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Př í přavný  kuřz z př í řodově da 
Lěkcě B2 – Něbuně c ně  ořganismý - viřý 
a baktěřiě 

 



Nebuněčné organismy – viry a bakterie 
 

V této kapitole se dozvíte vice o: 

Charakteristika virů, 
stavba virů, rozmnožování virů, viry a jejich interakce s lidským 
organismem, přenašeči virů a nemoci, které viry způsobují; 
Charakteristika bakterií, 
stavba bakterií, rozmnožování bakterií, typy bakterií a jejich interakce 
s živými organismy; 

                              Použitá a doporučená literatura. 
 

 

2.1 Viry 

- jsou nebuněčné mikroorganismy, jedná se o genetické elementy, které se množí vysokou 

rychlostí pouze uvnitř živé buňky (vnitrobuněčná a mimobuněčná forma) tj. nemohou žít bez 

hostitele (ENDOPARAZITÉ), mohou mutovat, hostitelskou buňku svou reprodukcí poškozují a 

většinou usmrcují 

- napadají rostlinné, živočišné nebo bakteriální buňky 

- extracelulární forma virové částice se nazývá virion (= virus mimo buňku)  

- skládají se z nukleových kyselin (RNA nebo DNA, nikdy obě), neobsahují cytoplasmu ani 

organely → obklopeny ochranným proteinovým obalem ‐ kapsid  

– v kapsidech některých větších virů jsou uloženy i přídatné molekuly DNA či RNA = virusoidy 

= satelity 

- velmi malé (20-300nm) 

- malý genom (5‐670 kbp – kilobase pair, bp = komplementární páry)  

- obsahuje genetické informace pro vytváření proteinového obalu, zajištění replikace 

vlastního chromozomu, přesun virionů do a z hostitelské buňky 

- VIROLOGIE – vědní obor studující viry 



 

Obrázek 1 Zakladatel moderní virologie Dmitrij Ivanovskij [7] 

 

 

 

VIDEO WHAT IS A VIRUS? (Flocabulary, 2020): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sgYSxr4tIZg&feature=emb_logo 

 

VIDEO WHAT IS COVID 19? (Flocabulary, 2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3BlTLg7VM 

 

 

Více zajímavostí o Covid 19 se dozvíte v tomto článku Amy McKeever (2020) na webových 

stránkách www.nationalgeographic.com: 

https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-

diseases/coronavirus/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sgYSxr4tIZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ge3BlTLg7VM
https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus/
https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus/


2.1.1 Stavba virů 

Symetrie - ikosahedrální = dvacetistěnová (např. virus chřipky)  

- helikální = šroubovicová (válcovitý tvar - virus napadající rostliny např.  

mozaiková choroba tabáku) 

Tvar - kulovitý (sférický, ikosahedrální symetrie) 

        - polyhedrální tvar (ikosahedrální s.) 

        - tyčinkový (helikální s.) 

        - válcovitý tvar (helikální s.) 

        - kombinovaný = komplexní tvar např. bakteriofág = virus, který napadá  bakterie) 

 

 

Obrázek 2 Vektorové ilustrace ukazující, že existuje mnoho různých tvarů a velikostí virů [8] 
 

Kapsid 

- proteinový obal 



- složen z kapsomerů (identické proteinové podjednotky)  

Nukleokapsid = kapsid + nukleové kyseliny   

- podle přítomnosti membránového obalu virů je dělíme na obalené a neobalené 

- obalený virus (další lipidová membrána získaná z cytoplasmatické membrány infikované 

buňky – fosfolipidová dvouvrstva s integrálními makromolekulami glykoproteinů) 

 

Obrázek 3 Tři různé typy virů: v levé části virus infikující bakterie neboli bakteriofág, vpravo 

nahoře průřez neobaleným virem s ikosaedrální symetrií, vpravo dole průřez retrovirem HIV, 

u kterého je virová částice ještě obalena membránou s povrchovými glykoproteiny. 

