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Úvod

Vážení čtenáři, 

držíte v ruce knihu, kterou jsem se napsala jako 

reakci na infekční onemocnění covid-19 způsobené 

koronavirem a vyhlášení celosvětové pandemie. Ani  

v nejdivočejších snech nikoho z nás nenapadlo, jak se 

během několika březnových dnů roku 2020 náš život 

obrátí vzhůru nohama. Koronavirus dokázal změnit 

celý svět. Nepříjemná situace s epidemií nás zasáhla 

naprosto nečekaně. Přináším vám objektivní informa-

ce nejen o nákaze koronavirem, ale i o virech a virových 

pandemiích v historii lidstva, ale především o tom, jak 

se bránit a posilovat imunitní systém prostřednictvím 

alternativních metod léčby. 

Nemoc covid-19 je vysoce nakažlivé virové onemoc-

nění, které ohrožuje zdraví naše i našich blízkých. Dění 

u nás i ve světě ukázalo, že to není banální věc, že jde 

o ŽIVOT. Život nás všech. Život, který se zcela změnil. 

Museli jsme všichni řešit dosud neřešené a přijmout 

opatření, jež bychom si dříve ani nedokázali předsta-

vit. Každá mimořádná doba klade vysoké nároky na 

každého z nás a je nezbytné neklesat na mysli, být tr-

pělivý, mít nadhled a zaměstnat se i jinými činnostmi 

než jen sledovat zprávy a informace z médií a pasivně 

čekat, až „to“ skončí. I v této složité době jsme mohli 
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spatřit plamínek naděje. Těžké časy obvykle pouká-

žou na věci, které bychom v dobách bezstarostných 

minuli a nezaznamenali. Fyzický odstup, který tento 

virus vytvořil, paradoxně vedl ke skutečnosti, že lidé si 

byli najednou mnohem blíž než kdy předtím. Ohledu-

plnost, soudržnost a respekt vůči bližním se nám zase 

vrátil. Vzniklá situace probouzela v lidech jejich lepší 

já. Ukázala, co všechno společně dokážeme zvládnout 

a že na tom naše společnost jako celek není tak špat-

ně. A to je dar z nebes. 

Byli jsme v tom všichni SPOLU. Doba virová měla 

v sobě mnoho příběhů obětavé pomoci mezi lidmi na-

vzájem. Jak jednotlivci, tak i firmy a zejména lékaři, 

lékárníci a další zdravotnický personál sehrával v těž-

ké době významnou roli. Pomáhali jsme sousedům, 

nezištně nabízeli nákupy a obstarávali léky slabším  

a starším spoluobčanům, šili jsme roušky pro ty, kte-

ří je potřebovali nebo si je sami nemohli vyrobit. Bylo 

krásné pozorovat změnu sociálního chování, většina 

lidí se chovala a projevovala hluboce lidsky. Byla jsem 

nadšená i z dalších iniciativ, které s příchodem krizové 

situace přišly. Pomáhali jsme zemi, v níž žijeme. SVÉ 

ZEMI. Tato energie pomoci a altruismu byla nakažlivá 

stejně jako koronavirus a buďme za ni vděční. Zapa-

matujme si to, až pandemie pomine. Bylo by hezké, 

kdybychom se poučili a na solidaritu a vzájemnou po-

moc nezapomněli! Ale nejsem naivní a vím, že se našli 

i „podnikavci“, kteří vytušili, že vzniklá situace a cha-

os skýtají netušené možnosti „uzobnout“ si ze společ-

ného a parazitovat na úkor druhých (překupníci ne-
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dostatkových ochranných pomůcek toho byli jasným 

důkazem). 

I já bych chtěla přispět malým dílem k tomu, aby-

chom byli silnější a odolnější nejen proti nové nemoci 

covid-19, ale i proti sezonní chřipce a dalším nemocem. 

To vše s vědomím, že je důležité přinášet do lidského 

společenství poznání, informace a moudrost našich 

předků, jak využít sílu přírody a přirozenou schopnost 

sebeléčby. Úvodem musím poznamenat, že nejsem lé-

kař ani vědecký pracovník, ale jsem autorka desítky 

populárně naučných knih, ve kterých se snažím pro-

pagovat jednoduché, přirozené a přírodní metody péče 

o zdraví, prevence a léčby nemocí. Této činnosti se vě-

nuji téměř 30 let. Rozhodnutím napsat tuto knihu „jdu 

s kůží na trh“, neboť ne každý bude mít pochopení pro 

alternativní metody léčby, moje subjektivní názory  

a podněty k zamyšlení. Nabízím, ale nikomu nevnucu-

ji. Mým celoživotním mottem je – čím víc mohu při-

spět ke zlepšení života jiných lidí, tím větší smysl 

má můj život. 

