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Abstrakt 

Viry jsou malé parazitické organismy, které rostou v buňkách hostitele. Napadají člověka, rostliny, 

živočichy, ale i bakterie. Skládají se z nukleové kyseliny – ta je zapsána ve formě DNA nebo RNA, 

a z kapsidy, která tuto kyselinu chrání. První úspěšný pokus o prokázání existence viru byl 

proveden roku 1892 ruským botanikem Dmitrijem Ivanovským. Rozmnožovací cyklus virů má 4 

fáze – adsorpci, penetraci, eklipsu a maturaci. Viry, které napadají rostliny se nazývají fytoviry, 

živočišným virům se říká zooviry, a virům, jež napadají bakterie bylo přiřazeno jméno 

bakteriofágy. Jelikož na virová onemocnění nefungují antibiotika, byla dlouhou dobu vyvíjena 

různá antivirotika. Ta se však nesetkala s velkým úspěchem, protože většinou měla příliš velké 

vedlejší účinky. Jeden z nejzákeřnějších virů je virus HIV, který se při neléčení může dostat až do 

stádia AIDS, které je smrtelné. Díky novým lékům je možné prodloužit život lidem s HIV, avšak 

vyléčení není možné. I přesto, že chřipka většinou není smrtelná, za 1 rok umře na chřipku kolem 

300 000 lidí. Nejnebezpečnější je zejména pro staré nebo nemocné lidi. Ebola způsobuje potíže 

převážně obyvatelům Afriky. Dlouhou dobu byla na tuto nemoc vyvíjena vakcína, která byla 

nakonec úspěšně použita při epidemii v roce 2018. Vzteklina je nemoc, která vždy končí smrtí.  

Většinou se přenáší z infikovaného psa na člověka. Avšak v současné době na ni existuje očkování, 

a to jak pro lidi, tak i pro psy. 

Abstract 

Viruses are small parasitic organisms, that need host cell to grow. They attack humans, plants, 

animals and even bacterium. They consist of nucleis acid, that is written in the form of DNA or 

RNA, and the capsid that protect the acid. The first succesful attempt to prove the existence of the 

virus was carried out in 1982 by Russian botanist Dmitrij Ivanovkij. The virus reproductive cycle 

has 4 phases – adsorpcion, penetracion, eclipse and maturation. Viruses that attack plants are called 

phytoviruses, animal viruses are called zooviruses and the name of bacteria-attacking viruses is 

bacteriophages. Because antibiotics do not work on viral diseases, many antivirals have been 

developed. However, they have not met with big success, because they mostly have too much side 

effects. One of the most dangerous viruses is the HIV virus, which, when untreated, can reach 

AIDS stage, which is lethal. With new drugs, it is possible to prolong the life of people with HIV, 

but cure is not possible. Even though the flu is usually not lethal, about 300,000 people die of flu in 

1 year. Most dangerous it is for old or sick people. Ebola is causing problems mainly for African 

people. For a long time, a vaccine was developed for this disease, which was succesfully used in 

the 2018 epidemic. Rabies is a disease, which always ends in death. Mostly it is transmitted from 

an infected dog to a person. However, there is currently vaccination on it, for dogs and also for 

humans.  
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ÚVOD 

Viry jsou živé organismy, které žijí a rozmnožují se v buňkách hostitele. Menší viry obsahují pouze 

genetickou informaci ve formě RNA nebo DNA. Většinou nedosahují takové velikosti jako 

bakterie, ale najdou se i výjimky. Je známo přes 5000 tisíc virů, ale celkově jich existuje 

mnohonásobně více. Napadají nejen člověka, ale i rostliny, zvířata nebo dokonce bakterie. 

Toto téma jsem si vybral, protože by mi mohlo pomoct v mém dalším studium. Zároveň mi toto 

přijde zajímavé, a znalost tohoto tématu může být užitečná v reálném životě. 