Genomová nukleová kyselina je vždy znázorněna modře. [9] 

2. 1.2 Rozmnožování virů  

- reprodukce virů = replikace 

- viry vstupují do organismu v určitém místě (sliznice, trávicí soustava atd.) a poškozují jej = 
viróza 

Reprodukční cyklus virů probíhá obecně v sedmi stupních (viz. obrázky 5 a 6): 

1. Vazba virionu (extracelulární forma viru) na povrch hostitelské buňky. 
2. Proniknutí (penetrace) do hostitelské buňky. 
3. Uvolnění nukleové kyseliny z kapsidu. 
4. Replikace virové nukleové kyseliny. 
5. Syntéza virových proteinů. 
6. Zrání (maturace) virionů. 
7. Uvolňování virionů z hostitelské buňky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteriof%C3%A1g
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikosaedr%C3%A1ln%C3%AD_kapsida
https://cs.wikipedia.org/wiki/Retroviridae
https://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virov%C3%BD_obal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina


 

Obrázek 4 Průběh připojení bakteriofága k buněčné stěně bakteriální buňky [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Viry a jejich interakce s lidským organismem  

 

 

 

Obrázek 5 Životní cyklus chřipkového viru typu influenza [11] 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 6 Reprodukční cyklus viru HIV [12] 
 

 

 

 

 



Hostitelé virů 

- viry mohou infikovat buňky řas, hub, protozoí, většiny bakterií, rostlin a zvířat  

- daný virus může obecně infikovat pouze jeden nebo několik druhů, často pouze několik 

kmenů jednoho druhu 

- rozsah hostitelů je limitován tím, že živočišné a bakteriální viry (nerostlinné) se musejí 

adsorbovat na specifická receptorová místa na povrchu hostitelské buňky 

- fágy se obvykle adsorbují na buněčnou stěnu, některé na fimbrie nebo bičíky 

- živočišné viry se váží na cytoplasmatickou membránu 

 

2.1.4 Přenašeči virů a nemoci, které viry způsobují 

Živočišné viry  

– do buňky většinou vniká celý virion  

– některé obalené viry jsou zbaveny obalu a kapsidu na cytoplasmatické membráně  

– eukaryotická buňka obsahuje jádro, ve kterém se většina virů musí replikovat 

Viry a nádory 

- většina živočišných DNA virů a některé RNA viry (retroviry) mohou přeměňovat normální 

buňky v tkáňové kultuře na buňky rakovinné (transformované) – transformující viry – 

transformované buňky z tkáňové kultury mohou tvořit nádory u živočichů = onkoviry 

Rostlinné viry 

- značné množství vážných rostlinných chorob je způsobeno viry 

- žloutnutí listů, kroužky a čáry na listech, nevyvinuté rostliny, někdy abnormální růst 

- rostlina se většinou z virové infekce nevzpamatuje 

- pěstování rostlin záměrně infikovaných viry (pestrobarevné tulipány) 

- zejména RNA viry, několik DNA virů 

Viry u hmyzu 

- některé viry se množí jak v rostlině, tak v hmyzu  

- některé viry jsou pro hmyz vysoce patogenní (bakuloviry) a používají se  jako biologická 

kontrola hmyzu 

Defektní viry - viry parazitující na jiném viru – pomocný virus – některé parazitují na 

intaktním viru příbuzného typu – satelitní viry využívají nepříbuzné viry, které infikují stejné 

hostitelské buňky – pomocné viry poskytují proteiny, které defektní viry již nekódují 

 



Viroidy 

- vlásenkovitě uspořádané malé cirkulární jednořetězcové molekuly RNA o molekulové 

hmotnosti asi 100000 (1/10 velikosti nejmenší virové RNA)  

- sekundární struktura – neobsahují proteinový obal, RNA neobsahuje sekvence kódující 

proteiny  

- replikace zcela závislá na hostiteli - způsobují řadu rostlinných chorob, infikují zejména 

kulturní rostliny  

- vstup přes poranění, šíření plasmodesmaty, pomocí semen a pylu  

Priony 

= proteinové infekční částice, které neobsahují nukleovou kyselinu  

- za jejich infekčnost zodpovídá abnormální prostorové uspořádání jejich aminokyselinového 

řetězce 

- prionové choroby vznikají třemi různými cestami – v souvislosti s infekcí, s dědičností nebo 

bez souvislosti s dědičností či infekcí (sporadicky). 