Tato kniha je praktický pomocník pro každý den. 

Nabízím vám souhrn praktických rad a tipů, jak po-

moci sám sobě, jak se chránit, posilovat imunitu a bo-

jovat proti chřipce a dalším nemocem. Pevně věřím, 

že moje kniha splní svůj účel a předá vám poznat-

ky, které využijete pro posílení zdraví a spokoje-

nější život. 

V této chvíli, kdy dopisuji tuto knihu, je zítřek ješ-

tě v mlhách a je velmi těžké předvídat, jak se situace 

ohledně nemoci covid-19 u nás i jinde ve světě bude 
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vyvíjet. Již nyní je ale zřejmé, že uspějeme jen teh-

dy, když do našich životů přijmeme toleranci, zodpo-

vědnost, dokážeme se semknout a táhnout za jeden 

provaz. Nemůže to dopadnout jinak než dobře. Jsem  

o tom přesvědčena. Věřím v lepší dny. 

Upřímně vám přeji pevné zdraví a duševní poho-

du, hodně lásky, dobrou náladu a ať se vám i vašim 

blízkým vyhnou všechny nemoci. 

Ing. Jarmila Mandžuková

* * * 

• Moje knihy s podpisem a originálním ex libris lze 

získat prostřednictvím mých webových stránek 

www.jmandzukova.cz.

• Budu velice potěšena, pokud mi sdělíte vaše zkuše-

nosti a názory. Budete-li mít nějaké dotazy, můžete 

se na mne kdykoli obrátit. 

• Pro nejrůznější kulturní instituce (knihovny, kluby), 

domovy pro seniory a další zájemce nabízím před-

nášky na různá témata. Jedním z témat je přednáš-

ka s názvem Doba virová aneb jak se bránit proti 

nemocem. Těším se na vás!

* * * 
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Upozornění:

Při zpracování této knihy jsem vycházela z veřejně 

dostupných zdrojů a odborné literatury. Rady a dopo-

ručení, se kterými se setkáte v této knize, nemají na-

hradit lékaře. Jejich cílem je rozšířit všeobecné znalosti 

a informace o alternativních a přirozených metodách 

léčby. Při dlouhodobých a závažných onemocněních je 

lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových 

případech na léčení svépomocí může být životu nebez-

pečné. Autorka ani nakladatelství nenesou odpověd-

nost za poškození zdraví osob a vznik majetkových  

a věcných škod ani za případné chyby v textu nebo  

v datech. 
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Po stopách viru

JED. 

Takový je původní význam 

latinského slova virus.

O virech i dříve slyšel každý z nás. Viry jsou sice 

pouhým okem neviditelné, ale způsobují spoustu váž-

ných infekčních onemocnění s fatálními následky. Až do 

konce 19. století byly infekce přisuzovány vesměs bak-

teriím a o existenci něčeho menšího se nevědělo. Prů-

lom nastal až v roce 1892, kdy ruský botanik Dmitrij 

Ivanovskij (1864–1920) provedl slavný pokus s extrakty 

z tabáku napadeného tzv. tabákovou mozaikou. Když 

tento extrakt přecedil přes síto, jímž žádné bakterie ne-

projdou, filtrát byl stále infekční. Sám Ivanovskij příči-

nu tohoto jevu neodhalil, stále hledal původce tabákové 

mozaiky mezi bakteriemi. Roku 1898 pokus zopakoval 

nizozemský mikrobiolog Martinus Willem Beijerinck 

(1851–1931), který popsal infekční částice jako tzv. con-

tagium vivum fluidum, přeloženo z latiny nakažlivá živou-

cí tekutina. Koncem 19. století byla objevena celá řada 

virů zodpovědných za různá onemocnění. Prvním obje-

veným virem napadajícím živočichy byl virus slintavky  

a kulhavky (1898), prvním objeveným lidským virem 
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byl v roce 1900 virus žluté zimnice. V roce 1911 obje-

vil americký virolog Francis Peyton Rous (1879–1970) 

první virus způsobující nádorové bujení (tzv. Rousův 

sarkom). Viry byly na scéně a příběh jejich poznává-

ní, zkoumání, ale i boje proti nim mohl začít. 

