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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou chřipkových virů a jimi způsobenými 

onemocněními. Chřipka je jedna z nejčastějších infekčních nákaz, která kaţdoročně 

postihuje téměř 10 % světové populace, v době pandemie dokonce 40 aţ 50 %. Velice 

často dochází k mylným představám, ţe chřipka je jakékoliv postiţení horních cest 

dýchacích s provázející rýmou a kašlem. 

Práce je rozdělena na dva důleţité segmenty. První část se věnuje obecné 

charakteristice virů, jejich zařazení do taxonomických jednotek, strukturnímu a 

stavebnímu sloţení virů, dále ţivotnímu cyklu, a koloběhu virů v přírodě. 

Druhá část bakalářské práce shrnuje dosavadní poznatky týkající se chřipky; 

obecného vymezení, historie chřipkových virů včetně důleţitých pandemií 20. století, 

obsahuje i epidemiologické charakteristiky chřipky. Zabývá se důleţitostí očkování, 

poskytuje informace o jednotlivých druzích očkovacích vakcín. Můţeme zde najít i 

vysvětlení pojmů jako je epidemie a pandemie včetně rozdílů mezi nimi. Dále se v mé 

práci vyskytují nejdůleţitější organizace zabývající se sledováním chřipky i samotný 

pojem surveillance. Práce shrnuje hlavní rozdíly mezi chřipkou a jinými respiračními 

infekcemi. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé typy chřipkových virů, jejich rozdělení, 

výskyt a variabilitu. Jsou zde uvedeny statistické údaje týkající se frekvence výskytu 

chřipkových virů v České republice i ve světě včetně doplňujících obrázků, tabulek a 

grafů. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This work deals with influenza viruses and the diseases caused by them. 

Influenza is one of the most common infectious diseases that annually affects nearly 

10% of the world population during a pandemic, even 40 to 50%. Very often there are 

misconceptions that the flu is any involvement of the upper respiratory tract infections 

with accompanying fever and cough. 

The work is divided into two important segments. The first part deals with 

general characteristics of viruses, their inclusion in the taxonomic units, and building 

structural composition of viruses, as well as life cycle and the cycle of viruses in nature. 

The second part of the thesis summarizes existing knowledge regarding 

influenza; general definition, history, influenza viruses, including important 20th 

pandemic century, contains the epidemiological characteristics of influenza. It deals 

with the importance of vaccination, provides information about various types of 

vaccines. We can find an explanation of terms such as epidemics and pandemics, 

including the differences between them. Furthermore, in my work there are the most 

important organization involved in monitoring influenza surveillance concept itself. The 

work summarizes the main differences between the flu and other respiratory infections. 

Specifically, it focuses on different types of influenza viruses, their distribution, 

occurrence and variability. Are given statistics on the frequency of influenza viruses in 

the Czech Republic and abroad, including additional images, tables and graphs. 
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1. Úvod a cíle práce 

Viry jsou nebuněčně nukleoproteinové částice. Řadí se mezi tzv. intracelulární 

(vnitrobuněčné) parazity a způsobují rozmanitá onemocnění rostlin, hub a ţivočichů, 

člověka nevyjímaje. 

Mezi virová onemocnění rostlin patří např. zakrnělost chmele, mozaiková 

onemocnění tabáku, bledost okurek, vřetenovitost bramborových hlíz a další. Ţivočišné 

viry způsobují slintavku a kulhavku hovězího dobytka, myxomatózu králíků, vzteklinu 

a další. U člověka jsou viry původci dětské obrny, rýmy, chřipky, zarděnek, klíšťové 

encefalitidy, hepatitidy A, B, C, D a E, AIDS (=syndrom získané imunodeficience 

způsobené virem HIV) a dalších onemocnění. Je jiţ prokázáno, ţe některé virové 

infekce patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům při vzniku maligního (zhoubného) 

bujení. 

Problematika virů je tedy středem zájmu mnoha přírodovědných disciplín. Hojně 

se vyuţívá schopnosti virů přenášet nejrůznější makromolekuly mezi buňkami a 

moţnosti modifikace genomu buňky. 

Chřipka je onemocnění, o kterém je moţné říct, ţe je v naší společnosti vnímáno 

rozporuplně. Na jedné straně, jak laická, tak leckdy i odborná veřejnost toto 

onemocnění povaţuje za banální infekci. Pro mnoho lidí je chřipka totéţ, co nachlazení 

či dokonce angína. Je to obecně rozšířený omyl. Na rozdíl od běţných virových infekcí 

horních cest dýchacích, jeţ probíhají většinou mírně, je chřipka závaţné onemocnění, 

které je kaţdoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Zapomíná se, ţe během 

pandemie španělské chřipky v letech 1918 – 1920 zemřelo více neţ 20 milionů lidí 

(některé zdroje uvádějí, ţe zemřelo aţ 100 milionů). Následující pandemie asijské 

chřipky z let 1957 – 1958 a hongkongské chřipky z let 1968 – 1969 byly dalším 

smutným mezníkem historie pandemické chřipky. 

Nejvíce jsou tímto onemocněním postiţeny rizikové skupiny obyvatel, kam 

řadíme osoby starší 65 let a osoby s chronickým onemocněním. Rovněţ nejmenší děti 

(do 12 měsíců), vzhledem k nezralosti jejich obranných mechanismů, patří do této 

skupiny rizikově ohroţených. 
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V současnosti je moţná účinná prevence proti chřipce dostupným očkováním, 

zvýšenou hygienou a vhodnou stravou. Je důleţité, aby byli lidé informováni, jakým 

způsobem se mohou před chřipkovým onemocněním chránit. Lidé by měli umět 

rozpoznat projevy chřipky a chřipku správně léčit. Předejdou tak komplikacím, které 

mohou mít i závaţnější charakter. 

Je smutné, ţe i přes všechny proběhlé pandemie, společnost dnes ve 21. století 

povaţuje chřipku stále za běţnou respirační infekci. Domnívám se, ţe se tak děje i 

v důsledku zkresleného mediálního podání. 

Cílem bakalářské práce je teoreticky zpracovat obecnou charakteristiku virů, 

popsat jednotlivé typy virů chřipky a přehledně shrnout klinické i epidemiologické 

údaje o chřipkovém onemocnění.  
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2. Viry  

2.1 Obecné vymezení pojmu 

Viry jsou nebuněčné organismy, nukleoproteinové (NP) částice, jejichţ rozměry 

se pohybují v rozmezí 25 – 400 nm. Jsou to v podstatě geny obklopené ochranným 

obalem. Patří mezi buněčně parazity. Obsahují jeden typ nukleové kyseliny – RNA 

nebo DNA. Viry nemají ţádný vlastní metabolismus, nejsou samy schopny vyuţívat 

ţádný zdroj energie, nejsou schopny syntetizovat potřebné aminokyseliny tvořící jejich 

kapsid a ani replikovat vlastní genom. Jsou antigenní a podléhají mutacím. Podle 

způsobu mnoţení je moţné říci, ţe virus je parazit na molekulární úrovni. Vyznačuje se 

schopností infikovat hostitelskou buňku a v ní se reprodukovat v závislosti na jejím 

translačním systému. Z toho vyplývá, ţe viry se nemohou rozmnoţovat bez přítomnosti 

hostitelské buňky. Viry tedy nejsou schopny samostatného růstu a replikace a jejich 

plný rozmnoţovací cyklus můţe probíhat pouze v ţivé, metabolizující hostitelské 

buňce. Tato vlastnost se nazývá biotropie (Rosypal, 2006). 

Viry existují jako specifičtí parazité všech druhů buněk. V bakteriálních buňkách 

se pomnoţují bakteriální viry – bakteriofágy, v rostlinách – rostlinné viry a v organismu 

ţivočichů – ţivočišné viry. Všechny jsou pro svou skupinu hostitelů specifické, takţe 

bakteriofág se nepomnoţí a neinfikuje člověka a virus chřipky se nepomnoţí na 

bakteriích nebo na jabloních. Viry se pomnoţují v orgánech a vyvolávají systémovou 

infekci nebo mají specifitu – tropismus pro určitý orgán nebo tkáň. Kaţdý virus je 

schopen infikovat jen určitý okruh buněk, které mu umoţňují navázat se na specifickou 

molekulární strukturu v membráně, respektive buněčné stěně, na tzv. receptor. Ze strany 

viru se na tom podílí také specifická molekulární struktura, Jen buňky nesoucí 

specifické receptory mohou být virem infikovány. Receptory pro daný virus nesou jen 

buňky určitého druhu a obvykle jen buňky určitého tkáňového typu (Horáková - Němec, 

1999). 

Genetická informace virů je zapsána jen v jediném typu nukleové kyseliny. 

Podle toho dělíme viry na RNA a DNA viry. V genomu viru nejsou geny pro rRNA a 

tRNA ani strukturní geny kódující ribozomové proteiny, z čehoţ vyplývá, ţe syntéza 
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virových proteinů je zcela závislá na translačním systému hostitelské buňky (viry se 

nemnoţí, ale jsou pomnoţovány) - (Schindler, 2010). 

2.2 Klasifikace a dělení virů  

V současné době existuje více neţ 3600 druhů, které řadíme do hierarchického 

systému kategorií. Oddělení Viry (Vira) spadají do Říše: Nebuněční (Subcellulata). 

Taxonomicky jsou utříděny do čeledí, podčeledí, rodů a jednotlivých druhů rodu. Viry 

jsou klasifikovány podle komplexu vlastností. Příslušníci jednotlivých čeledí mají 

stejný typ a strukturu genomu (nukleové kyseliny), stejnou strategii replikace a stejné 

uspořádání virionu. Řád je reprezentován skupinami virových čeledí stejné obecné 

charakteristiky, ve které se liší od jiných řádů a čeledí. Čeleď je reprezentována 

skupinami virových rodů stejné obecné charakteristiky, ve které se liší od jiných čeledí. 

Názvy čeledi jsou charakterizovány příponou viridae. Rody zahrnují příslušníky čeledi 

více či méně antigenně příbuzné. Názvy rodů jsou charakterizovány příponou virus. 

Jednotlivé druhy virů příslušející do stejného rodu se liší svými biologickými 

vlastnostmi (Rosypal, 2006). Viry můţeme klasifikovat podle různých hledisek: 

Podle typu hostitelské buňky dělíme viry na: rostlinné viry (fytoviry), ţivočišné 

viry (zooviry), viry bakterií (bakteriofágy), viry sinic (cyanofágy) a viry hub (mykoviry) 

(Horáková - Němec, 1999). 