Rád bych po dokončení této práce odešel s pocitem dobře odvedené práce a se znalostmi týkající se 

virů a virových onemocnění. Také doufám, že k tomu přistoupím odpovědně, a že mě práce bude 

bavit. 
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1 Virus 

Virus je malá částice pohybující se na pomezí mezi živým a neživým. Jedná se o nebuněčný 

organismus, který se nemůže sám rozmnožovat, dělit se a růst. Proto se živí i rozmnožuje 

v buňkách hostitele. Napadají jak člověka, tak i rostliny nebo živočichy. Menší viry obsahují pouze 

genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA. Ty větší mohou mít i povrchovou membránu a 

v kapsidě (bílkovinném pouzdru viru) i různé enzymy. Často panuje názor, že viry jsou podobné 

jako bakterie. To však vůbec není pravda – už jen svou velikostí, která je většinou mnohonásobně 

menší, než je tomu tak u bakterií. Samozřejmě existují výjimky, jako například Pithovirus, největší 

známý virus na světě, měří 1.5 mikrometru, což je více než malé bakterie. Momentálně je známo 

kolem 5000 druhů virů, ale odhady na celkový počet virů jsou mnohonásobně vyšší.  

1.1 Stavba viru 

Základ viru tvoří nukleová kyselina, která je ve formě DNA nebo RNA. Tu chrání bílkovinný obal, 

který se nazývá kapsida. Některé viry mají i membránový obal a několik bičíků sloužících 

k pohybu. Dokonce si můžou v kapsidě přenášet enzymy, které jsou nezbytné pro rozmnožení 

některých virů. Také nesmíme zapomínat na glykoproteiny, které se nachází na povrchu a které 

umožňují viru se vázat na specifické receptory buněk. 

1.1.1 Nukleová kyselina 

Tato kyselina neboli biochemická látka uchovává genetickou informaci. Nejčastěji se vyskytuje ve 

dvou formách – DNA a RNA. U obou typů se vyskytují právě 4 typy nukleotidů, které tvoří 

řetězec. Tři z nich jsou stejné, ale v tom poslední se tyto dva druhy nukleové kyseliny liší. DNA 

neboli deoxyribonukleová kyselina tvoří pravidelnou dvoušroubovici, zatímco ribonukleová 

kyselina (RNA) tvoří jednotlivé řetězce  

Obr. 1 – DNA 
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1.1.2 Kapsida 

Kapsida je plášť z bílkovin, který obklopuje nukleovou kyselinu. Je složena z molekul proteinů, 

které samy vytvářejí trojrozměrný dutý útvar, který nukleovou kyselinu dobře ochrání. Dále 

zprostředkovává vazbu hostitele, a plní další řadu funkcí. Většinou se uspořádá do takzvaného 

Ikosaedárního nebo Helikálního tvaru. 

1.1.3 Bakteriofág 

Do této skupiny se řadí viry, které napadají bakterie. Před objevem penicilinu byly používány jako 

antibiotika a mohou je tak nahradit v budoucnu, kvůli stále rostoucí imunitě bakterií proti 

antibiotikům. Stejně jako ostatní viry nemají vlastní metabolismus a nejsou schopny se samy 

replikovat, proto byly nazvány jako neživé. Avšak dnes se jim říká živé nebuněčné entity. 

  

1.2 Genetická informace virů 

Jak už jsem v předchozích kapitolách zmínil, genetická informace viru je zapsána ve formě DNA 

nebo RNA. Je-li zapsána ve formě DNA, dochází k přímému přepisu virových genů do mRNA. 

V případě RNA je informace nejdříve přepsána do formy komplementárního RNA, které plní 

funkci mRNA, která slouží jako předpis pro tvorbu bílkovin. Viry si však musejí uchovat své 

původní informace, aby se mohly dále replikovat. 