Začátkem dvacátého století však stále nebylo jasno, 

co vlastně viry jsou – tyto dohady vyřešil až kanadský 

mikrobiolog Félix d’Herelle (1873–1949) v roce 1917  

a především první snímek virů elektronovým mikro- 

skopem v roce 1939. V první polovině 20. stole-

tí bylo také prokázáno, že se viry skládají z bílkovin  

a nukleových kyselin, s rozvojem genového inženýrství  

a dalších vědních oborů došlo k intenzivnímu rozvoji 

zkoumání virů a k vývoji nových vakcín proti virovým 

onemocněním.

Co jsou to vlastně viry?
Viry jsou velmi starý výtvor přírody. Jsou evo-

lučně starší než člověk, na naší planetě byly dříve než 

my a jsou jich tisíce druhů. Viry jsou drobné nebuněč-

né částice pouhým okem neviditelné, jejich velikost je 

přibližně 20 až 300 nanometrů. Těžko představitelné? 

Obecně se dá říci, že na úsečku dlouhou jeden milime-

tr byste jich seřadili více než deset tisíc. Viry nejsou 

schopny samostatné existence, pro svůj vývoj a roz-

množování potřebují jiný organismus – hostitele. 

Jak přesně definovat viry, není úplně snadné. Slav-

ný britský imunolog a nositel Nobelovy ceny sir Peter 

Brian Medawar (1915–1987) napsal, že virus je špat-

ná zpráva zabalená do bílkoviny. Viry v sobě nesou  
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dědičnou informaci (buď ve formě DNA, nebo RNA), 

mohou nebo nemusí být obaleny bílkovinami, popř. 

ještě dalším obalem, obsahují enzymy důležité k pro-

niknutí do buněk, k množení či zapojení do buňky 

(integraci) a k následnému uvolnění z buněk. K roz-

množování potřebují živou buňku, tedy hostitele. Viry 

mohou napadat člověka, živočichy a rostliny, některé 

napadají i bakterie. V buňce svého hostitele se roz-

množují, vytvářejí vlastní kopie podle genetické infor-

mace, které si do buňky přinesou, a napadají další 

buňky. Nemají samostatnou látkovou výměnu, vyu-

žívají chemické vybavení a energii napadené buňky. 

Viry se mohou reprodukovat věrně nebo s mutacemi. 

Schopnost některých virů mutovat, lehce se změnit 

může znesnadňovat léčbu. Zatímco některé viry posti-

ženou buňku zničí, jiné mají schopnost dědičnou in-

formaci vnést do jádra buňky, v buňce dlouhou dobu 

přežívat a někdy ovlivňovat její vlastní dědičné infor-

mace. Z uvedeného vyplývá, že viry se chovají napro-

sto nevypočitatelně. A ještě se vrátím ke slovům slav-

ného britského imunologa Petera B. Medawara. Špat-

ná zpráva spočívá v tom, že viry velmi často poškodí 

hostitelskou buňku, která jim posloužila, nebo změní 

její fungování takovým způsobem, že to může vést  

k onemocnění nebo smrti. 

Viry způsobují velké množství infekčních cho-

rob. Mohou vyvolat klasickou rýmu a nachlazení, ale 

jsou zodpovědné i za nebezpečná onemocnění; napří-

klad virová onemocnění dolních cest dýchacích (chřip-

ka), spalničky, neštovice, ale i AIDS, SARS, MERS, 
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novodobě nemoc covid-19, která se velmi rychle šíří  

a přerostla v pandemii. 

Viry jsou těžký soupeř a špatně se proti nim bo-

juje. Proti některým virovým onemocněním je k dispo-

zici účinná vakcína (chřipka, hepatitida, dětské infek-

ce). K léčbě některých virových onemocnění se využí-

vají léčiva antivirotika neboli virostatika, ale zásadním 

opatřením v rámci prevence byla a vždy bude pečlivá 

osobní hygiena.

Pandemie měnily dějiny lidstva
Viry (a bakterie) měnily dějiny lidstva a tím  

i celý svět. Pandemie měly v dějinách lidstva na svě-

domí více životů než válečné konflikty. Ohlédneme-li 

se do minulosti, nejzákeřnějšími pandemiemi byly ve 

12. století pravé neštovice, pak následovala lepra, ve  

14. století mor, v 15. století syfilis, v 16. století úpla-

vice, v 17. století tuberkulóza, v 18. století tyfus,  

19. století výrazně poznamenala cholera. 