Podle typu genomu bylo vytvořeno 7 skupin virů (tzv. Baltimorská klasifikace) - 

(viz téţ tabulka 1): 

I. dsDNA viry (dvouřetězcová DNA) – např. adenoviry, papovaviry, poxviry 

II. ssDNA viry (jednořetězcová DNA) – např. parvoviry 

III. dsRNA viry (dvouřetězcová RNA) – např. reoviry 

IV. (+) ssRNA viry – např. koronaviry, togaviry 

V. (-) ssRNA viry – např. orthomyxoviry 

VI. ssRNA – RT viry – např. retroviry 

VII. dsDNA – RT viry – např. hepadnaviry  
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Tab. 1: Názvy hlavních skupin virů podle typu jejich genomu (převzato z: Rosypal, 2006) 

Typy virového genomu Označení skupiny virů 

s příslušným genomem 

dsDNA lineární nebo kruţnicová dsDNA – viry 

ssDNA lineární nebo kruţnicová ssDNA – viry 

dsRNA dsRNA – viry 

Pozitivní ssRNA (+)ssRNA – viry 

Negativní ssRNA (-)ssRNA – viry 

RNA určená ke zpětné transkripci v hostitelské buňce do 

DNA, jejíţ kopie po replikaci slouţí jako matrice pro 

syntézu virového RNA - genomu 

RNA – viry s reverzní 

transkriptázou 

DNA určená k transkripci v hostitelské buňce do RNA jako 

matrice pro zpětnou transkripci do DNA s funkcí virového 

genomu 

DNA – viry s reverzní 

transkriptázou 

*dsDNA, dvouřetězcová DNA; ssDNA, jednořetězcová DNA; dsRNA, dvouřetězcová RNA; ssRNA, 

jednořetězcová RNA 

2.3 Stavba a struktura viru  

Virová částice, která je schopna infikovat hostitelskou buňku se nazývá virion. 

Nejdůleţitější sloţkou virové partikule je nukleová kyselina (DNA nebo RNA), která 

obsahuje genetické informace nezbytné pro realizaci reprodukce viru (Bednář a kol., 

1999). 

Virový genom obsahuje od několika málo genů (virus tabákové mozaiky má 

pouhé 3 geny) aţ po několik tisíc (genom mimivirů obsahuje 1260 genů, tj. dvakrát více 

neţ nejjednodušší bakterie). Můţe být buď cirkulární nebo lineární. RNA s pozitivní 

polaritou (+RNA) má povahu messenger RNA (mRNA) a můţe být přímo překládána 

na ribosomech hostitele do příslušných polypeptidů. RNA s negativní polaritou (-RNA) 
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je přepisována do mRNA virovou RNA polymerázou, která je součástí virionu. Virový 

genom můţe být tvořen jednořetězcovou nebo dvouřetězcovou DNA nebo RNA. 

Mnoţství DNA nebo RNA, které můţe být zabaleno do proteinového obalu, je 

limitováno a je příliš malé na to, aby kódovalo spektrum proteinů nezbytných pro 

replikaci i těch nejjednodušších virů. Viry se proto chovají jako paraziti a mohou se 

reprodukovat pouze uvnitř ţivých buněk, kde jsou schopny vyuţívat celý buněčný 

biochemický aparát. Typické virové genomy kódují virové plášťové proteiny a také 

bílkoviny, které umoţňují hostitelským enzymům rozpoznat a vyuţít replikační počátek 

viru a replikovat tak jejich genom. Viry, které mají genom tvořený RNA, musí mít 

navíc zakódován enzym RNA – replikázu, který je potřebný k replikaci jejich genomu. 

Nejjednodušší viry jsou tvořeny proteinovým pláštěm sloţeným z mnoha kopií jednoho 

polypeptidového řetězce. Sloţitější viry mají větší genomy tvořené aţ několika sty genů 

a jsou obaleny komplikovaným obalem sloţeným z mnoha různých proteinů. Některé 

viry jsou kromě obalového proteinu ještě obaleny polopropustnou membránou – např. 

viry chřipky nebo HIV (Alberts a kol., 1998). 

Kapsid (proteinový plášť) je bílkovinný obal virové nukleové kyseliny. Můţe 

být jednovrstevný i vícevrstevný, mohou z něj vyčnívat různé výběţky a hroty, které 

jsou bílkovinného charakteru a jsou dány genetickou informací viru. Skládá se ze 

strukturních jednotek (nebo kapsomer). Úlohou kapsidy je adsorpce – navázání na 

povrch hostitelské buňky. Kapsid virů s dvouřetězcovou DNA je nejčastěji pravidelný 

dvacetistěn (kapsid ikosaedrický), kapsidy virů s jednořetězcovou DNA bývají 

dvanáctistěnné (dodekaedrické) nebo šroubovicové (helikální). Strukturní jednotky 

(protomery) jsou nejmenší funkční ekvivalenty stavebních jednotek proteinového pláště. 

Kapsomery jsou morfologické jednotky pozorovatelné na povrchu částice a představují 

je shluky strukturních jednotek. Z existujících typů kapsomer se mohou utvořit dva typy 

virionů – tyčinkové a kulovité (mnohostěnné). Komplex nukleové kyseliny a bílkoviny 

označujeme jako nukleokapsid. U jednoduchých virů je shodný s virionem, takový 

virion označujeme jako neobalený (nahý). Virový nukleokapsid můţe být obalen 

vnějším obalem (envelope), jehoţ základ pochází z hostitelské buňky, ale můţe 

obsahovat i materiál virového původu. Některé viry mají na povrchu obal sloţený z 

lipidové dvojvrstvy, který je prostoupen bílkovinou ve formě hrotů trčících navenek z 
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lipidu. Označují se jako peplomery. Peplomery determinují geny viru. Viry, které se z 

buňky uvolňují pučením, nabírají na sebe svrchní vrstvu cytoplasmy a buněčné 

membrány a nesou tudíţ i bílkoviny hostitele. Glykoproteiny obalu, které jsou 

determinovány virem, určují hostitelskou specifitu a antigenitu viru (Schindler, 2010). 

Virové geny a jimi kódované proteiny většinou rozdělujeme na: 

•strukturální – takové, které tvoří součást infekční virové částice (virionu). 

•nestrukturální – většinou enzymy zodpovědné za replikaci viru a za přeprogramování 

hostitelské buňky pro potřeby viru. 

Geny můţeme také rozdělit na: rané (early) a pozdní (late) podle toho, jak 

dlouho po infekci hostitelské buňky začne jejich exprese. 

Funkce virových bílkovin (Horáková – Němec, 1999): 

1. ochranná – chrání genom (kapsid); 

2. rozpoznávací – má schopnost vyhledávat pro napadení citlivé hostitelské buňky; 

3. katalytická (enzymová) – vyskytuje se pouze u sloţitějších virů, nesou informace o 

syntézách; 

4. regulační – reguluje replikaci a další metabolické pochody; 

5. antigenní – bílkoviny jsou schopny v napadeném organismu vyvolat tvorbu 

protilátek. 

2.4 Životní cyklus viru 

Ţivotní cyklus viru začíná přilnutím (adsorpcí) na hostitelskou buňku a končí 

namnoţením mnohočetných replik identických infekčních virových partikulí. Tento 

kompletní cyklus má za následek produktivní infekci. V některých buňkách 

(nepermisivní buňky) je infekce abortivní, hostitelská buňka neumoţní expresi virových 

genů a viriony se nevytvoří. Při restriktivní replikaci se cyklus přechodně zastaví - 

infekce není produktivní. Virus sice není pomnoţen, ale je v buňce přítomen a jeho 

replikace pokračuje po zevním zásahu. Příkladem je infekce herpetickým virem. 

Replikační cyklus virů probíhá kroky, které se různí podle charakteru genomu, DNA 

nebo RNA, podle struktury nukleové kyseliny, zejména zda je dvou – nebo 

jednořetězcová a má – li jednořetězcová RNA (+) nebo (-) řetězec (Schindler, 2010). 
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Od proniknutí aţ do počátku syntézy nelze virus prokázat, proto se tato perioda 

označuje jako fáze eklipsy; období od nahromadění jednotlivých součástí viru aţ do 

konce sestavení virionu jako maturace viru. Tyto termíny dobře osvětlují průběh 

infekčního cyklu závislého na vitalitě buňky, kdy se virus projeví jako cizí element. 

Protoţe virus do buňky nepřináší ţádné nástroje pro zisk energie a syntézu bílkovin, 

pouţívá celý metabolický aparát hostitele. Jeho některé části případně nahradí novými. 

Hostitelská buňka při produktivní infekci většinou uhyne vyčerpáním celého aparátu a 

zdrojů energie nebo zničením některých nástrojů, které byly v průběhu replikace 

nahrazeny podle instrukce virového genomu (Bednář a kol., 1999). 

Jednotlivé fáze: 

1. Adsorpce (přichycení) virové částice na povrch vnímavé hostitelské buňky. 

Tato reakce je specifická nejen pro hostitele, ale i pro jeho určité buňky. Virion 

má na povrchu speciální proteiny, které mají vysokou afinitu k receptorům na povrchu 

hostitelských buněk. Receptorem je ve skutečnosti jakákoliv molekula (zpravidla 

ukotvená v membráně) buňky, která v buňce plní běţnou funkci. Nejčastěji se jako 

receptory uplatňují lipoproteiny nebo glykoproteiny. Chybění určitého receptoru v 

membráně buňky můţe být příčinou přirozené rezistence vůči určitému viru. Je tak 

určen tropismus viru. Specifita viru je tedy určena druhem hostitele a typem buňky. Po 

adsorpci se můţe nevratně změnit konfigurace povrchu virionu (Göpfertová a kol., 

2002; Pavlasová, 2009). 

2. Penetrace (vstup) virové částice do buňky. 

Průnik do hostitelské buňky můţe mít různé mechanismy. Lipoproteinový obal 

viru můţe splynout s cytoplazmatickou membránou a do buňky proniká pouze 

nukleokapsida, dále mohou pronikat endocytózou (aktivním pohlcením viru) nebo 

pinocytózou, kdy se virus ocitá ve vakuole. Při endocytóze se virion dostává do buňky 

vchlípením buněčné membrány. Viriony se nahromadí v endosomu. Takto pronikají 

např. orthomyxoviry, nahé viry. Neobalené viry pronikají také přímo cytoplasmatickou 

membránou (translokace). Např. kapsida polioviru po adsorpci změní svou konformaci 

a virus proniká přímo. Obalené viry pronikají splynutím (fúzí) obalu a buněčné 

membrány, specifické bílkoviny obalu reagují s bílkovinami membrány a obal zůstává v 
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membráně, do buňky se dostává jen nukleokapsida. Chřipkové viry se do buňky 

dostávají endocytózou, přičemţ se fúzí obalu viru s membránou endosomu 

nukleokapsida uvolní. Nejsloţitější proces penetrace je u buněk s buněčnou stěnou 

především u bakteriofágů. Zde se na procesu podílí řada strukturálně sloţitých útvarů 

virionu a enzym lysozym, který štěpí peptidoglykan v místě průniku bakteriofága do 

buňky (Horáková - Němec, 1999; Pavlasová, 2009). 

3. Destrukce virových proteinových obalů a obnaţení genomu. 

Následuje častá transkripce a translace virových genů, kdy jsou syntetizovány 

nestrukturální virové proteiny (regulační proteiny a enzymy, které se nestanou součástí 

nově vytvořených virových částic, ale jsou potřebné k jejich vytvoření metabolickým 

aparátem hostitele). Aby se genom mohl exprimovat, musí se odstranit kapsida, která je 

mechanickou překáţkou přístupu k němu. Fyzicky se od nukleové kyseliny oddělí buď 

spontánně, nebo pomocí buněčných enzymů. Např. nukleokapsida herpetického viru a 

adenovirů se přemístí k jaderné membráně a virová DNA pronikne póry do jádra 

(Pavlasová, 2009; Schindler, 2010). 