Obr. 2 – schéma virů 
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1.2.1 Retroviry 

Retroviry, mezi nejznámější patří například HIV, se od postupu ostatních virů liší, jelikož jejich 

RNA se díky enzymu reverzní transkriptáza přepíše do formy DNA. Některé retroviry mohou takto 

vytvořenou DNA vložit přímo do genomu buňky, díky které se buňka rozmnožuje. 

1.3 Historie výzkumu 

Slovo virus bylo dlouhou dobu používáno jako jed. Až v druhé polovině devatenáctého stolení bylo 

definováno pod pojmem mikrob. Postupně se zjistilo, že některé takovéto mikroorganismy se 

chovají odlišně od již známých bakterií – dokážou proniknout mikrobiologickým sítem, což 

bakterie nedokážou. První pokus o prokázání virů provedl v roce 1892 ruský botanik Dmitrij 

Ivanovskij, který provedl známý pokus, při kterém přecedil extrakty z tabáku napadených 

tabákovou mozaikou přes síto. Proceděný filtrát byl stále infekční, což dokazovalo, že se nejedná 

o bakterii. Brzy se objevily další mikroorganismy, které prošly mikrobiologickým sítem. Nejdříve 

se jim říkalo filtrované viry, podle příručky o všech známých virech, která vyšla v roce 1928. Poté 

se však od přívlastku filtrované upustilo, a tak vznikl název, který používáme doteď. Po úspěšném 

pokusu Dmitrije Ivanovského následovaly další, jako například pokus Martinuse Beijernicka. Brzy 

na to se objevily viry, které jsou odpovědné za řadu nemocí. V roce 1900 byl objeven první virus 

napadající lidské tělo – virus žluté zimnice. I přesto, že viry již byly známy, pořád se nevědělo, co 

jsou viry vlastně zač. To se změnilo roku 1939, kdy byl proveden první mikroskopický snímek 

virů. Brzy na to se zjistila jejich stavba, a mohou být také využity k vývoji léků a vakcín proti 

virovým onemocněním. Avšak i přes vědecké pokroky virus HIV láme hlavu všem vědcům 

a virologům. Někteří věřitelé konspiračních teorií věří, že za rychlý nástup viru HIV může CIA 

nebo KGB jako prostředek ke snížení lidské populace. 

1.4 Rozmnožování virů 

Jelikož viry nemají vlastní metabolismus, potřebují hostitelskou buňku, díky které získají enzymy 

a různé další látky, potřebné pro replikaci. Ta má 4 fáze, přičemž rostlinné viry kvůli buněčné stěně 

první 2 fáze vynechávají. 
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1.4.1 Adsorpce 

Při adsorpci se virus naváže na buňku hostitele, protože se, jak víme, nemůže sám replikovat. Při 

tomto procesu je vyžadována přítomnost receptoru, který je umístěn na povrchu buňky, a ligandu 

na povrchu viru.  

1.4.1.1 Ligand 

Ligand je zkráceně částice, která dodává elektronové páry centrálnímu atomu, přičemž vzniká 

takzvaná koordinačně kovalentní vazba. Dále ovlivňují stabilitu komplexů a přispívají k odlišné 

barevnosti komplexů. 

  

1.4.2 Penetrace 

Při penetraci se dostane virus přímo do buňky hostitele – buď skrz cytoplazmatickou membránu, 

nebo buněčnou stěnu. 

1.4.3 Eklipsa 

V této fázi dochází k začátku vlastní replikace viru. Ten nejdříve z kapsidy uvolní nukleové 

kyseliny, která se zreplikuje. Nakonec se spojí virové bílkoviny. 

1.4.4 Maturace 

Zde dochází k dokončení replikace, některé viry jsou zde obaleny membránou, a nakonec se virus 

uvolní z buňky. 