Nejhorší virové pandemie 
Mezi nejhorší pandemie způsobené virovou nákazou 

v historii lidstva se řadí pravé neštovice, ebola, AIDS 

a zákeřná chřipková onemocnění. 

Pravé (černé) neštovice (variola) patří k dávným 

a úporným hrozbám lidstva. Toto infekční virové one-

mocnění s těžkým a krutým průběhem znali už ve sta-

rověku. Až do minulého století velká část nakažených 

umírala. Pravé neštovice představují jedno z nejnebez-
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pečnějších onemocnění, jen během 20. století zahubily 

300 až 500 milionů lidí a ještě v roce 1967 onemocnělo 

15 milionů lidí a 2 miliony jich zemřely. Povinné oč-

kování dětí v nově vzniklém Československu stanovil 

zákon z roku 1919. Počátkem 60. let 20. století při-

pravila Světová zdravotnická organizace WHO největší 

zdravotnickou akci všech dob – pokus o totální vymý-

cení pravých neštovice. Účinnou a originální koncepci 

této akce vypracoval český epidemiolog Karel Raška 

(1909–1987). Díky promyšlenému očkovacímu pro-

gramu Světová zdravotnická organizace WHO v květ-

nu 1980 neštovice prohlásila za vyřešený problém.

Ve 20. století se objevila další velmi nebezpečná ná-

kaza – ebola (též krvácivá horečka ebola). Nemoc do-

stala jméno podle řeky Ebola v  Demokratické republice 

Kongo. Virus ebola se poprvé objevil v roce 1976 a od 

té doby různé kmeny viru způsobují epidemie. K pře-

nosu viru může dojít při kontaktu s krví nebo tělními 

tekutinami nakaženého zvířete (běžně jsou jimi opice 

nebo kaloni). Jakmile dojde k nákaze člověka, může se 

onemocnění šířit i mezi lidmi. Největší epidemie této ne-

moci propukla na přelomu let 2013 a 2014 v západní 

Africe a vyžádala si velký počet obětí. 

V roce 1981 zaznamenalo US Center for Disease 

Control prvních 5 případů pacientů s téměř zniče-

ným imunitním systémem. Svět poznal nemoc AIDS 

(syndrom získané imunitní nedostatečnosti, též syn-

drom získaného selhání imunity) a virus HIV. Virus 
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HIV pravděpodobně vznikl mutací opičího viru, který 

překročil mezidruhovou bariéru na člověka. Virus je 

obsažen v tělních tekutinách nakažené osoby a přená-

ší se především krví, některými sexuálními aktivitami 

(zejména nechráněným pohlavním stykem) a z matky 

na dítě. Běžný kontakt s nakaženou osobou nepřed-

stavuje žádné riziko. Od té doby se jí nakazily desít-

ky milionů lidí, nejhůře postižené jsou některé africké 

státy. Udává se, že AIDS má na svědomí 37 milionů 

životů. Přestože se léky na tlumení HIV/AIDS neustále 

zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevyléči-

telnou a smrtelnou.

Chřipkové pandemie, které děsily svět
Chřipka není zdaleka nevinné onemocnění, ve světě 

se v podobě pandemie objevila hned několikrát a vždy 

si vybrala nemalou daň na životech. Masivní chřipko-

vá onemocnění se dají datovat od doby, kdy lidé začali 

žít pospolitě ve městech a větších aglomeracích. Pů-

vodci chřipky jsou jasným příkladem evoluční přizpů-

sobivosti virů. Jak ukazují dějiny lidských nemocí, vi-

rus chřipky je výkonnější a rychlejší zabiják než válka  

s konvenčními zbraněmi. Současné nebezpečí pan-

demie nemoci covid-19 dokazuje, že nebezpečné viry 

nelze snadno vymýtit, jak se dosud předpokládalo,  

a dokážou udeřit mocnou silou a přidusit celý svět. 

Ruská chřipka
Ruská chřipka probíhala v letech 1889 až 1893  

v několika vlnách. Nakažených bylo asi 80 milionů lidí, 
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úmrtnost jedno procento. Původně začala jako nemoc 

smetánky v Petrohradě. Dámy a pánové z lepší spo-

lečnosti, kteří se scházeli na večerních klavírních re-

citálech, totiž patřili mezi první nakažené. Nemoc se 

ale neomezila jen na ně a v průběhu několika týdnů 

doslova vylidnila ulice města. Kdo mohl, odjel pryč, 

aniž by si uvědomil, že tím vydatně napomáhá šíření 

viru. Netrvalo dlouho a epidemii evidovali v 19 evrop-

ských zemích. Bujela zejména tam, kde se shlukovali 

lidé, na nádražích, v kostelích i univerzitních dvora-

nách. Ruská chřipka byla důležitým signálem, že se 

situace může opakovat. Tohle varování bohužel svět 

až do roku 1918 ignoroval.