- způsobují smrtelné neurodegenerativní nemoci: 

- svrbivka (ovce) 

- kuru 

- nemoc šílených krav 

- Creutzfeldt‐Jakobova nemoc 

- mechanismus infekce - hostitelké buňky obsahují protein PrPc (prion proteincellular), který 

je téměř identický s prionovým proteinem a je přítomen v neuronech 

- prionový protein PRPsc (prion proteinscrapie) je strukturně modifikovanou formou  PrPc a 

může ho modifikovat na PrPsc  

- vysoký obsah ‐struktur 

- alternativní folding  

- částečná rezistence k proteasám 

- PrPsc se hromadí v buňkách a dostaví se symptomy 



 

VIDEO 4. díl: O VIRU HIV A NEMOCI AIDS, Nezkreslená věda - vzdělávací 

cyklus Akademie věd ČR (Otevřená věda, 2014)  

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM 

 

Své znalosti o virech si můžete ověřit pomocí Databáze testových otázek - 

Viry a bakteriofágy (Čurečková V. a Vaňková, I., IVA VFU Brno, projekt č. 

2018FVHE/2340/53, 2018), dostupné online zde: 

https://www.vfu.cz/files/2340_53_Viry_a_bakteriofagy_databaze_testovych_otazek.pdf 

2.2 Bakterie 

- jsou jednobuněčné všudypřítomné organizmy prokaryotického typu o 

velikosti 1-10 µm (např. spirochéty jsou větší – až 250 µm) 

- jsou autotrofní i heterotrofní 

- jsou zapojené do koloběhu dusíku, síry a uhlíku 

VIDEO ZEMĚ BAKTERIÍ dokument cz, (VIP Dokumenty 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=vKfdo7i4wF4 

 

- studiem bakterií se zabývá vědní obor BAKTERIOLOGIE  

 

Obrázek 7 Robert Koch významně rozvinul vědní obor [13] 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM
https://www.vfu.cz/files/2340_53_Viry_a_bakteriofagy_databaze_testovych_otazek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vKfdo7i4wF4


O životě zmiňovaného vědce se dočtete v článku: Jeden z otců mikrobiologie Robert Koch 

zemřel před 100 lety (Havlová, K. 2010).  

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/jeden-z-otcu-mikrobiologie-robert-

koch-zemrel-pred-100-lety-451997 

2.2.1 Stavba bakterií 

- většina se vyznačuje přítomností buněčné stěny (výjimka jsou mykoplazmata) 

- neobsahují mitochondrie (jsou přítomny v menším počtu v rostlinné a ve větším počtu i v 

živočišné buňce) ani plastidy (jsou typické pro rostlinnou buňku, v živočišné buňce nejsou 

přítomny) 

- prokaryotické jádro není ohraničené membránou od cytoplazmy → nukleoid tvoří jedna 

molekula kružnicové DNA 

 

 

Obrázek 8 Srovnání stavby rostlinné, živočišné a bakteriální buňky typu bacillus [14] 

 

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/jeden-z-otcu-mikrobiologie-robert-koch-zemrel-pred-100-lety-451997
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/jeden-z-otcu-mikrobiologie-robert-koch-zemrel-pred-100-lety-451997


 

Obrázek 9 Rozdělení bakterií podle tvaru bakteriálních buněk a jejich klasifikace do 

systematických skupin [15] 