1.5 Živočišné a rostlinné viry 

Obr. 3 – schéma ligandu pyridinu 
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Viry nenapadají člověka, ale i živočichy a rostliny. Živočišné viry neboli zooviry, napadají 

živočichy a člověka. Rozdělují se podle toho, jaké živočichy napadají – na viry bezobratlých a viry 

obratlovců. Mezi nejznámější příklady zoovirů patří například vzteklina, chřipka, slintavka nebo 

kulhavka. Na druhou stranu fytoviry napadají rostliny. Tyto choroby dané rostliny odbarvují, nebo 

na nich vytvoří mozaikové skvrny. Zevnitř rostlinu oslabí, čímž se zpomalí růst a listy se začnou 

deformovat. Nakonec začnou odumírat jejich orgány, nebo celé rostliny. Jelikož se viry nedají léčit 

antibiotiky, a dosud nebyl vynalezen nějaký účinný reparát, rostliny se z infekce většinou nevyléčí. 

Avšak někdy se pěstují rostliny záměrně infikovány virem pro lepší barvu – například 

pestrobarevné tulipány. Mezi nejznámější fytoviry patří například virus mozaiky tabáku, který, jak 

už víme, byl použit při výzkumu virů. Dále známe třeba virus šarka nebo virus mozaiky chmele.  

2 Virová onemocnění 

Jelikož už víme, co to jsou a jak fungují viry, můžeme se podívat, proč jsou pro nás vlastně 

nebezpečné. Virová onemocnění, kterým se odborně říká viróza, mohou být pro člověka velice 

nebezpečné. Jak ze stránky zdravotní, tak i ekonomické. Například virus Tungro, který zničil úrodu 

rýže v hodnotě 1,5 miliard dolarů. V případě zoovirů se virus dostane do buněk pomocí krve, mízy 

nebo nervové tkáně. V případě rostlin může jít o předem nakažené semínko, ze kterého vyroste 

infikovaná rostlina. U zvířat začátek onemocnění začíná tím, že virus poškodí napadenou tkáň, a to 

buď přímým působením viru, nebo ze snahy imunitního systému zastavit virus a zaútočit na 

napadenou tkáň. 

2.1 Průběh virové infekce 

Pro dobrou znalost viru musíme pochopit, proč jsou pro nás, živočichy a rostliny tak nebezpečné. 

Jelikož má každý virus svůj vlastní infekční cyklus, tak se průběh u odlišných druhů liší. Avšak 

celkově se průběh dá shrnout do 4 základních bodů. Tento děj je spojen s rozmnožováním virů. 

Obr. 4 – List napadený 

fytovirem 
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2.1.1 Průnik do buňky 

Aby viry dokázaly infikovat buňku, musí mít buňka specifický receptor, který je důležitý pro 

zprostředkování kontaktu viru s danou buňkou. Toto tvrzení vysvětluje fakt, že některé viry 

napadají stejné tkáně pořád dokola. Samotné viry se do buňky dostanou endocytózou, což je 

proces, při kterém buňky absorbují materiál z vnějšího prostředí. 

2.1.2 Zpřístupnění genomu 

Aby mohly být virové geny přepsány, musí se virus zbavit svých obalů.  

2.1.3 Replikace 

Při tomto procesu se nejdříve přepíšou geny, které upraví metabolismus buňky, aby replikaci viru 

usnadnil. Poté dorazí i další geny, které se spolu s nukleovou kyselinou zabudují do kapsidy. 

2.1.4 Únik částic viru z buňky 

Jakmile se virové částice opět zkomplikují, uvolní se z buňky do okolí, což často způsobí uhynutí 

napadené buňky. Některé viry se před opuštěním buňky ještě obalí buněčnou membránou. 

2.2 Léčba 

Na rozdíl od bakterií se viry nedají léčit antibiotiky, což však spousta lidí neví, a používají 

antibiotika na léčení třeba chřipky. Nejenom, že se tím chřipka nevyléčí, ale také si nadměrným 

užíváním antibiotik tělo vytváří imunitu, čímž antibiotika ztrácejí svou účinnost. To může být 

veliký problém za pár desítek let.  Přímo na viry se používají takzvaná antivirotika, které většinou 

ke zničení viru zaútočí na hostitelské bílkoviny, na kterých jsou viry závislé, čímž se antivirotika 

stávají nebezpečnými pro lidský organismus. Samozřejmě ve výrobě antivirotik došlo k velkému 

pokroku, čímž dokáží různé druhy léčit například viry HIV nebo chřipky. Také existují interferony, 

které účinkují na všechna virová onemocnění. Nejsou však tak účinná jako léky s přímým 

zaměřením na konkrétní nemoc. 