Španělská chřipka 
Největší a bezpochyby nejznámější byla pandemie 

španělské chřipky (kmen H1N1), která proběhla v le-

tech 1918 až 1820 a v několika vlnách obešla svět. 

Měla zřejmě na svědomí více obětí než známé pandemie 

černé smrti nebo moru. Udává se, že celkem zemřelo 

50 až 100 milionů lidí, zabila až 5 procent tehdejší po-

pulace a až 20 procent všech nakažených. V Českých 

zemích připravila o život až 75 tisíc lidí. Chřipka za-

čala na jaře roku 1918, probíhala jako běžná chřipka  

a postihovala zejména starší a oslabené jedince. Ve 

světě při počátku pandemie španělské chřipky zuřila 

1. světová válka, což mělo na její rozšíření značný vliv. 

S koncem války na podzim 1918 měla nemoc drama-

ticky odlišný průběh. Na chřipku začali umírat pře-

devším mladí, dosud zdraví lidé. Uvádí se, že zřejmě 
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polovina všech zemřelých na španělskou chřipku byli 

lidé ve věku 20 až 40 let. 

Asijská chřipka
Asijská chřipka (kmen H2N2) vypukla v letech 1957 

až 1958, jejím zdrojem byla pravděpodobně infikovaná 

drůbež vyvezená z Číny do spřátelených zemí. Nejprve 

propukla chřipková epidemie ve Vietnamu a Thajsku 

a záhy se pomocí letecké dopravy rozšířila do celého 

světa. V průběhu několika měsíců chřipkový virus za-

mířil i do Spojených států amerických, kde dosáhl až 

69 800 obětí. Nemoc oběhla svět ve dvou vlnách, prv-

ní postihovala děti, druhá zejména starší lidi. Celkový 

počet obětí se odhaduje na 1 až 2 miliony. 

Hongkongská chřipka
V průběhu několika týdnů v červenci v roku 1968 

touto chřipkou (kmen H3N2) onemocnělo 15 procent 

obyvatel lidnaté metropole, tedy asi půl milionu lidí. 

Hongkong sloužil celému světu jako významný pře-

pravní uzel a spolu se zbožím a lidmi se tak chřipka 

pohotově rozšířila do Singapuru a Vietnamu. A odtam-

tud ji zase převezli vracející se vojáci do Spojených stá-

tů amerických. Singapurskou námořní cestou se pak 

dostala do Indie, na Filipíny a na sever Austrálie. V září 

téhož roku pak dorazila do Evropy. Průběh nemoci byl 

velmi rychlý a v místech se slabou lékařskou péčí drti- 

vý. Hongkongská chřipka probíhala až do roku 1969  

a má na svém kontě 750 000 až 1 milion zemřelých. 
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Mexická chřipka
Mexická chřipka (kmen A/H1N1), známá také jako 

prasečí chřipka, udeřila v březnu roku 2009, v červnu 

téhož roku byla vyhlášena pandemie, která skončila 

v srpnu 2010. Bylo zjištěno, že virus obsahuje geny 

lidské, ptačí i prasečí chřipky. Během prvních měsíců 

začal virus mutovat a rychle se šířit – z Mexika do Ka-

lifornie a dále do celého světa. Dne 25. května 2009 byl 

zaznamenán první případ nákazy i v České republice, 

čímž byla vyvolána vlna strachu a lidé začali ve velkém 

skupovat léky proti chřipce. V Česku se touto chřip-

kou nakazilo celkem 2477 osob a do března 2010 na 

ni 102 lidí zemřelo. Nejvíce úmrtí na mexickou chřipku 

bylo v Brazílii, USA a Argentině. Mexická chřipka měla 

za následek desítky milionů nakažených lidí, podle 

některých studií se uvádí až 1,4 miliardy lidí, a více 

než 284 tisíc mrtvých (některé zdroje uvádí nižší po-

čty obětí). Velká pandemie sice od roku 2010 utichla, 

nákaza ale stále koluje v populaci jako „běžný sezonní 

vir“. Lze se proti ní do velké míry chránit každoročním 

očkováním proti chřipce.