4. Replikace virového genomu. 

Replikaci genomu u DNA virů provádí DNA – polymeráza hostitelské buňky. 

Genom RNA virů je přepisován RNA – dependentními RNA – polymerázami do 

komplementárního anti – vlákna, které pak slouţí jako matrice pro syntézu virových 

RNA. Retroviry jsou zvláštní skupinou virů, kde se informace přepisuje zpětně: z RNA 

na DNA. Příkladem je HIV způsobující AIDS. (+)RNA těchto virů nefunguje ihned 

jako mRNA, protoţe se neuvolňuje z kapsidy do cytoplasmy. Enzym reverzní 

transkriptáza transkribuje genomovou RNA do DNA a ta se začleňuje do genomu 

hostitele (Horáková - Němec, 1999; Pavlasová, 2009). 

5. Pozdní transkripce a translace. 

Procesy vedoucí k tvorbě virových strukturálních proteinů. Virový genom je 

přepisován pomocí hostitelských nebo virových polymeráz do mRNA, které jsou na 

ribosomech hostitele překládány do virem kódovaných polypeptidů. Nejjednodušší 

situace je u RNA (+) virů, jejichţ RNA se můţe ihned po obnaţení spojovat s ribosomy 
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a můţe probíhat translace. Situace se liší podle toho, jestli se jedná o DNA nebo RNA 

viry (Pavlasová, 2009; Rosypal, 2006). 

6. Zrání (maturace) a uvolnění virových částic z hostitelské buňky. 

Zralé kompletní viry jsou označovány jako viriony. Dochází k eluci – uvolnění 

virionu z hostitelské buňky. Nové částice mohou opouštět buňku pučením, kdy buňka 

můţe přeţívat. Pučení probíhá tak, ţe virové glykoproteiny se začlení do 

cytoplasmatické membrány a těmito označenými místy se pak protlačuje nukleokapsida, 

při tom na sebe navléká přilehlý glykoproteiny modifikovaný úsek cytoplasmatické 

membrány a dostává se z buňky do okolního prostředí. Glykoproteiny na virovém obalu 

jsou specifické antigeny pro virový druh. Při pučení se viry uvolňují pomalu a postupně. 

Dalším moţným způsobem uvolnění virových částic z buňky je prostou lýzou buňky, 

která má za následek její smrt. V tomto případě se viry uvolní naráz. Virové částice 

mohou opouštět buňku mezibuněčnými kanálky nebo mohou přestupovat do sousedních 

buněk po fúzi jejich cytoplasmatických membrán, způsobené virovými glykoproteiny 

(Göpfertová a kol., 2002; Pavlasová, 2009). 

2.4.1 Virová infekce  

Většinou se viry jeví jako nitrobuněční parazité, ale ne vţdy buňka souţitím s 

virem strádá. Virus můţe být přítomen, a přesto můţe buňka bez omezení fungovat. 

Proniknutí viru do organismu (respektive vniknutí jeho nukleové kyseliny) se nazývá 

infekce. Aby mohl virus do buňky proniknout, musí nejdříve najít vhodnou buňku, 

kterou pozná podle určitých molekul (receptorů) na jejím povrchu (Rosypal, 2006). 

Infekce buňky virem směřuje přes všechny rozdíly v molekulovém mechanismu 

k témuţ cíli – k pomnoţení viru. Na této cestě se však cyklus můţe zpomalit, dočasně 

přerušit nebo zastavit. Doba od proniknutí viru do organismu do propuknutí choroby se 

nazývá inkubační doba. Mnoţení viru probíhá tak, ţe buňka pracuje s DNA viru jako se 

svou vlastní a tím vytváří nové viriony. Některé viry se mnoţí jiţ v místě vstupu do 

organismu (např. virus rýmy), jiné se šíří lymfatickými cévami a krví do nervové 

soustavy, kůţe, svalů a dalších orgánů. V těchto cílových buňkách se pomnoţí, čímţ se 

buňky poškodí nebo dokonce rozloţí a tím se choroba projeví (Rosypal, 2006). 
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Viry mění propustnost cytoplasmatické membrány a tlumí replikaci, transkripci i 

translaci buněčných nukleových kyselin, zpomalí se dělení hostitelské buňky, je 

blokován buněčný metabolismus a v důsledku rozrušení cytoskeletu mění napadené 

buňky i svůj tvar nebo splývají v mnohojaderná soubuní (syncytia) - (Schindler, 2010). 

Infekce můţe být zjevná (aparentní), která se projeví ihned po inkubační době., 

zatímco infekce latentní se projevuje jen čas od času při aktivaci viru, která je 

způsobena např. horečkou nebo ultrafialovým zářením. Příznaky odezní, kdyţ je 

zastaveno mnoţení viru, avšak virus v organismu přetrvává dál (Bednář a kol., 1999). 

2.5 Viry a prostředí 

2.5.1 Rezistence virů k zevnímu prostředí  

Většina virů je k vlivům zevního prostředí velmi citlivá. Rychle je inaktivuje 

sluneční záření i běţná teplota a mnohé jsou velice citlivé k vyschnutí. Zvláště 

choulostivé jsou viry obalené, zejména některé viry vstupující do těla sliznicí 

respiračního nebo pohlavního ústrojí (orthomyxoviry, paramyxoviry, herpesviry, HIV). 

V zevním prostředí rychle hynou. Přesto i některé obalené viry si za přirozených 

podmínek podrţí infekčnost mimo ţivou buňku delší dobu, jsou – li chráněny 

přítomností bílkovin (např. virus vztekliny dlouho přeţívá v uhynulých zvířatech). K 

virům rezistentním vůči vlivu zevního prostředí patří např. enteroviry, rotaviry a virus 

hepatitidy A. Snášejí průchod zaţívacím traktem a přeţívají po týdny v odpadních 

vodách. Jsou tedy schopny vyvolat i epidemie z kontaminované vody nebo z 

kontaminovaných potravin. Poměrně odolné jsou i rhinoviry. Zaschlé v nosním sekretu, 

na rukou nebo na předmětech, si zachovají infekčnost i několik dní (Göpfertová a kol., 

2002). 

2.5.2 Koloběh virů v přírodě  

Aby se virus v přírodě udrţel, musí být schopen se úspěšně a rychle přenášet z 

jednoho hostitele na druhého. Podle způsobu přenosu rozeznáváme viry přenášené 

přímým dotykem (viry bradavic) včetně přenosu pohlavním stykem (virus hepatitidy B, 

virus humánního imunodeficitu HIV), dále viry přenášené respirační cestou (respirační 
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a exanthematické viry), fekálně – orální cestou (enteroviry, virus hepatitidy A, rotaviry), 

bodnutím hmyzem (arboviry) aj. Úspěch přenosu viru závisí na mnoha činitelích. Patří 

k nim doba, po niţ se virus vylučuje z organismu, dále mnoţství vylučovaných virionů, 

rezistence k zevnímu prostředí, velikost infekční dávky, počet vnímavých hostitelů a 

také těsnost jejich vzájemného styku. Tam, kde je imunita kratší a ne tak účinná, udrţí 

se viry v populaci snáze. Chřipkové viry se vyhýbají vlivům imunity antigenními 

změnami: kaţdou sezónu se objeví kmeny antigenně poněkud odlišné (antigenní posun 

neboli drift) a po několika desítkách let se vynoří kmeny antigenně zcela jiné (změna 

antigenní struktury neboli shift) - (Rosypal, 2006). 

3. Viry chřipky 

3.1 Název a klasifikace 

Viry způsobující chřipku spadají do čeledi Orthomyxoviridae. Název čeledi 

vyjadřuje afinitu jejich členů (virů chřipky lidské, prasečí, koňské a ptačí a viru 

drůbeţího moru) ke sliznicím dýchacích cest (řecky myxa, sliz). Původně se tato virová 

skupina nazývala myxoviry a zahrnovala obalené RNA – viry se spirální symetrií, které 

se uplatňovaly převáţně jako respirační patogeny. Později se z myxovirů vydělily viry 

chřipky jako orthomyxoviry a zbývající byly zařazeny mezi paramyxoviry (virus 

spalniček, příušnic, parachřipky). Obě skupiny virů mají sice podobnou strukturu, ale 

liší se v mnoha základních znacích. Hlavními rozdíly mezi orthomyxoviry a ostatními 

bývalými myxoviry spočívá v tom, ţe orthomyxoviry mají segmentovaný genom, často 

se rekombinují a mnoţí se v buněčném jádře. Do čeledi Orthomyxoviridae patří čtyři 

rody: chřipkové viry Influenzavirus A, Influenzavirus B a Influenzavirus C a rod 

Thogotovirus, kam patří exotické, klíšťaty přenášené arboviry. Jednotlivé rody se liší 

mimo jiné antigenní strukturou například nukleokapsidového nukleoproteinu, počtem 

segmentů genomu a patogenitou. Zatímco virus chřipky A vyvolává přirozené infekce u 

člověka, prasat, koní a celé řády ptáků, virus chřipky B je patogenní pouze pro člověka. 

Morfologicky poněkud odlišný virus chřipky C byl izolován od člověka a od prasete 

(Beran - Havlík, 2005). 
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3.2 Společné znaky orthomyxovirů 

Orthomyxoviry jsou ţivočišné RNA viry. Jejich genom tvoří lineární 

jednořetězcová negativní segmentovaná RNA (-ssRNA viry). Za negativní genomovou 

RNA (-RNA) se povaţuje taková genomová RNA, která se přepisuje do RNA s funkcí 

mRNA a replikuje se do RNA s funkcí antigenomu. Obě RNA mají vzhledem 

k negativní genomové RNA opačnou orientaci fosfodiesterových vazeb. Jako 

antigenom se pak označuje pozitivní RNA, která slouţí jako matrice pro replikaci do 

negativní RNA s funkcí genomu, přičemţ pozitivních RNA při této replikaci se vyuţívá 

ve funkci mRNA (Beran - Havlík, 2005). 

3.3 Struktura virionu 

Obalené viriony všech orthomyxovirů jsou střední velikosti (90 – 120 nm), tvaru 

obvykle sférického, řidčeji protáhlého aţ vláknitého. Jejich obal je tvořen 

lipoproteinovou dvojvrstvou pocházející z povrchové membrány hostitelské buňky. 

Z lipoidní membrány obalu ční kolem pěti set výběţků. Většina z nich má podobu štíhlé 

tyčinky a představuje tzv. virový hemaglutinin (HA), menší část výběţků má houbovitý 

tvar a je to enzym neurominidáza (NA). Třetí obalovou bílkovinou je protein M2, který 

prostupuje obalem jako iontový kanál. Pod obalem je matrixový protein M1, jenţ se 

váţe na vnitřní struktury virionu tvořené ribonukleoproteinem (RNP). Tudíţ virus 

chřipky se skládá z mnoha antigenů, které můţeme podle jejich umístění vně či uvnitř 

virionu dělit na antigeny vnější (hemaglutinin a neurominidáza, případně další 

transmembránové proteiny – BM2, CM2) a vnitřní (nukleoprotein, virová polymeráza, 

M1 a M2 – protein a další). Všechny mají určitý podíl na procesu replikace chřipkového 

viru ve vnímavé hostitelské buňce. Vnitřní struktury jsou flexibilní tyčinky různé délky, 

často přehnuté a stočené do dvojité membrány. U virů chřipky A a B je jich osm (viz 

obr. 1) u viru chřipky C sedm. Kaţdý RNP komplex se skládá z vlákna virové RNA 

(vRNA) přiloţeného k podjednotkám nukleoproteinu (NP). Při jednom konci RNP je 

uloţena virová polymeráza (transkriptáza) - (Jiřincová, 2009; Rosypal, 2006). 