2.3 Virus HIV 
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Tento virus, česky přeložen jako virus lidské imunitní nedostatečnosti, je považován za jeden 

z nejznámějších, nejzákeřnějších a také nejnebezpečnějším virům. Při neléčení totiž může vyvolat 

nemoc AIDS, na které umřelo již na celém světě přes 40 miliónu lidí. Virus HIV se přenáší třemi 

způsoby. Především krví, dále při sexuálním styku s nakaženou osobou nebo z matky na dítě. Při 

běžném kontaktu s nakaženou osobou vám ale žádné nebezpečí nehrozí. Přenos krví probíhá 

zejména při sdílení stejné injekční stříkačky u narkomanů, nebo v zemích se zaostalým 

zdravotnictvím. Nebezpečí také hrozí při krevní transfúzi, což je kvůli testování darované krve 

velmi nepravděpodobné, nebo transplantací orgánů. K pohlavnímu přenosu dochází jak u análního, 

tak i u vaginálního nebo orálního styku. Největší nebezpečí hrozí, když má nakažená osoba styk 

v období menstruace partnerky. Velké nebezpečí nám také hrozí, když budeme často střídat 

partnery. Jediná možná ochrana proti většině pohlavním chorobám včetně HIV je kondom, ostatní 

antikoncepce přenosu viru nezabrání. Nejvíce při přenosu z matky na dítě je šance 15-30 %, že se 

dítě infikuje. Tato šance se dá rapidně snížit, a to při použití císařského řezu. Další nebezpečí 

představuje kojení, které je nakaženým matkám nedoporučováno.  

2.4 Chřipka 

Jedná se o vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se projevuje horečkou, bolestí hlavy nebo 

kloubů. Nejedná se většinou o smrtelné onemocnění, avšak ročně zemře na světě kolem 300 000 

nakažených. Většinou je smrt způsobena současným nakažením jiné nemoci. Mezi lidmi se šíří 3 

chřipkové viry – A, B a C. Chřipka se přenáší z člověka na člověka, a to dokonce i 1-3 dny před 

projevy chřipky. Nejvíce nebezpečná je pro starší, nebo oslabené osoby. U nich může vyvolat zápal 

plic, postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně. Malým dětem zase hrozí zánět středního ucha. 

Každoročně se v ČR nakazí asi 10% populace. Jakožto prevence se doporučuje zdravý životní styl 

a dobrá hygiena. V současné době existuje na chřipku očkování, což však spousta lidí neví. 

Obr. 5 – Mapa 

rozšířenosti HIV 
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Většinou je doporučováno starým, nebo chronicky nemocným lidem, ale také kuřákům nebo lidem 

s nadváhou. I to přispívá k tomu, že v ČR bylo pouze 6% obyvatel očkováno proti chřipce, což je 

mnohem méně, než doporučuje EU. Na druhou stranu je vakcína účinná pouze po dobu jednoho 

roku, poté se musí očkování obnovit. Při neobnovení vám hrozí horší průběh onemocnění.   

