
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Viry a bakterie  
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 
� 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 
Mohou být kulaté i tyčinkovité a jsou velmi malé (jsou vidět jen těmi nejlepšími mikroskopy) 

Virové částice mají tyto součásti: 

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

b – obal z bílkovin, který chrání dědičnou informaci 

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

d – pomocný obal (stejný jako cytoplazmatická membrána na povrchu buněk), mají ho jen některé viry 

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 onemocn ění 
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 onemocn ěním 
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!) 



Bakterie 
� nejjednodušší živé organismy tvořené buňkami, 

jsou jednobuněčné (tělo je tvořené jedinou buňkou) 

Buňka bakterie vždy obsahuje tyto části: 

jádro : zde je uložena dědičná (genetická) informace 

cytoplazma: zde probíhají hlavní děje uvnitř buňky 

cytoplazmatická membrána: obaluje buňku a zajišťuje výměnu 
látek mezi buňkou a jejím okolím 

buněčná stěna: zvláštní pevný obal, mnohem silnější než cytoplazmatická membrána, chrání buňku před poškozením 

Některé bakterie mohou mít také bičík (jeden i více), který slouží k pohybu. 

Tvar bakterií  může být různý, nejčastější jsou bakterie kulovité (říká se jim "koky") nebo tyčinkovité. 

Rozmnožování má podobu dělení buněk: nejdříve se rozdělí jádro a potom i zbytek buňky (dělení je rychlé, trvá jen několik desítek 
minut) 

 

Význam bakterií v p řírodě 
...je obrovský a nedá se ničím nahradit! 

Nejvíce bakterií žije v půdě nebo ve vodě. Tam se živí zbytky uhynulých těl rostlin a živočichů nebo jinými odpady. 
Díky bakteriím se postupně organické látky přeměňují na látky anorganické, které jsou velmi důležitými živinami pro rostliny . 
Bakterie se tak významně podílejí na neustálém koloběhu živin v přírodě, a tím umožňují trvání života na Zemi. 

 

Význam bakterií pro člověka  

Střevní bakterie 
� žijí ve střevech, živí se zbytky naší potravy a pomáhají je přeměnit do neškodné podoby. Zároveň pro naše tělo vytvářejí některé 

vitaminy .  

� pro naše tělo jsou velmi užitečné 

Střevní bakterie jsou příkladem soužití dvou organismů, které oběma organismům (bakterii i člověku) přináší užitek. 
Takové vzájemně výhodné soužití se nazývá symbióza. 

Bakterie v ústech 
� živí se zbytky potravy, vytvářejí slizký povlak na povrchu zubů 

� pokud je neodstraňujeme (čištěním zubů), jejich zplodiny naruší zubní sklovinu a vyvolají zubní kaz 

Užití bakterií p ři výrob ě 
kvašení: bakterie žijící v prostředí bez kyslíku vytvářejí látky, které člověk někdy využívá, například při výrobě kyselého mléka, 

sýrů, jogurt ů a tvarohu.  
Stejným kvašením vzniká kysané zelí.  
Pomocí bakterií se kvašením vyrábí i ocet. 

výroba některých léků a vitaminů: požívají se zvláštní bakterie „vyšlechtěné“ člověkem 

Bakterie – p ůvodci nemocí 
záněty dýchací soustavy: například zánět mandlí (angína), zánět průdušek, zápal plic 

tuberkulóza: velmi nebezpečné plicní onemocnění, obtížně se léčí 

průjmová onemocnění: například cholera, úplavice nebo salmonelóza 

spála: bakterie se množí v celém těle, projevuje se rudými skvrnami na kůži 

tetanus: těžce poškozuje nervovou soustavu (působí smrtelná ochrnutí) 
 

Nejznámější tvary bakterií (není nutné znát) 

borelióza: přenášena klíšťaty, má velmi nepříjemný a dlouhý průběh, v poslední době je u nás velmi častá 

pohlavní onemocnění: například kapavka nebo syfilis, přenášejí se především při pohlavním styku 

Léčba nemocí zp ůsobených bakteriemi 
antibiotika  (například penicilin): velmi účinné léky proti většině bakteriálních onemocnění, používají se od 2. poloviny 20. století 

(do té doby bylo mnoho nemocí smrtelných) 

očkování: účinkuje podobně jako u virů – do zdravého těla se vpraví oslabené nebo usmrcené bakterie (původci onemocnění), naše 
tělo si zapamatuje jejich znaky a naučí se proti nim bránit. Když se později do těla dostane živý a nebezpečný původce nemoci, 
naše buňky ho dokážou rozeznat a zničit dříve, než se stačí rozmnožit. 
V ČR jsou děti povinně očkovány například proti tuberkulóze, spále, tetanu, záškrtu, černému kašli a dalším bakteriálním 
onemocněním. 


