
VIRY 

Viry (v jednotném čísle "virus") jsou nejjednodušší částice, které mají některé znaky 

života, ale nejsou to pravé živé organismy. Se živými organismy mají společné tyto 

vlastnosti: jsou tvořené organickými látkami a jsou schopné rozmnožování (i když s cizí 

pomocí)  

Zároveň se ale od živých organismů liší: nejsou tvořené buňkami, nemohou samy žít ani 

se nemohou samy rozmnožovat  

Viry žijí a rozmnožují se jako cizopasníci (paraziti) uvnitř buněk bakterií, rostlin, hub i 

živočichů. Způsobují různá onemocnění. Šíří se pomocí virových částic.  

Virové částice mají tyto součásti: 

 a – dědičná (genetická) informace (zde je zapsán recept na výrobu nových virových 

částic) ve formě DNA (DNA viry)  nebo RNA (RNA viry) 

b – obal z bílkovin, který chrání dědičnou informaci (kapsida),  

c – čidla, která umožní, aby se částice přichytila na buňku a pronikla do ní 

d -  tukový obal (nemusí se vyskytovat) 

Průběh virové nákazy  

Virové částice se přenášejí hlavně ve vlhkém prostředí:  

- vodou nebo potravinami  

- kapénkovou infekcí (drobnými kapičkami hlenu, které vydechuje nebo vykašlává 

nemocný jedinec)  

V těle svého hostitele virová částice rozezná tu správnou buňku a pronikne dovnitř. 

Napadená buňka zjistí, že uvnitř se objevil nový "recept" s dědičnou informací. V 

dědičné informaci je napsáno (jazykem, kterému buňka rozumí): "Všeho nech a začni se 

řídit mými pokyny!" 

Buňka proto přečte recept od vetřelce a podle něj začne vytvářet spousty nových 

virových částic.  

Ty opustí buňku a rozšíří se do okolí, napadají další buňky a nákaza postupuje po celém 

těle.  

Postižené buňky jsou tak zaměstnány tvorbou virových částic, že přestávají plnit své 

normální úkoly. Jsou oslabené a často také hynou.  

Nejznámější virová onemocnění  

- rýma a chřipka: přenášejí se kapénkovou infekcí.  

- spalničky, plané neštovice a zarděnky: projevují se na kůži skvrnami nebo 

vyrážkou  



- příušnice: projevují se měkkými otoky za ušima 

- infekční žloutenka: virus napadá játra (poškozená játra přestanou z těla vylučovat 

škodlivé látky, například jedovaté žluté barvivo, které se pak hromadí v kůži)  

- vzteklina: postihuje nervovou soustavu, člověk se může nakazit od zvířat 

(potkanů, psů, lišek...)  

- AIDS: smrtelné onemocnění, způsobuje ho virus HIV, který napadá lidské bílé 

krvinky. Ty po delší době (za několik let) přestávají chránit tělo proti nemocem a 

člověk pomalu umírá. Virus HIV se přenáší hlavně krví (například injekční jehlou) 

nebo pohlavním stykem. Nepřenáší se však slinami (například polibkem), potem 

(podáním ruky) ani vodou (v bazénu) nebo vzduchem.  

Průběh virové nákazy v buňce, léčba a ochrana proti virovým 

onemocněním  

očkování: do zdravého těla se dodá uměle oslabený virus. Tělo se naučí proti viru bránit, 

takže je připraveno, až se v budoucnu setká se skutečnou nákazou. V ČR jsou děti 

povinně očkovány například proti spalničkám, obrně a dalším virovým onemocněním. 

účinné léky: jsou známé jen proti několika málo virovým onemocněním. U většiny 

virových nákaz (rýma, chřipka...) je nutné dopřát tělu klid, aby se s nemocí samo 

vypořádalo (antibiotika proti virovým onemocněním neúčinkují!) 

 

 

Koronaviry jsou obalené jednovláknové RNA viry. Jejich název je odvozen od 

charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu ve tvaru sluneční 

koróny. 

 

SARS-CoV-2 

  virus onemocnění Covid - 19 
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