RNA chřipkových virů je jednovláknitá o negativní polaritě a u viru chřipky A je 

rozdělena na osm segmentů. Na rozdíl od paramyxovirů zůstává citlivá k účinku 
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endonukleázy, i kdyţ je vázaná v RNP komplexu. Počáteční a konečné nukleotidy jsou 

u všech osmi segmentů totoţné. Kaţdý segment kóduje obvykle jednu ze strukturálních 

bílkovin virionu (viz tab. 2) - (Rosypal, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schematické znázornění viru chřipky A/B (převzato z: Jiřincová, 2009) 

Vysvětlivky: NA – neurominidáza, HA – hemaglutinin, PA – součást polymerázového  

komplexu, PB1 – součást RNA polymerázového komplexu, PB2 – součást RNA  

polymerázového komplexu, RNA – ribonukleová kyselina, NP – nukleokapsidový  

protein, M – matrix protein (M1 – matrix protein, M2 iontový kanál), NS (NS1, NS2) –  

nestrukturální proteiny 
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Tab. 2:Proteiny kódované segmenty v genomu chřipky A, B, C (převzato z: Rosypal, 2006) 

 

Ve virionu viru chřipky A je uloţeno nejméně devět strukturálních bílkovin. Na 

kaţdý segment se váţou molekuly nukleokapsidového proteinu (NP). Na 3´- konec 

segmentů se váţe RNA – dependentní – RNA polymeráza, která sestává z proteinů PB1, 

PB2 a PA případně z P1, P2 a P3.V nukleokapsidu se dále nacházejí v malém mnoţství 

nestrukturální proteiny (NS1, NS2). Protein NP je hlavní bílkovinou nukleokapsidy, váţe 

se na vlákno RNA a vytváří s ním RNP komplex. Je nejdůleţitějším rodově specifickým 

antigenem, kterým se vzájemně liší viry chřipky A, B a C a je rovněţ hlavním cílem T – 

lymfocytů. Je společný všem podtypům viru chřipky A a pouţívá se do 

komplementfixační reakce. Protilátky proti němu nejsou protekční, rychle se objevují, 

maxima dosahují asi za tři týdny po infekci a poté se ztrácejí. Jejich případný nález 

svědčí tedy o nedávno proběhlé infekci (Beran - Havlík, 2005). 

3.3.1 Povrchové antigeny virů chřipky 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, povrchovými antigeny virů chřipky jsou 

hemaglutinin (HA) a neurominidáza (NA). Kombinace subtypu HA se subtypem NA 

segment Virus chřipky A Virus chřipky B Virus chřipky C 

1 PB2 PB1 P1 

2 PB1 PB2 P2 

3 PA PA P3 

4 HA HA HEF 

5 NP PB NP 

6 NA NA CM2 

7 M1, M2 M1, BM2 NS1, NS2 

8 NS1, NS2 NS1, NS2 - 
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charakterizuje příslušný kmen viru (např. H3N1) a podmiňuje rozlišování antigenních 

subtypů a variant. 

Hemaglutinin (HA) byl pojmenován podle schopnosti viru chřipky shlukovat 

(aglutinovat) červené krvinky: lidské, slepičí, morčecí. Virová hemaglutinace vzniká 

vazbou virionů na receptory sousedících erytrocytů, tyto buněčné receptory jsou 

glykoproteiny obsahující kyselinu sialovou (SA). Po určité době neurominidáza 

receptory krvinek rozštěpí a hemaglutinace vymizí. Sérové a tkáňové tekutiny obsahují 

inhibitory, které se váţí na viriony orthomyxovirů a inhibují tak jejich schopnost 

aglutinovat krvinky nebo infikovat vnímavé buňky. HA je glykoprotein sloţený ze tří 

totoţných podjednotek. Kaţdá podjednotka můţe existovat jako celistvý prekursorový 

protein nebo můţe být rozštěpena na dva polypeptidy spojené disulfidickým můstkem. 

Toto štěpení zvyšuje virulenci kmene. Na distálním konci podjednotek je místo, jímţ se 

HA váţe na buněčné receptory; má podobu kapsy. V jejím okolí jsou místa, kde změna 

aminokyselinového sloţení vede ke vzniku antigenně odlišných kmenů. Dále je důleţitá 

oblast HA těsně nad membránou virového obalu. Zde se nalézá zmíněny disulfidický 

můstek a především místo odpovědné za splynutí (fúzi) membrány virového obalu 

s endosomální membránou pohlceného viru. Nízké pH v endosomu vyvolá konformační 

změny HA, coţ vede k obnaţení tzv. fúzních peptidů. Tyto peptidy se vmezeří do 

lipidových dvojvrstev obou membrán a vyvolají jejich splynutí. Výsledkem je uvolnění 

virové nukleokapsidy do cytoplasmy (Bednář a kol., 1999). 

Hemaglutinin se vytváří v endoplasmatickém retikulu infikovaných buněk 

z polypeptidového HA0 tvořeného přibliţně z 560 AMK. V retikulu je protein 

glykosylován, trimerizuje se a skládá do správné konformace. Správně sloţený protein 

je poté transportován do Golgiho aparátu a plasmatické membrány a je zabudován do 

virové částice. V Golgiho aparátu se HA0 proteolyticky štěpí na HA1 a HA2 

podjednotky. Hotový protein obsahuje dvě domény: globulární tvořenou HA1, která 

obsahuje vazebné místo pro sacharid a doménu tvořenou převáţně z HA2. Ve virovém 

reprodukčním cyklu hraje HA trojí roli: váţe virion na povrch buňky, odpovídá za 

průnik vRNA do cytoplasmy a jeho antigenní změny brání účinku neutralizačních 

protilátek. Po antigenní stránce bylo popsáno 16 podtypů HA, označovaných H1 – H16. 

Všechny se vyskytují u chřipkových virů kolujících mezi vodními ptáky. U člověka 
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vyvolávaly epidemie a pandemie od r. 1900 viry s podtypy H1, H2, H3 a H5 (Beran – 

Havlík, 2005). 

Neurominidáza (NA) je druhým podtypově specifickým glykoproteinem. Skládá 

se ze čtyř totoţných podjednotek majících tvar špendlíku zapíchnutého do virového 

obalu. Je to enzym, jehoţ antigenní struktura má hřibovitý tvar a je lokalizována na 

povrchu viru mezi výběţky hemaglutininu. Neurominidáza štěpí N – acetylmuramovou 

(sialovou) kyselinu. Její hlavní funkcí je rozrušení vazby HA k receptoru, a tím 

umoţnění uvolnění zralých virových částic z hostitelské buňky. Na principu blokace 

této funkce neurominidázy účinkují protichřipková antivirotika (zanamivir a 

oseltamivir). U viru chřipky C je hemaglutinin relativně stabilní avšak neurominidáza 

není přítomna, existuje zde ale podobný enzym acetylesteráza. Pokud jde o antigenní 

strukturu NA, rozeznáváme devět subtypů. Totiţ N1 – N9. U člověka působily zatím 

epidemie viry s podtypy N1 a N2. Stejně jako v případě HA, i všechny subtypy NA, 

byly popsány u chřipkových virů kolujících mezi vodními ptáky. Člověk je tedy 

vnímavý k virům chřipky A s antigeny H1, H2, H3, H5 a N1, N2 a nejspíše i N8 

v kombinacích H1N1, H5N1, H2N2, H3N2 a patrně i H3N8. Tyto kombinace u něj 

způsobují manifestní onemocnění – chřipku (viz obr. 2) - (Beran, Havlík, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: HA a NA chřipkových virů A nalezené u savců (převzato z: Beran - Havlík, 2005) 
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3.3.2 Vnitřní antigeny virů chřipky 

Mezi vnitřní antigeny virů chřipky patří nukleoprotein NP a M1 – M2- protein. 

Na identitě hlavních vnitřních proteinových antigenů je zaloţeno členění rodů na 

Influenzavirus A, B a C (viz dále). Matrixový protein M1 řídí transport virových 

ribonukleoproteinových (RNP) komplexů do jádra a z jádra. Zespodu naléhá na virový 

obal a zpevňuje ho. Předpokládá se rovněţ, ţe jsou v něm zakotveny vnitřní konce 

proteinů HA, NA a M2. M2 protein je kódován stejným segmentem genomu jako M1. 

Nukleoprotein (NP) zastává roli v řízení replikace virové RNA (Beran - Havlík, 2005). 

3.3.3 Cyklus množení 

Virus se hemaglutininem adsorbuje na receptor obsahující kyselinu sialovou 

(SA). Virus se pak endocytózou dostane do endosomu. Obal viru splyne s membránou 

endosomu, nukleokapsida se obnaţí a dostane se do cytoplasmy buňky. Virový protein 

M zprostředkuje její transport do jádra, kde virové bílkoviny zahájí transkripci virové 

mRNA, která se poté přesouvá do cytoplasmy. Nukleokapsida se sestavuje v jádře. Obal 

získá virus vypučením z hostitelské buňky, proteináza upraví HA a NA odstraní 

sialovou kyselinu z glykoproteinu získaného z buněčné membrány (Horáková - Němec, 

1999). 

3.4 Typy chřipkového viru 

Existují 3 základní typy chřipkových virů: typ A, typ B a typ C (shrnutí viz tab. 

3). 

Typ A chřipkového viru je nejvíc způsobující epidemie a pandemie. Je to dáno 

tím, ţe chřipkové viry typu A mohou podstoupit výraznou antigenovou změnu, dále 

mohou najít nový imunitní cíl u citlivých lidí a také mohou svou změnou zcela 

znehodnotit imunizaci předchozími infekcemi. Populace je zpravidla více odolná proti 

chřipkovým virům typu B a C, protoţe tyto typy nemají takovou schopnost mutací a 

rekombinací a jejich případný antigenový posun je obvykle nepatrný. To má za 

následek, ţe člověk s nenarušeným imunitním systémem můţe zpravidla onemocnět 

viry typu B či C jen jednou za ţivot (Havlíčková, 2008). 



 

27 

 

Tab. 3: Dělení chřipkových virů (převzato z: Havlíčková, 2008) 

 

3.4.1 Chřipkový virus typu A a jeho subtypy 

Virus chřipky A je z chřipkových virů nejvýznamnější, protoţe je příčinou 

kaţdoročních epidemií chřipky a občas i celosvětových pandemií. Za obojí můţe jeho 

antigenní proměnlivost. Z hlediska epidemiologického i klinického je nejzávaţnější, 

neboť jako jediný má zvířecí rezervoár. Není náhodné, ţe prvním izolovaným virem 

chřipky byl právě virus zvířecí, a to jiţ v roce 1902 v Itálii jako původce tzv. moru 

drůbeţe. Taxonomicky byl však zařazen daleko později. První prasečí kmen byl 

izolován v roce 1930. Teprve o tři roky později v roce 1933 byl izolován virus lidský. 