Ptačí chřipka 
Ptačí chřipka (kmen H5N1) byla pod jménem ptačí 

mor poprvé identifikována v roce 1878 v Itálii. Jedná 

se o nebezpečnou virovou nákazu domácího a volně 

žijícího ptactva. Vysoce infekční viry ptačí chřipky 

způsobují u ptáků velkou nemocnost a úhyny. Virus 

se přenáší zejména trusem, problémem je jeho přenos 

na savce a na lidi. V roce 1997 se v Hongkongu poprvé 
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ptačí chřipka přenesla na člověka. V mezinárodním mě-

řítku se chřipka rozšířila v roce 2004. Světová zdravot-

nická organizace WHO vydala varování před pandemií  

a další případy se objevovaly další tři roky. Chřipka měla 

u lidí velmi závažný průběh a vysoké procento nakaže-

ných zemřelo. Naštěstí pandemii neodstartovala. V říj-

nu 2005 ČR zavedla ochranná opatření proti šíření této 

nákazy zákazem dovozu exotických ptáků ze zemí mimo 

Evropskou unii. První případy choroby zaznamenané  

u ptactva se objevily v roce 2006, v roce 2017 se po de-

seti letech objevilo několik ohnisek nákazy, které si vy-

nutily likvidaci chovů drůbeže. Ohrožení chovů drůbeže 

virem ptačí chřipky se čas od času objeví i v současné 

době a vede k plošné likvidaci chovu. Světová zdravot-

nická organizace WHO ptačí chřipku dosud sleduje 

a každý rok zaznamená několik případů nákazy. 

Nejčastější virová onemocnění 
S jakými viry se u člověka lze ještě setkat a jaká one-

mocnění mohou vyvolat? Vybrala jsem několik dalších 

nemocí, jež způsobují viry a o kterých jsem se dosud 

nezmínila. Mezinárodní výbor pro taxonomii (klasifika-

ci) virů uznal k červenci 2018 celkem 4 958 druhů virů 

řazených do 846 rodů. Podle americko-bangladéšské 

studie jsou savci nositeli 320 000 dosud neznámých 

virů, které pro člověka představují potenciální riziko: 

– lidský papilomavirus (HPV) je odolný virus s vy-

sokým počtem typů, přenáší se pohlavním stykem  

a způsobuje například karcinom děložního hrdla
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– herpes simplex virus HSV-1 způsobuje opar kolem 

úst a na obličeji

– herpes simplex virus HSV-2, typ odpovědný za pro-

puknutí genitálního oparu

– varicella zoster virus HHV-3 způsobuje plané ne-

štovice a pásový opar

– virus Epsteina-Barrové (EBV), známý též jako lid-

ský herpes virus 4 – HHV-4 nebo EB virus, který 

může způsobovat infekční mononukleózu

– retroviry (HIV) – lidský virus imunitní nedostateč-

nosti způsobující AIDS 

– viry dětských chorob (spalničky, zarděnky, pří- 

ušnice)

– adenoviry, myxoviry, rhinoviry způsobují one-

mocnění horních cest dýchacích (respirační virózy), 

rýmu, chřipku 

– noroviry vyvolávají gastroenteritidy, zánět žaludku 

a střev

– virus žloutenky (hepatitidy) A–G 

– virové hemoragické horečky, které narušují srážli-

vost krve. Tato onemocnění se nejčastěji vyskytují 

v tropických oblastech světa. Způsobují například 

ebolu, žlutou zimnici, krymskou horečku, Marburg-

skou horečku a další. 

Koronavirus tady byl, je a bude
Koronavirus – slovo, které ovládlo téměř celý 

svět. Bohužel se nejedná jen o slovo, ale o vysoce na-

kažlivé virové onemocnění covid-19, které se šíří na-

příč světem a je hrozbou pro naše zdraví. Označení 
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koronavirus je společný název čtyř rodů virů patří-

cích do podčeledi Coronavirinae. Název je odvozen od 

charakteristického uspořádání povrchových struktur 

obalu virů ve tvaru sluneční koróny (jasně zářící okolí 

Slunce). 

Nákaza vyvolaná koronaviry není nic nového, tyto 

viry známe již dlouho. Koronaviry byly původně známy 

jen jako původci infekcí zvířat – ptáků a savců. Během 

šedesátých let 20. století však vyšlo najevo, že způsobu-

jí nemoci také u lidí. Koronaviry způsobují závažnější  

i méně závažná onemocnění lidí. Různé koronaviry vy-

volávají až 18 procent respiračních infekcí. 