- podrobné informace, zajímavosti (včetně vzniku rezistence na antibiotika) a 

fotodokumentaci bakterií naleznete na webové stránce:  

https://www.britannica.com/science/bacteria/Exchange-of-genetic-

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/science/bacteria/Exchange-of-genetic-information
https://www.britannica.com/science/bacteria/Exchange-of-genetic-information


2.2.2 Rozmnožování bakterií 

- nepohlavní - binárním dělením nebo pučením 

 

Obrázek 10 Binární dělení bakterií [16] 

 

 

Obrázek 11 Konjugace bakterií [17] 



- pohlavní – se u bakterií nevyskytuje, někdy je zaměňováno s konjugací (spájením), což není 

v pravém slova smyslu pohlavní rozmnožování, protože nesplývají dvě pohlavní buňky 

 

2.2.3 Typy bakterií 

Symbiotické bakterie 

- některé bakterie mají schopnost fixovat vzdušný dusík:  

VIDEO FIXACE VZDUŠNÉHO DUSÍKU sk, SciCell, 2018 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=EE3UsfF9-

94&feature=emb_logo 

 

 

VIDEO NITROGEN CYCLE, 7Active, 2014 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=LbBgPekjiyc&feature=emb_logo 

 

 - lidskému tělu prospěšné bakterie tvoří tzv. MIKROBIOM – např. střevní mikroflóra zahrnuje 

více než cca 400 druhů bakterií o hmotnosti 1,5 kg, které tvoří hráz proti jiným škodlivým 

bakteriím ve střevech, hodné bakterie pracují v součinnosti s imunitním systémem střeva 

(např. Escherichia coli v tlustém střevě se podílí na vzniku vitamínu K), jenž představuje až 

polovinu celého našeho imunitního systému 

 - obnovení střevní mikroflóry je možné pomocí výživy – přídavky různých druhů bakterií 

např. Lactobacillus plantarum do různých potravin 

- jediným polibkem si vyměníme tisíce bakterií, v ústní dutině je jich 10 miliard, na kůži trilion 

– tyto bakterie svému hostiteli jakožto zdroji potravy neškodí, protože se během staletí 

vyvinuly mechanismy vzájemné tolerance 

VIDEO How Bacteria Rule Over Your Body – The Microbiome - Jak bakterie 

ovlivňují naše tělo - mikrobiom?, Kurzgesagt – In a Nutshell, 2017  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=VzPD009qTN4&feature=emb_logo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=EE3UsfF9-94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=EE3UsfF9-94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=LbBgPekjiyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=VzPD009qTN4&feature=emb_logo


Patogenní bakterie 

- jako patogenní bakterie označujeme takové, které jsou schopné vniknout do lidského, 

zvířecího nebo rostlinného organismu a vyvolat v něm onemocnění 

 

Obrázek 12 „Hodné“ bakterie a „zlé“ bakterie ve střevech [18]  



Obrázek 13 Deset nejvíce nebezpečných bakterií rezistentních vůči antibiotikům [19] 

Příklady patogenních bakterií: 

- Streptococcus pneumoniae, původce zápalu plic 

- Clostridium tetani, původce tetanusu, pravidelné očkování v desetiletých cyklech  

- Corynebacterium diphtheriae, původce záškrtu, v ČR a na celém světě se vyskytoval velkých 

epidemiích - v roce 1946 bylo zavedeno povinné očkování a onemocnění téměř vymizelo 

- Mycobacterium tuberculosis, původce tuberkulózy, chráníme se proti ní očkováním 

 

Zdroj nákazy 

- organismus (obvykle člověk nebo zvíře) v němž bakterie přežívají a rozmnožují se 

Šíření nákazy 

- přímý přenos – přímým stykem mezi zdrojem a hostitelem (polibek, pohlavní styk, zvířecí 

kousnutí atd.) 