Chřipkový virus je kromě člověka tedy schopen infikovat i další ţivočišné druhy, coţ 

platí zejména pro chřipku typu A, kterou lze proto oprávněně chápat jako zoonotickou 

infekci (viz příloha č. 1) – (Jiřincová, 2008). 

Segmentovaný genom tohoto viru, společně s početným rezervoárem dalších 

subtypů především v populaci migrujícího vodního ptactva, je důvodem velké genetické 

nestability a proměnlivosti chřipkového viru jako takového se všemi z toho plynoucími 

důsledky. Bylo opakovaně a exaktně doloţeno, ţe pandemické kmeny z roku 1957 

(H2N2 – Asijská chřipka) a 1968 (H3N2 – Hongkongská chřipka) vznikly vnesením 

genů ptačího viru do původně cirkulujícího lidského kmene. Od roku 1997 se jako 

patogen schopný infikovat člověka projevuje i chřipkový virus H5N1. Z 16 subtypů 

chřipkového viru A pouze subtyp H5 a H7 se můţe u zvířat vyskytovat jako tzv. nízce 

patogenní a vysoce patogenní varianta. Podstata tohoto jevu je skryta na molekulární 

úrovni a tkví v uspořádání jiţ zmíněného antigenu označeného jako hemaglutinin. Oba 

vyjmenované subtypy mohou tedy způsobit jak masivní úhyn v chovech drůbeţe, tak 

mohou mít u postiţené drůbeţe na svědomí pouze úbytek váhy a menší snůšku. Subtyp 
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H7 chřipky A má na svém kontě překonání druhové bariéry a nákazy člověka. V roce 

2003 se rozšířila epizoocie tohoto subtypu v Holandsku a v některých příhraničních 

oblastech Německa. Onemocnění naštěstí neměla těţký průběh, převládalo postiţení 

horních cest dýchacích a jako specifický doprovodný symptom - zánět spojivek, coţ je 

pro tento subtyp typické. Laboratorně potvrzených případů bylo více neţ 80, celkový 

odhad nemocných byl však skoro dvojnásobný. U tohoto subtypu byl jednoznačně 

prokázán interhumánní přenos. K nejznámějším a nyní nejvíce diskutovaným subtypům 

chřipkového viru typu A patří tzv. ptačí chřipka a chřipka prasečí, téţ nazývaná jako 

mexická (Jiřincová, 2008). 

Prasečí (mexická) chřipka – chřipka A/H1N1 

Prasečí (mexická) chřipka je vysoce kontaktní, akutní virové onemocnění 

respiračního traktu prasat způsobené chřipkovým virem typu A (H1N1). Mezi prasaty 

ale cirkulují i další subtypy (např. H1N2, H3N1, H3N2). Mortalita je velmi nízká (1 – 4 

%) a uzdravení zvířat nastává během 7 – 10 dní. Virus se šíří mezi prasaty aerosolem, 

nepřímým kontaktem nebo nosiči viru bez symptomatologických příznaků. Onemocnění 

u prasat nastává rychlým nástupem vysoké teploty, otupělostí, ztrátou ţravosti a 

namáhavým dýcháním, ale běţně jsou i subklinické průběhy onemocnění. Prasečí 

chřipka se můţe také vyskytnout u divokých ptáků, drůbeţe, koní a lidí. Mezidruhový 

přenos onemocnění byl povaţován většinou za vzácný. Infekce způsobená chřipkovým 

virem pandemic H1N1 2009 měla poměrně široké spektrum příznaků od téměř 

asymptomatických forem či forem mírných připomínajících pouze nachlazení či mírně 

probíhající sezónní chřipku aţ po formy smrtelné. Váţným problémem však bylo to, ţe 

u některých skupin pacientů (těhotné ţeny, osoby s chronickou nemocí či morbidní 

obezitou) docházelo relativně často k těţkému aţ smrtícímu průběhu onemocnění, 

přičemţ zhruba u jedné třetiny nemocných, které nové formě chřipky podlehly, nebyl 

zjištěn ţádný rizikový faktor. Relativně často se jednalo právě o mladé, dosud zdravé 

osoby. Většina úmrtí byla způsobena těţkou virovou pneumonií. Člověk se prasečí 

chřipkou můţe nakazit přímým kontaktem s nemocným zvířetem nebo je – li v jeho 

těsné blízkosti. Virus nepřeţívá teploty nad 70 °C (Fabianová, 2009). 
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Ptačí chřipka – chřipka A/H5N1 

Ptačí chřipka (avian influenza) je velmi nakaţlivé onemocnění, které nejčastěji 

infikuje ptáky, méně často prasata. Podtypem chřipkového viru typu A je subtyp H5N1. 

Mezi domácími ptáky se nákaza šíří nejrychleji. Onemocnění se však vyskytuje i u 

divokých ptáků. Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce specifickou, která však za 

určitých okolností můţe být překonána a infikován můţe být také člověk. U ptáků se 

nemoc projevuje ve dvou formách. Lehčí forma se projevuje zjeţeným peřím, těţší 

forma je vysoce nakaţlivá a vede k rychlému úhynu ptáků. Onemocnění postihuje 

vnitřní orgány a úmrtí ptactva do 48 hodin je 100 %. Ptáci přenášejí ptačí chřipku 

pomocí slin, ale také nosními sekrety a trusem. Přenos na lidi je zatím moţný pouze 

kontaktem s těmito nemocnými ptáky nebo jimi znečištěnými povrchy. Zdrojem nákazy 

můţe být také infikovaný uhynulý pták. Šíření nákazy z ptáků na člověka je 

komplikované. Inkubační doba ptačí chřipky podle WHO je 8 – 17 dní (Tůmová, 2008). 

Široká perzistence viru H5N1v populaci drůbeţe má dva důleţité aspekty pro 

lidské zdraví. Prvním je přímý přenos infekce na vnímavou osobu s následným 

rozvojem těţké infekce. Na rozdíl od běţné sezónní chřipky, která má u většiny osob 

mírný či středně těţký průběh, způsobuje subtyp H5N1 těţké formy onemocnění 

s vysokou mortalitou. Běţnými formami projevu jsou primární virová pneumonie a 

multiorgánové selhání. Můţe dojít i k zánětu očních spojivek. Druhé riziko je moţnost 

změny viru do formy schopné řetězového šíření mezi lidmi. Současné rozšíření virů u 

drůbeţe a v populacích volně ţijícího ptactva do nových oblastí zvyšuje příleţitosti 

k dalším přenosům viru na člověka. Ze statistik vyplývá 50 % úmrtnost při infekci tímto 

virem (Tůmová, 2008). 

Virus H5N1 „vstupuje poprvé na scénu“ jiţ v roce 1959, kdy byl izolován od 

nemocných kuřat ve Skotsku. Aţ do roku 1997 se však povaţovalo prakticky za 

vyloučené, aby ptačí kmen nakazil člověka přímo, bez adaptace v jiném hostiteli, za 

nějţ se dlouhodobě povaţovalo prase. V roce 1997 došlo v oblasti Hongkongu k rozvoji 

epizoocie u kuřat způsobené chřipkou subtypu H5N1, která byla provázena 18 lidskými 

případy infekce, 6 pacientů zemřelo. Jako preventivní opatření bylo utraceno zhruba 1,5 

milionů kuřat a šíření infekce se tímto radikálním krokem podařilo zastavit. Do 7. 8. 
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2006 onemocnělo celkem 232 osob, z nichţ 134 infekci podlehlo. Naprostá většina 

pacientů se nakazila přímo od nemocné drůbeţe – mezilidský přenos je doposud sporný, 

zcela jednoznačně doloţen nebyl a virus má stále zcela minimální schopnost 

interhumánního přenosu (na rozdíl od klasické sezónní chřipky) - (Tůmová, 2008). 

3.4.2 Chřipkový virus typu B 

Přirozenými hostiteli viru chřipky B jsou pouze lidé, i kdyţ se sporadicky 

objevují zprávy o jeho výskytu u jiných savců. Od viru chřipky A se liší antigenní 

strukturou nukleokapsidového nukleoproteinu a poněkud niţší patogenitou. Nicméně 

dovede vyvolat epidemie chřipky v kolektivech mladých osob nebo v sociálních 

zařízeních, nikdy však nezpůsobí pandemii. Genetický posun (drift) s následnou 

změnou antigenních vlastností u něj probíhá mnohem pomaleji. I kdyţ u viru chřipky B 

nerozeznáváme vyhraněné podtypy, existují dvě populace nepatrně se lišící v genu pro 

hemaglutinin; jedna z nich se začíná šířit z místa původního výskytu v jihovýchodní 

Asii do Evropy a Severní Ameriky. Lidé s nenarušeným imunitním systémem dostanou 

tento typ chřipky pouze jednou za ţivot (Göpfertová a kol., 2002). 

3.4.3. Chřipkový virus typu C 

Virus chřipky C byl prokázán u lidí a u prasat. Vyvolává pouze sporadická, 

lehká respirační onemocnění. Nikdy nezpůsobuje pandemie (Göpfertová a kol., 2002). 

3.5 Proměnlivost (variabilita) chřipkového viru 

Virus chřipky je charakteristický svým segmentovaným genomem, který 

způsobuje značnou variabilitu virů chřipky. Segmentovaný genom totiţ umoţňuje 

přeskupování genomových segmentů. K přeskupování dochází, infikují – li současně 

stejnou hostitelskou buňku různé kmeny téhoţ druhu. Přeskupením mezi dvěma 

segmentovanými osmicemi genomů se můţe vytvořit 256 nových kombinací. Vznikají 

tak nové kmeny chřipky s novým antigenním typem, se kterým se lidská populace ještě 

nesetkala (Rosypal, 2006). 
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3.5.1 Antigenní posun (drift) 

I v období mezi vznikem nových pandemických subtypů dochází plynule 

k menším antigenním změnám převládajících subtypů virů chřipky. Tyto změny se 

označují jako antigenní posun (drift). Dochází k němu hromaděním bodových mutací, 

coţ má za následek náhradu původních aminokyselin v antigenních oblastech HA anebo 

NA aminokyselinami jinými. Tyto náhrady postupně mění antigenní strukturu 

příslušných oblastí, coţ čím dál více brání vazbě protilátek vyvolaných předchozí 

infekcí, aţ se antigenně změněný virus můţe uplatnit znovu. Antigenní posun je 

nejrychlejší u lidských virů chřipky A: kaţdou sezónu se objeví kmen nepatrně 

antigenně odlišný od kmene předchozího. Ptačí kmeny jsou v tomto smyslu naproti 

tomu téměř antigenně stabilní. S antigenním driftem se počítá při vakcinaci proti 

chřipce: kmeny k výrobě očkovacích látek se téměř kaţdoročně obměňují (Göpfertová a 

kol, 2002). 