V nedávné době se objevily dva nové koronaviry, 

které se šířily mezi lidmi a vyvolávaly nemoci SARS  

a MERS. Tyto nemoci, které přerostly v pandemie, nás 

v podstatě míjely, reálné nebezpečí bylo od nás daleko 

a prožívali jsme je „jen“ prostřednictvím médií. Denní 

tvrdou realitou se stala nebezpečná choroba covid-19 

způsobená novým typem koronaviru, která přerostla  

v celosvětovou pandemii. 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

SARS – těžký akutní respirační syndrom je způso-

ben koronavirem SARS (SARS-CoV) a před několika 

lety vyděsil svět. Poprvé se objevil v polovině prosin-

ce v roce 2002 v Číně v provincii Kuang-tung. Jeho 

původcem byli netopýři a kaloni, na člověka se pře-

nesl zprostředkovaně přes jiná zvířata, především 

přes cibetky. V Asii jsou cibetky oblíbenou součástí 

jídelníčku a v jižní Číně jsou běžně prodávány na 
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trzích. Na člověka byl koronavirus přenesen kon-

zumací jejich masa nebo exkrementy z nemocných 

zvířat. Zpočátku se SARS projevoval jako chřipka  

s vysokými teplotami, doprovázela ji únava a bolesti, 

později se dostavil nepříjemný suchý kašel spojený  

s výraznými dýchacími problémy. Dalším krokem byl 

zápal plic, který se objevil u většiny nakažených. In-

kubační doba byla několik dnů, virus měl schopnost 

po určitou dobu přežívat. Šíření koronaviru probí-

halo zejména kapénkovou nákazou. SARS byl nejen 

silně infekční, ale také zabíjel. Virus nakazil více než 

8 400 osob a zemřelo na něj 812 lidí. Smrtnost (počet 

zemřelých na určitou nemoc) se podle různých zdro-

jů pohybovala mezi 9–14 procenty a výrazně stou-

pala s věkem, mezi nemocnými nad 65 let umíral 

každý druhý. Pandemii se podařilo potlačit pomocí 

přísných opatření, ale až poté, co se rozšířila asi do 

třicítky zemí. Ohnisko nákazy nicméně zůstávalo 

v Číně – kde také byla většina obětí – a důslednou 

karanténou se nakonec podařilo v roce 2003 náka-

zu dostat pod kontrolu. Neexistoval sice žádný lék,  

a neexistuje dodnes, ale dařilo se úspěšně léčit pří-

znaky. Základem byla izolace nemocných a dodržo-

vání přísných hygienických zásad, které jsou důležité 

při všech infekčních onemocněních. Dne 4. července 

2003 Světová zdravotnická organizace WHO vyhlá-

sila konec pandemie. Asi polovina lidí, kteří přežili 

SARS, vykazuje nějaké dlouhodobé potíže, jako je 

chronický únavový syndrom, deprese, úzkosti nebo 

potíže s dýcháním především při zátěži. 
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MERS (Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus)

O deset let později se v roce 2012 objevil další druh 

smrtícího koronaviru, tentokrát jménem MERS – blíz-

kovýchodní dýchací syndrom. Na člověka se přenesl ze 

zvířat, od netopýrů a velbloudů, poté už se přenášel 

běžnou kapénkovou nákazou. Toto onemocnění způ-

sobené koronavirem MERS-CoV bylo poprvé nahláše-

no na Blízkém východě (Saudská Arábie, Katar) v polo-

vině listopadu roku 2012, ale nákaza se začala šířit až 

na jaře dalšího roku. Pomáhalo jí, že se zpočátku nijak 

silně neprojevovala. Začínala příznaky, které připomí-

naly spíše nachlazení, teprve později přicházela vysoká 

horečka. Další projevy, včetně zápalu plic, byly podob-

né jako u SARSu, ale MERS vykazoval výrazně vyšší 

smrtnost. Lišil se tím, že způsoboval i akutní selhá-

ní ledvin, což vlastně znemožňovalo jakoukoli léčbu. 