- nepřímý přenos – vzdušnou cestou (kapénkami), znečištěnými předměty výkaly, močí, krví 

nebo slinami 

- inkubační doba – doba potřebná k pomnožení bakterie po vniknutí do organismu a 

k vyvolání prvních příznaků onemocnění 

- bacilonosič – člověk, který po prodělání onemocnění dočasně nebo trvale vylučuje původce 

příslušného infekčního bakteriálního onemocnění, aniž by sám vykazoval příznaky této 

nemoci 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD
https://www.istockphoto.com/
https://www.istockphoto.com/
https://www.istockphoto.com/


- epidemie – hromadné šíření nakažlivé nemoci 

- pandemie – rozšíření nakažlivé nemoci ve velkém rozsahu – v celém světadílu nebo 

světadílech 

- endemie – onemocnění vyskytující se jen v určité oblasti 

Bakteriální onemocnění 

-  lze léčit antibiotiky  

- významnou osobností v této oblasti byl Alexandr Fleming, objevitel penicilinu (plíseň 

Penicillium) 

 

Bakteriální rozkladači 

- rozklad odumřelých těl rostlin i živočichů (tlení a hnití) zajišťují především půdní bakterie, 

které podporují rychlou mineralizaci, a tedy rychlé uvolňování živin 

- mají obrovský význam v koloběhu živin na planetě Zemi 

Významné využití bakterií pro člověka 

- některé bakterie využíváme k   výrobě různých výrobků 

- bakterie mléčného kvašení (laktobacily) se využívají k výrobě: kyselého mléka, jogurtů, 

tvarohů, sýrů 

- bakterie octového kvašení se využívají k výrobě octa 

- různé léky a vitaminy se vyrábějí za pomoci jiných bakterií 

- bakterie se využívají také při výrobě kysaného zelí 

- další jejich praktické využití je v čistírnách odpadních vod, při odstraňování následků 

ropných havárií 

Zajímavost: POZOR! 

- botulotoxin (z latinského botulus = klobása), resp. botulin nebo klobásový jed je 

toxická směs produkovaná bakteriemi Clostridium botulinum. 

- botulotoxin se do těla obvykle dostává z potravy, která bakterií Clostridium 

botulinum obsahuje 

- jde o špatně tepelně opracované konzervy a uzeniny, nakládanou zeleninu, houby v oleji 

apod, které neprošly teplotou 121 °C, při níž se bakterie ničí 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum


Náměty na jednoduchá praktická cvičení z mikrobiologie naleznete zde:  

1) Školní pokusy z mikrobiologie, (Tvrzová L.) 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=df499fd200c57b794af4aa7de44fcd6671426195714f8878

c96e8c04faf07424JmltdHM9MTY1MzMwNDI0MCZpZ3VpZD1mMGI4YWFiMC1kNTViLTRjZGYt

YjA5MC02NTY0MjRlZTFlOWYmaW5zaWQ9NTEyOQ&ptn=3&fclid=fafadf93-da88-11ec-8141-

449dd9bd4f1e&u=a1aHR0cHM6Ly9lZHVjb2xhbmQubXVuaS5jei9kb3duLTQyLw&ntb=1 

 

2) Practical Microbiology for Secondary Schools, Microbiology Society (2016), ISBN 0 

95368 382 6. 

https://microbiologyonline.org/file/c89f015377ba698f508f2cbcd3db6abf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/search?q=1)+%C5%A0koln%C3%AD+pokusy+z+mikrobiologie%2C+(Tvrzov%C3%A1+L.)&cvid=ecb495bada374b0da488aba464ce1e71&aqs=edge..69i57.319j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=1)+%C5%A0koln%C3%AD+pokusy+z+mikrobiologie%2C+(Tvrzov%C3%A1+L.)&cvid=ecb495bada374b0da488aba464ce1e71&aqs=edge..69i57.319j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=1)+%C5%A0koln%C3%AD+pokusy+z+mikrobiologie%2C+(Tvrzov%C3%A1+L.)&cvid=ecb495bada374b0da488aba464ce1e71&aqs=edge..69i57.319j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
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