3.5.2 Změna antigenní struktury (shift) 

Antigenním shiftem se rozumí náhlá a zásadní změna v antigenních vlastnostech 

viru, která je výsledkem přeskupení (angl. reassortment) mezi segmentovanými genomy 

virů stejného druhu lišících se v antigenních vlastnostech. Dojde-li k antigennímu 

shiftu, hrozí nová moţnost vzniku pandemie chřipky. Po antigenním shiftu virus 

chřipky disponuje buď novým subtypem samotného hemaglutininu nebo novým 

subtypem hemaglutininu a neurominidázy. Nový virus je antigenně odlišný od dříve se 

vyskytujících chřipkových virů v lidské populaci, proto nemohl vzniknout jejich mutací. 

Přirození hostitelé virů chřipky A (člověk, vepř, kůň domácí i divoce ţijící ptáci a 

někteří mořští savci) mají podobné vnitřní antigeny NP a M1, liší se však navzájem 

povahou povrchových glykoproteinů. Kompletním rezervoárem virů chřipky je vodní 

ptactvo. Ve vodním ptactvu se nacházejí všechny antigenní subtypy HA a NA viru 

chřipky A, a to ve všech kombinacích (viz obr. 3). Pravděpodobně se virus přenáší 

z vodního ptactva na prasata, teprve aţ v praseti dochází k přeskupování genomových 

segmentů mezi viry vodního ptactva a viry lidskými. Lidský virus se můţe v praseti 

zkříţit s ptačím za vzniku nového antigenního typu (Kynčl, 2000). 
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Obr. 3: Předpokládaný mechanismus antigenního shiftu (převzato z: Kynčl, 2000) 

4. Chřipka 

4.1 Obecné vymezení chřipkového onemocnění  

Chřipka je akutní vysoce nakaţlivé virové onemocnění, u něhoţ je typický 

rychlý nástup klinických projevů, jako je horečka, celková únava a záněty horních cest 

dýchacích. Jak jiţ bylo zmíněno, chřipku vyvolávají tři typy RNA virů z čeledi 

Orthomyxoviridae: Influenzavirus A, Influenzavirus B a Influenzavirus C. Viry chřipky 

se přenášejí kapénkovou infekcí (vzdušnou cestou) a kontaminovanými předměty. 

Napadat mohou člověka i další savce, ale také ptáky. Velikost tohoto viru je průměrně 

80 nm. Rychle se šíří v sezónních epidemiích. Kaţdoročně postihne téměř 10% světové 

populace, v době pandemie 40 aţ 50%. Jde o velmi závaţné onemocnění, které je 

kaţdoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Nejnebezpečnější je typ A, který 

vyvolal řadu epidemií včetně pandemie španělské chřipky, jiţ po první světové válce 

podlehlo 40 aţ 50 miliónů lidí. Anglický název chřipky – influenza pochází ze staré 

lékařské víry v nepříznivé astrologické vlivy – influences jako příčiny nemoci (Kynčl, 

2000). 

4.2 Historie chřipky 

Chřipka je infekce, která svým hromadným výskytem provází lidstvo od 

pradávna. První zmínky o chřipkových epidemiích pocházejí uţ z 5. století před naším 
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letopočtem. Jiţ Hippokrates tehdy popsal onemocnění, které svými příznaky nápadně 

připomínalo chřipku (Fiala, 2006). 

Jako pandemie je označen stav, kdy dochází k rychlému rozšíření nemoci po 

celé zeměkouli nezávisle na čase a místě. Oproti tomu epidemický výskyt znamená 

hromadná onemocnění v závislosti na čase a místě. 

Příklady nejzávaţnějších pandemií chřipky 20. století (Pandemický plán ČR, 

2006): 

•1918 – 1920 – Španělská chřipka (kmen H1N1) 

•1957 – 1958 – Asijská chřipka (kmen H2N2) 

•1968 – 1969 – Hongkongská chřipka (kmen H3N2) 

4.2.1 Španělská chřipka (1918 – 1919) 

Pandemie chřipky, která zasáhla svět v letech 1918 aţ 1920, byla způsobena 

virem chřipky A (H1N1). Je téţ známá pod názvem Velká chřipková pandemie a La 

Grippe. Pandemie způsobila vysokou nemocnost a ztráty na ţivotech. Onemocnění 

obyčejně začínalo velmi rychle a vyústilo do selhání dýchacího systému, které 

způsobilo smrt postiţeného. Odhadovaný počet úmrtí se odhaduje mezi 20 aţ 40 

miliony (některé zdroje uvádějí aţ 100 milionů). První příznaky onemocnění byly 

zaznamenány v březnu 1918 v Evropě a prostřednictvím lodní dopravy došlo k přenosu 

infekce do USA, dále do Asie a Afriky. První vlna pandemie, která proběhla na jaře a 

v létě 1918, byla charakterizována vysokou nakaţlivostí onemocnění, ale relativně 

nízkou úmrtností. Vysoká úmrtnost jako varovný signál, který by upozornil na význam 

onemocnění, chyběl. V srpnu, kdy začala druhá vlna, nebyla na pandemii připravena 

ţádná ze zemí. Druhá vlna onemocnění, která začala v srpnu simultánně ve Francii, 

Sierra Leone a USA, byla charakteristická desetinásobně vyšší úmrtností. Takový 

průběh přenosného onemocnění nebyl doposud ani později zaznamenán. Úmrtnost na 

chřipku byla nejvyšší u „velmi mladých“nebo „velmi starých“ lidí. Španělská chřipka 

byla zajímavá tím, ţe primárně postihovala zdravé lidi ve věku 15 aţ 35 let, avšak 99 % 

všech úmrtností bylo ve věkové skupině do 65 let. Důleţitou skutečností související 

s pandemií chřipky je výskyt vitálních komplikací souvisejících s chřipkou. 
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Předpokládá se, ţe mnoho úmrtí bylo způsobeno sekundární infekcí, která způsobila 

pneumonii, ale téţ mnoho úmrtí bylo způsobeno primární infekcí plic virem chřipky. 

Závaţné dopady, které měla Španělská chřipka, byly způsobeny nejen samotným 

onemocněním, ale i pochybením zdravotnických institucí. Antibiotická terapie, která by 

zabránila mnoha úmrtím v důsledku sekundární infekce, nebyla také ještě objevena 

(Pandemický plán ČR, 2006). 

4.2.2 Asijská chřipka (1957 – 1958) 

Pandemii chřipky, která postihla svět v letech 1957 aţ 1958, způsobil virus 

chřipky A (H2N2). Působil oproti viru z let 1918 – 1919 „slaběji“ a svět byl na tuto 

hrozbu „lépe“ připraven. Nový virus byl zachycen v roce 1957 v Singapuru. Očkovací 

látka, která byla připravena pro epidemii sezónní chřipky, se okamţitě ukázala, jako 

nejefektivnější způsob prevence, jelikoţ dokázala zredukovat incidenci sezónní chřipky 

o dvě třetiny. Také jiţ byla dostupná antibiotika, která byla vyuţita na léčbu komplikací 

chřipky, zejména bakteriální pneumonie. V době pandemie asijské chřipky existovala 

jiţ Globální síť pro surveillance chřipky, virologický monitoring a i systém rychlého 

varování byl uţ 10 let funkční. V květnu obdrţela Světová zdravotnická organizace 

(WHO) zprávu o rozsáhlé epidemii chřipky v Hongkongu a Singapuru. S postupujícím 

časem byl virus chřipky detekován i v dalších laboratořích a WHO informovala svět o 

pandemii. Iniciální vlna pandemie byla v porovnání s pandemií z let 1918 aţ 1919 

charakteristická vysokým počtem případů, velmi explozivním propuknutím, ale 

s mnohem niţší úmrtností. Nemocnost vykazovala některé charakteristické znaky 

shodné se sezónní chřipkou. Největší počet úmrtí byl zaznamenán u dětí a starších lidí. 

V průběhu první vlny pandemie se většina případů koncentrovala na děti školního věku. 

Druhá vlna pandemie se ve většině zemí vyskytla jeden aţ tři měsíce po první vlně a 

způsobila vysoký počet onemocnění a vzestup úmrtnosti. Pandemie, která v první vlně 

postihovala zejména děti školního věku, v druhé vlně naopak postihovala starší lidi, coţ 

pomáhá objasnit důvody vyšší mortality. Celková úmrtnost se globálně odhaduje moţná 

aţ na 20 miliónů (Pandemický plán ČR, 2006). 
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4.2.3 Hongkongská chřipka (1968 – 1969) 

Pandemie chřipky v letech 1968 aţ 1969 byla způsobena virem chřipky A 

(H3N2) a byla opět o něco „slabší“ neţ pandemie předešlé asijské chřipky, avšak 

přinesla několik nepříjemných epidemiologických překvapení. V červenci 1968 se 

objevil nový typ viru chřipky v Hongkongu. V mnoha zemích bylo onemocnění méně 

váţné s niţší hladinou úmrtnosti a pomalejším šířením. Důvodem, proč byl pandemický 

virus méně patogenní, je skutečnost, ţe mezi virem, který způsobil asijskou a 

hongkongskou chřipku, existuje genetická podobnost a část populace měla získanou 

imunitu vůči viru, který způsobil asijskou chřipku. Počet úmrtí se odhaduje na 1 milión 

(Pandemický plán ČR, 2006). 

4.2.4 Mexická (prasečí) chřipka v ČR (2009) 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, patří mexická (prasečí) chřipka mezi vysoce 

kontaktní, akutní virové onemocnění způsobené virem chřipky typu A, postihující nejen 

prasata, ale i divoké ptáky, drůbeţ, koně a také člověka. Člověk se tímto typem chřipky 

můţe nakazit buď přímým kontaktem s nemocným zvířetem, nebo je – li v jeho těsné 

blízkosti. V roce 2009 byly zaznamenány výskyty tohoto onemocnění i v ČR: 

K 31. 8. 2009 bylo hlášeno v České republice 258 případů nakaţených lidí 

„prasečím“ virem H1N1. Případy se vyskytly zejména v hl. m. Praha, Ústeckém, 

Libereckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Jednalo se 

především o osoby, které přicestovaly ze zemí s výskytem chřipky Pandemic (H1N1) 

2009 (Řecko, Španělsko, Malta). K 26. 11. 2009 bylo hlášeno 777 případů. Některé 

školy dokonce vyhlásily chřipkové prázdniny, nemocnice omezovaly návštěvy. Vakcíny 

pro ČR byly k dispozici teprve v listopadu 2009. K 18. 11 2009 bylo dodáno 95 tisíc 

vakcín a od 23. 11. 2009 se začalo očkovat. Předpokládalo se, ţe by se u nás mělo 

naočkovat milion lidí. Nakonec byl počet očkovaných mnohem menší. K 10. 2. 2010 

bylo evidováno v ČR 2 420 laboratorně potvrzených případů infekce virem Pandemic 

(H1N1). Do března 2010 v ČR zemřelo s infekcí mexické chřipky 102 lidí, očkovat se 

nechalo zhruba 66 000 lidí (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2010). 
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4.3 Epidemiologie chřipky 

4.3.1 Patogeneze 

Po vdechnutí je chřipkový virus vystaven působení různých sloţek obrany 

lidského organismu. Usídlení viru chřipky na sliznici respiračního traktu a zahájení 

infekčního procesu brání specifické a nespecifické obranné prostředky imunitního 

systému. Ty jsou namířeny proti antigenním strikturám viru. Nespecifické obranné 

prostředky jsou dány anatomickým a funkčním vybavením sliznice dýchacího traktu. 