Absolutní čísla u MERS nejsou tak závratná, po ce-

lém světě se nemocí nakazilo necelých 2 500 lidí (byl 

méně infekční), ale více než třetina (858) nemocných 

zemřela. MERS se na rozdíl od nemoci SARS nepoda-

řilo dodnes dostat pod kontrolu a případy nákazou se 

čas od času objevují, naposledy na přelomu roku 2019  

v Saúdské Arábii. 

covid-19 (coronavirus disease 2019)

Na sklonku roku 2019 se objevilo infekční onemoc-

nění covid-19, které bylo způsobeno novým korona-

virem SARS-CoV-2. Bleskové rozšíření koronaviru po 

světě je poslední z řady pandemií a je zřejmé, že si 
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vyžádá tisíce životů. Celý svět stále ví jen velmi málo  

o viru samotném, o tom, jak je to s mechanismy na-

kažení, promořeností, skutečnou smrtností a v tomto 

ohledu platí staré rčení, že čím lépe poznáme nepříte-

le, tím lépe se nám s ním bojuje. Na druhou stranu 

zřejmě nikdy v historii vědy nebylo tolik prostředků, 

energie a lidí soustředěno na řešení jednoho konkrét-

ního zdravotního problému. Nic se lidstvo nesnažilo 

provést s takovou intenzitou jako najít lék nebo aspoň 

účinnou látku, která ho oslabí, a samozřejmě vakcí-

nu. Otázkou zůstává, KDY to bude. Jenže to je těžko 

předvídatelné. 

Kdo vypustil „džiny“ z lahve? 
Onemocnění SARS a MERS se staly velkým pande-

mickým nebezpečím 21. století a poukázaly na rizika 

a křehkost civilizovaného světa. V současném světě se 

totiž viry šíří velmi dobře, rychle a expanzivně. Jakmi-

le se objeví plně nakažlivý virus, celosvětové rozšíření 

se pokládá za nevyhnutelné. Svět je provázaný, globa-

lizovaný. Ostatně nákaza šířící se po kontinentech je 

toho důkazem. Má na tom obrovský podíl rozrůstající 

se civilizace a výstavba obřích měst, která zabírají stále 

větší prostor. Jen mezi lety 1990 až 2014 se zvýšil počet 

megaměst, tj. aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 

10 milionů obyvatel, trojnásobně. Největší metropolitní 

oblastí světa je Velké Tokio, žije zde kolem 38 milionů 

obyvatel, Mexiko City má 23 milionů obyvatel, Peking 

21 milionů, Bombaj a Šanghaj kolem 20 milionu lidí,  

a tak bych mohla dále pokračovat. Nikdy v dějinách 
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nežilo tolik lidí pohromadě. V mnoha metropolích roz-

vojového světa žijí lidé ve velmi špatných hygienických 

podmínkách, s omezeným přístupem k lékařské péči, 

často v těsném kontaktu s domácím a hospodářským 

zvířectvem. To vše vytváří ideální prostředí pro množe-

ní a selekci virů. 

V posledních desetiletích velká část lidstva žije ve 

světě bez hranic. Mohou neomezeně cestovat napříč 

světadíly, ale stejnou rychlostí, jako cestují oni, s nimi 

cestují i viry. Viry jsou v letadlech, zaoceánských pla-

vidlech a dalších dopravních prostředcích, postupují  

v davech uprchlíků a migrantů z rozvojového světa, 

šíří se s globálními změnami klimatu spolu se svými 

hostiteli do míst, kde o nich dříve nikdo neslyšel. 

Také dochází k postupnému a zároveň soustavnému 

ničení tropických pralesů. Stále hlouběji se „prokousá-

váme“ do pralesů, lidé se tím více přibližují k divokým 

zvířatům, se kterými v minulosti příliš do kontaktu 

nepřišli. Dobýváním divoké přírody se objevují nové 

rezervoáry virů. Netopýři, obdobně jako kaloni, dříve 

nedotčení civilizací ve svých jeskyních, jsou toho zář-

ným příkladem. To vytváří pro viry skvělé podmínky pro 

překonání mezidruhových bariér. Viry jsou mimořádně 

„rafinované“, jsou vybavené jednoduchým a účinným 

mechanismem pro přizpůsobení a vývoj. Poslední pan-

demie novým typem koronaviru to vše jen potvrzuje. 

Slova, která varují
Na závěr této kapitoly ocituji slova z knihy Viry 

pro 21. století: Přenos viru ze zvířete na člověka je  
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pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem nových viro-

vých infekcí v 21. století a ještě o něm uslyšíme víc, než 

by nám bylo milé. Autoři knihy – vědci a vysokoškol-

ští učitelé  – Jan Konvalinka a Ladislav Machala se  

v knize, která vyšla v roce 2011, opravdu nemýlili. 

Dnes je více než zřejmé, že viry v 21. století nezkrotíme.  

Naopak, budou nám zřejmě vládnout. 


