnosti o její kvalitě 

• Toxoplasmosu gondii (na obrázku) je prvok, který 
aspoň 1x za život napadne polovinu lidí   

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:T._gondii_sporulated_oocyst,_differential_interference_contrast_(DIC),_100×..jpg > 



Člověk hostitel 

• Znáte nějaké další obvyklé parazity? 

 

• Určitě jste již někdy byli hostitelem, s jakými parazity jste se již 
setkali? A jak jste se jich zbavili? 

 

• Víte, jak se správně vytahuje klíště a jakou nebezpečnou 
nemoc může na člověka přenést? 