Vrstva hlenu na sliznici brání adhezi viru a neustálý pohyb řasinek posouvá hlen i virus 

do nosohltanu, odkud je vykašláván nebo se polykáním dostává do ţaludku, kde je 

neutralizován kyselým prostředím ţaludku. Významnou úlohu hrají i nespecifické 

inhibitory, které jsou přítomny v séru a v sekretech bronchů. Váţou se na povrch 

virionů, neutralizují je a usnadňují tak jejich odstraňování. Významným humorálním 

faktorem jsou nespecifické interferony I. typu. Tyto bariéry mohou být překonány 

velkou infekční dávkou nebo virulentními vlastnostmi viru chřipky. Při zánětu dochází 

k zastavení pohybu řasinek, jejich destrukci, coţ vede k pomnoţení viru. Dojde – li k 

prolomení této obrany, nastupuje komplex obranných mechanismů (Beran - Havlík, 

2005). 

4.3.2 Klinické příznaky 

Chřipka začíná náhle z plného zdraví horečkou, někdy se zimnicí, bolestí hlavy, 

svalů, kloubů, bolestmi při pohybu očních bulbů a také malátností. Později se objevují 

příznaky zánětu horních cest dýchacích – suchý dráţdivý kašel s malou expektorací a 

bolestmi na hrudníku. Spojivky jsou překrvené, očí pálí, přidává se výrazné slzení. 

Sliznice nosní je sice překrvená, ale suchá, bez vodnaté sekrece a nucení ke kýchání. 

Rýma u dospělých nepatří k typickým symptomům chřipky. Důsledky chřipky jsou 

mnohem horší a trvají déle neţ důsledky nachlazení. Léčení trvá 1 aţ 2 týdny. Chřipka 

můţe být smrtelná, zejména pro slabé, staré a chronicky choré lidi. Lidé starší 65 let, 

lidé kaţdého věku s chronickými zdravotními potíţemi, těhotné ţeny a velmi malé děti 

dostávají nejpravděpodobněji komplikace spojené s chřipkou. Patří mezi ně bronchitida 

(zánět průdušek) či pneumonie (zápal plic), která můţe být primární (virová) nebo 
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sekundární (bakteriální). Primární chřipková pneumonie je závaţné onemocnění, které 

se velmi rychle rozvíjí. Zhoršuje se kašel, objevuje se těţká dušnost a cyanóza 

(zmodrání kůţe). I při intenzivní léčbě je letalita vysoká, zvláště právě u starších osob. 

Sekundární pneumonie je méně agresivní (Göpfertová - Pazdiora, 2005). 

4.3.3 Průběh chřipky  

Průběh onemocnění závisí na věku nemocného, odolnosti organismu, a případné 

další přidruţené chorobě. Záleţí i na samotném viru. Nejtěţší průběh má chřipka typu 

A, infekce chřipky typu B má mírnější průběh. Virus C u dospělých lidí prakticky 

nemoc nezpůsobuje. Na začátku chřipky, první den, se můţe objevit vysoká horečka, 

zimnice, světloplachost, ztuhlost šíje, silné bolesti hlavy, bolesti zad, kloubů, svalů a 

očí, výrazná únava, nechutenství. V následujících dvou dnech nastupují klasické 

příznaky postiţení horních cest dýchacích. Další průběh chřipky (viz obr. 4): během 3 – 

4 dnů vymizí teplota, týden aţ 10 dní trvá kašel, i měsíc po onemocnění se můţe v 

různé míře projevovat zvýšená únavnost a slabost (Kynčl, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Klinický obraz chřipky (převzato z: Beran - Havlík, 2005) 
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V případě, ţe chřipkový virus zvýší svou agresivitu nebo oslabí organismus, 

způsobí komplikace, označující se jako primární. Patří mezi ně: 

•akutní zánět hrtanu 

•chřipkový zápal plic  

•zánět svalů 

•zánět srdce 

•postiţení nervového systému  

Akutní zánět hrtanu 

Při zánětu hrtanu dochází ke zduření hlasivek i okolní tkáně, a tím se výrazně 

omezí místo pro proudění vzduchu do plic. Onemocnění začíná náhle a projeví se 

dráţdivým kašlem, ztrátou hlasu, sípáním a dušností. Zánět se můţe rozšířit aţ na 

průdušky. V takovém případě se obvykle k obtíţím přidává drsný, hrubý kašel a vysoká 

teplota.  

Chřipkový zápal plic 

Jde o těţkou, ţivot ohroţující komplikaci. Rozvíjí se krátce po počátečních 

příznacích chřipky. Při zápalu plic se rychle stupňuje kašel a s tím související problémy 

s dechem. Je nutná okamţitá hospitalizace pacienta s intenzivní léčbou. I při 

moţnostech moderní medicíny aţ polovina pacientů s tímto typem zápalu plic umírá. 

Zánět svalů 

Nejčastěji vzniká v souvislosti s infekcí chřipkovým virem typu B. Svalové 

postiţení se objevuje zhruba za pět aţ sedm dní od počátku chřipky. Projevuje se 

výraznou únavou a bolestí svalů. Typicky bývají zánětem postiţeny svaly stehen. Je 

nezbytná hospitalizace pacienta. 

Zánět srdečního svalu 

Postiţení srdce se můţe rozvíjet pomalu nebo náhle. Pacient pociťuje bušení 

srdce, únavu, celkovou slabost, nevolnost, mohou se objevit otoky dolních končetin, 

střevní problémy, potíţe s dechem. Je nezbytná okamţitá hospitalizace pacienta. 

 

http://www.ulekare.cz/clanek/pneumonie-1032
http://www.chripka.cz/kauzalni-lecba
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Postižení nervového systému 

Jde o zánět mozku a mozkových blan. Pacient trpí úpornými bolestmi hlavy, očí, 

světloplachostí, malátností, celkovou schváceností, bolestmi svalů a zad. V horším 

případě se mohou vyskytnout poruchy vědomí, halucinace nebo křečovité záškuby 

končetin. 

Sliznice, které jsou virem poškozené, jsou ideálním prostředím pro usídlení a 

mnoţení bakterií. Bakteriální infekce se projeví novým vzestupem teploty. K těmto tzv. 

sekundárním komplikacím patří: zápal plic, zánět středního ucha a zánět vedlejších 

dutin nosních (Fiala, 2006; Kynčl, 2009). 

4.3.4 Výskyt 

Chřipka se vyskytuje kosmopolitně v epidemiích i pandemiích. V našich 

podmínkách dochází k epidemiím téměř kaţdý rok, koncem zimy (únor, březen). 

Chřipka typu A probíhá v explozivních epidemiích, typ B vyvolává spíše lokální, 

postupně se šířící epidemie a chřipka typu C se vyskytuje sporadicky. V Evropě 

nastupuje obvykle na přelomu kalendářního roku (viz obr. 5). Zpravidla trvá 4 – 8 

týdnů. K šíření dochází směrem od západu k východu (Göpfertová - Pazdiora, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Doba výskytu chřipky (převzato z: Beran - Havlík, 2005) 

http://www.ulekare.cz/clanek/bolesti-hlavy-1126
http://www.ulekare.cz/clanek/poruchy-vedomi-6512
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4.3.5 Přenos, inkubační doba, období nakažlivosti 

Chřipka se šíří přímým kontaktem nejčastěji kapénkovou infekcí, zejména v 

přelidněných a nevětraných prostorech. Moţný je i přenos prostřednictvím 

kontaminovaných rukou. V suchém a chladném prostředí mohou viry chřipky přeţít 

pouze několik hodin. Virus je přítomen ve velkém mnoţství v sekretu horních cest 

dýchacích a vylučuje se mluvením, kýchaním a kašláním. Přenos se tedy děje třemi 

hlavními cestami: 

1. přímo – nakaţený člověk přenese kýchnutím hlen do očí, nosu či úst vnímavého 

člověka. 

2. inhalací aerosolů – produkovaným nemocným při kašli, kýchaní aj. 

3. přenos z rukou do úst – kontaminované plochy, podání ruky (Göpfertová - Pazdiora, 

2005). 

Inkubační doba je krátká, trvá 18 – 24 (někdy aţ 72) hodin. Období nakaţlivosti 

– obvykle první aţ čtvrtý den nemoci, vzácně později (Provazník a kol., 2004). 

4.3.6 Zdroj nákazy (rezervoár) 

Zdrojem nákazy je člověk na konci inkubační doby a v prvních dnech akutního 

onemocnění (uvádí se, ţe nejvíce je člověk infekční mezi druhým a třetím dnem po 

nákaze a ţe nakaţlivost trvá zhruba 7 – 10 dní). Děti jsou mnohem více nakaţlivé neţ 

dospělí (šíří virus od bezpříznakového období a aţ dva týdny po infekci). Je – li chřipka 

komplikována pneumonií, virus je uvolňován do prostředí 10 – 12 dní. Velké riziko pro 

okolí představují pacienti s asymptomatickým průběhem onemocnění (Havlíčková, 

2008). 

4.3.7 Vnímavost a imunita 

Vnímavost je všeobecná, avšak nejvyšší u dětí a mladých lidí. Imunita po 

onemocnění je dlouholetá, ale přísně typově a kmenově specifická. Protilátky nechrání 

před onemocněním novou variantou. Po očkování dochází rovněţ ke specifické imunitě 

k virům, ze kterých je očkovací látka připravena. Imunita po očkování je však kratší, 

neţ po proţitém onemocnění a trvá 1 – 2 roky (Provazník a kol., 2004). 
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4.3.8 Rizikové skupiny 

Někteří lidé jsou chřipkou a moţnými komplikacemi ohroţeni více neţ ostatní. 

Mluvíme o jedincích, kteří tvoří tzv. rizikovou skupinu obyvatel. Pro chřipku platí, ţe 

nejvíce nemocných patří do skupiny tvořené oběma extrémy věkového rozmezí. To 

znamená, ţe ohroţeni jsou především dospělí lidé na 65 let a naopak malé děti do stáří 

12 měsíců. Chřipka představuje zvýšené riziko také u osob trpících některým vleklým 

onemocněním, jako jsou chronické nemoci srdce, plic a celého dýchacího systému, coţ 

způsobuje komplikace, které mohou vést aţ k úmrtí. V porovnání se zdravou populací 

jsou více ohroţeni také nemocní s oslabením imunitního systému. 

K rizikové skupině lidí patří (Fiala, 2011): 

•Dospělí nad 50 let, zejména nad 65 let. 

•Lidé s poruchou imunity (HIV pozitivní, po transplantaci). 

•Lidé s chronickým onemocněním ledvin a jater. 

•Lidé s chronickým onemocněním oběhového systému. 

•Lidé trpící onemocněním diabetes mellitus (cukrovka). 

•Pracovníci ve zdravotnictví a sociálních sluţbách. 

Prognóza 

Chřipka většinou postihuje mladou generaci častěji neţ osoby staršího věku. 