2.5 Ebola 

Jiným názvem také krvácivá horečka je smrtelné virové onemocnění, které představuje jednu 

z nejnebezpečnějších nákaz v historii lidstva. Virus, který nemoc přenáší, má vláknový charakter, 

a tedy spadá do skupiny filovirů, mezi které patří i virus Marburg. Ebola se může projevit například 

horečkou, bolestmi svalů nebo hlavy. Dále následuje nevolnost, průjem, zvracení nebo horší 

fungování jater a ledvin. Někteří se také potýkají s krvácením. Jedná se o zákeřné onemocnění, 

symptomy se mohou projevovat až tři týdny po nákaze virem. Virus se rozděluje do pěti kmenů, 

s tím, že některé první tři napadají člověka, další dva ptáky, opice nebo prasata. Virus byl 

pojmenován po řece Ebola, poblíž které byl zaznamenán první výskyt tohoto viru, a to v roce 1976. 

Působila a stále působí převážně v Africe. Před šesti lety vypukla v africkém státě Guinea 

epidemie, která skončila až v roce 2016 a vyžádala si 11 tisíc obětí. Tomuto číslu přispívá i fakt, že 

na Ebolu neexistovalo očkování, a léčba je neefektivní a téměř neúčinná. Dlouhou dobu byla 

vyvíjena vakcína, což se ale neobešlo bez problémů. Hlavní příčinou pomalého vývoje byly 

finance. Což také souvisí s tím, že nemoc postihuje zejména chudé Afričany. Nakonec byla vakcína 

úspěšně použita při epidemii v roce 2018, kdy vakcinovala 3330 lidí. Jelikož se nemoc šíří z opic a 

prasat na člověka, musíme dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s masem. Nakažená zvířata musí 

být okamžitě poražena a jejich těla zlikvidována. Při kontaktu s nakaženým člověkem je povinností 

nosit ochranný oděv. Jelikož se jedná o velmi nebezpečné onemocnění, existují obavy o zneužití 

této nemoci například teroristy jako biologické zbraně. Podle některých vědců je však tato obava 

neoprávněná, protože přenést Ebolu do biologické zbraně by bylo velmi náročné.  

Obr. 6 – virus Eboly 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfvayRsePiAhUGZlAKHVysDz8QjRx6BAgBEAU&url=http://theconversation.com/ebola-outbreak-where-we-are-now-and-what-happens-next-36330&psig=AOvVaw1zCozKhIKj7un5kuNpFhJS&ust=1560409649708618
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2.6 Vzteklina 

Jako zástupce zvířecího viru jsem si vybral vzteklinu, což je onemocnění centrálního nervového 

systému, které napadá jak zvířata, tak i člověka. Virus vztekliny je smrtelný a je přenášen slinami 

infikovaného zvířete, což nejčastěji bývají psi nebo opice, ale také třeba netopýři. Projevuje se 

zvýšenou dráždivostí a agresivitou. Jakmile nemoc propukne, končí smrtí. Tomu se však dá 

předejít očkováním psů, nebo očkováním lidí, kteří byli třeba pokousáni psem se vzteklinou. 

Existují ojedinělé případy, kdy se člověka dalo zachránit i po propuknutí nemoci. I přesto však na 

vzteklinu umírá ročně více než 55 tisíc lidí, a to hlavně v Asii a Africe. Pro člověka 

nejnebezpečnější je vzteklina psů, díky které se nakazí až 95 % všech lidí nakaženo vzteklinou. 

Podle světové organizace pro zdraví zvířat spadá ČR do zemí, kde se vzteklina nevyskytuje Naproti 

tomu Slovensko a další země východní Evropy do této kategorie nespadá.  

Závěr 

Na závěr bych chtěl říct, že mě práce bavila. Občas méně, občas více, ale tak už to chodí. 

Samozřejmě jsem se naučil spousty nových věcí a informací, které se mi v budoucím studiu budou 

velice hodit. Také jsem rád, že jsem tuto práci nenechal na poslední chvíli, jak u mě bývá zvykem. 

Každopádně jsem rád, že takovéto projekty jsou na této škole povinností, protože ta zkušenost je 

k nezaplacení. Já samozřejmě doufám, že se vám práce bude líbit, a že si její čtení užijete tak, jako 

jsem si já užíval psaní.  
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu. 

  

V Olomouci, červen 2019 _______________________  

           podpis   
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