Prognóza u osob staršího věku je však mnohem horší. V době pandemie patří do 

ohroţené skupiny také těhotné ţeny. Také úmrtí je u těhotných ţen častější neţ u 

netěhotných. Dále stoupá počet zemřelých osob staršího věku. Podle statistických údajů 

ze Spojených států amerických onemocní v tomto státě ročně chřipkou 13,8 – 16,0 

milionů obyvatel mladších 20 let, ale osob starších je jen 4,1 – 4,5 milionů. Téměř 4 

miliony pacientů musí být hospitalizováno. Z nich zemře kolem 20 000, při větší 

epidemii i 40 000. Nemocní starší 65 let tvoří aţ 90 % zemřelých. Umírají většinou na 

komplikace při chřipce nebo na selhání orgánů (Beran - Havlík, 2005). 

4.3.9 Léčba 

Léčbu chřipky můţeme rozdělit do dvou základních skupin. V prvním případě 

jde o opatření zaměřené pouze na zmírnění nebo potlačení projevů onemocnění. 
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(symptomatická léčba). Druhou moţností, kterou má moderní medicína k dispozici, jsou 

účinné preparáty působící proti samotným virům(kauzální léčba) - (Havlíčková, 2008). 

Symptomatická léčba 

Základem je klid na lůţku. Hlavní skupinou léčiv, která se uţívá při chřipce, 

jsou léky sniţující teplotu a tlumící bolesti – analgetika, antipyretika. Mají hlavní úlohu 

ve chvíli, kdy tělesná teplota přesáhne 38 °C nebo nemocný trpí bolestmi hlavy, kloubů 

a svalů. Nejrozšířenější jsou tři druhy léků: kyselina acetylsalicylová, paracetamol a 

ibuprofen. Paracetamol je základním lékem. Dále se podávají léky na kašel, které se dělí 

na dvě skupiny: léky zlepšující odkašlávání a léky, které tlumí kašel. Léky usnadňující 

odkašlávání podporují tvorbu hlenu v dýchacích cestách a tím dochází ke snazšímu 

odkašlávání. Takový lék se uţívá při vlhkém kašli. Léky k potlačení kašle se pouţívají 

na počátku onemocnění, kdy bývá většinou kašel dráţdivý a suchý. Důleţitý je také 

přívod většího mnoţství tekutin a vysoké dávky vitaminu C (Fiala, 2011). 

Kauzální léčba 

Kauzální léčba v organismu působí přímo proti virům. Jejich účinné látky se 

nazývají virostatika. Účinkují pouze proti některým virovým infekcím. Nejúčinnější 

léky proti chřipce jsou látky obdařené schopností vázat se na virus a blokovat jeho 

povrchové molekuly (tzv. inhibitory neurominidázy). 

•Chřipková virostatika (amantadin a rimantadin) 

Jedná se o jedny z prvních známých léků proti chřipce. Účinkují pouze proti viru 

chřipky A. Je nutné podat je co nejdříve po výskytu prvních příznaků, nejpozději do 48 

hodin. Tyto léky brání „obnaţení“ viru uvnitř buňky a uvolnění jeho genetické 

informace. Léky se podávají také profylakticky u osob s chronickým respiračním nebo 

srdečním onemocněním. 

•Inhibitory neurominidázy (zanamivir a oseltamivir) 

Patří k novější generaci antiviriotik. Obě látky bráni viru proniknout dovnitř 

buňky nebo naopak ji opustit. Stejně jako u starší generace virostatik je nezbytné léčbu 

zahájit do 48 hodin od prvních příznaků. 
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Virostatika nedokáţou virus přímo ničit. Jejich účelem je znemoţnit virům 

napadat buňky a mnoţit se. Podá-li se lék pozdě, viry jsou jiţ přemnoţené. Proto se 

v případě zvýšeného rizika nákazy podávají některým pacientům virostatika 

preventivně. Vţdy je však třeba uváţit moţná rizika a prospěch pro konkrétního 

pacienta. O nasazení léku musí rozhodnout lékař. Účelem virostatik je pouze podpora 

organismu v boji proti viru. Hlavní a téměř zásadní léčbou chřipky zůstává klid a 

tělesný i duševní odpočinek. Chřipka můţe být banálním onemocněním trvajícím 1 

týden, avšak můţe i zabíjet nebo způsobit trvalé následky. Antibiotika jsou proti virům 

neúčinná. Podávají se v případě chřipkových komplikací, kterými mohou být bakteriální 

infekce (Fiala, 2011). 

4.3.9.1 Prevence 

K prevenci patří především omezení kontaktu s virem v době chřipkových 

epidemií. To znamená vyhýbat se pobytu ve společnosti většího mnoţství lidí (divadla, 

kina, supermarkety) a omezit na minimum cestování v hromadné dopravě. Dále je třeba 

podpořit imunitní systém zvýšeným příjmem tekutin a vitamínů či multivitaminových 

přípravků, které by měly kromě vitaminu C obsahovat i zinek a selen. Základní 

podmínkou účinné prevence je zdravý a otuţilý organismus. Takový má totiţ mnohem 

větší šanci ubránit se infekci. Ke zdravému a odolnému organismu jsou zapotřebí tyto 

kroky: dostatek tělesného pohybu, pobyt v čistém ţivotním prostředí, dostatek spánku a 

odpočinku, pestrá strava se zastoupením všech druhů potravy. Nezbytná jsou i 

hygienická opatření: 

• opakované a časté mytí rukou mýdlem pod teplou vodou sniţuje pravděpodobnost 

onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se pouţívat desinfekční 

gely na ruce na alkoholové bázi. 

• při kašli a kýchání je nutné si kapesníkem zakrývat nos a ústa. 

• nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči – sníţí se tím riziko přenosu viru 

prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů. 

Očkování je však stále nejefektivnější prevencí chřipky (Provazník a kol., 2004). 
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4.4 Očkování 

Chřipkové viry jsou velmi proměnlivé, proto Světová zdravotnická organizace 

(WHO) určuje chřipkové kmeny, které budou pouţity v očkovací látce pro následující 

rok (doporučené přeočkování je proto kaţdý rok) - (Semiginovský, 2004). 

Očkování proti chřipce se podává nejčastěji do deltového svalu v jedné dávce, 

nejlépe ještě před sezónou chřipky, tj. od září do prosince. Zanechává dostatečnou 

ochranu organismu na dobu delší neţ jeden rok. Očkují se děti jiţ od 6 do 35 měsíců, 

kdy se podává jedna nebo dvě dávky. Dvě dávky se dávají dětem, které doposud nebyly 

očkovány proti chřipce. Rozestup mezi dávkami musí být minimálně čtyři týdny. 

Očkovací imunita se získává asi po čtrnácti dnech. Vzhledem k antigenním změnám 

chřipkového viru je nutné očkování kaţdoročně v téţe době opakovat (Göpfertová - 

Walter, 1997). 

4.4.1 Očkovací látky 

Ideální očkovací látka proti chřipce by měla komplexně stimulovat imunitní 

systém a to tím, ţe bude: vytvářet protilátkovou odpověď místní, celkovou imunitní 

odpověď a aktivovat T – buněčnou sloţku imunity. V současnosti pouţívané vakcíny 

jsou léčiva, která splňují především poţadavky bezpečnosti, imunologické účinnosti a 

tepelné stability. Podle převládajícího typu antigenu je dělíme do tří tříd: T – I (na 

thymu nezávislé) exogenní antigeny, T – D (na thymu závislé) exogenní antigeny, T – 

D endogenní antigeny. Jestliţe má být vakcína účinná, musí obsahovat povrchové 

antigeny cirkulujících virů chřipky – aktuální driftové varianty. Výběr je prováděn 

WHO (World Health Organization) zvlášť pro severní a jiţní polokouli. Vakcíny se 

vyrábějí z vysoce čištěných kmenů chřipky. Díky změnám chřipkového genomu je 

nutná kaţdoroční příprava nové varianty vakcíny. Proto Světová zdravotnická 

organizace (WHO) vybírá na základě surveillance původců epidemií chřipky 

z předchozího roku na přelomu února a března kmeny, ze kterých se připraví vakcíny 

pro další rok (Semiginovský, 2004). 

V současnosti existují tři základní typy chřipkové vakcíny – celovirionové, 

štěpené (split) a subjednotkové. Všechny u nás pouţívané vakcíny jsou trivalentní, tzn., 
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ţe obsahují tři kmeny chřipkových virů – dva subtypy chřipky A (H1N1 a H3N2) a 

jeden subtyp chřipky B (Semiginovský, 2004). 

4.4.2 Indikace 

Vakcína je určen pro aktivní imunizaci děti od šesti měsíců, dospělých osob a 

zejména osob starších 65 let. Je určena pro všechny věkové skupiny obyvatel. 

Naočkovat se mohou touto vakcínou i rizikové skupiny obyvatel. Očkování se provádí 

na vyţádání (u zdravých osob) nebo jako zvláštní očkování u osob s poruchami imunity, 

u nemocných s cystickou fibrózou, u lidí s onemocněním srdce, respiračního traktu, 

chronickým onemocněním ledvin a cukrovky. Očkování se téţ doporučuje osobám, 

které jsou nadměrně vystaveny riziku nákazy chřipkou z důvodu jejich povolání (lékaři, 

zdravotní sestry, učitelé atd.) – (Státní zdravotní ústav, 2007). 

Očkování se provádí v období před předpokládaným výskytem chřipky, tj. od 

září do poloviny prosince. Očkovat však lze i v období výskytu chřipky. U tohoto 

případu je třeba, aby se očkovaná zdravá osoba vyvarovala moţnému kontaktu s touto 

infekcí minimálně 14 dní po očkování, tj. dokud u ní nedojde vytvoření dostatečné 

protilátkové odpovědi (Státní zdravotní ústav, 2007). 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 

nemocen uvádí: pravidelné očkování proti chřipce se provede u fyzických osob, které 

jsou umístěny v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory, dále u 

fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postiţením nebo 

v domovech se zvláštním reţimem, pokud tyto osoby trpí chronickým nespecifickým 

onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo 

diabetem léčeným inzulínem. Dále se provede zvláštní očkování proti chřipce na 

pracovišti s vyšším rizikem vzniku chřipky (Státní zdravotní ústav, 2007). 

4.4.3 Kontraindikace 

Vakcinace se nedoporučuje osobám přecitlivělým na vaječný albumin nebo na 

jiné sloţky vakcíny, ani osobám, které v minulosti měly alergickou reakci na očkování 

proti chřipce. Očkování je také třeba odloţit u osob, které mají akutní horečnaté 

onemocnění. Očkování by se téţ nemělo provádět v prvním trimestru (nebo 1. polovině) 
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těhotenství. Ve 2. a 3. trimestru těhotenství je očkování moţné pouze za předpokladu, 

ţe těhotná ţena bude vystavena moţnému riziku nákazy během epidemie chřipky 

(Státní zdravotní ústav, 2007). 

4.4.4 Nežádoucí účinky 

Neţádoucí účinky se vţdy liší podle konkrétní vakcíny. Většinou se jedná o 

lokání reakce (je vidět zarudnutí, otok, bolest a zduření). Často bývají přítomny i 

celkové reakce, ke kterým patří horečka, nevolnost, svalový třes, únava, bolest hlavy, 

kloubů, svalů, pocení, gastrovaskulární symptomy. V den očkování se můţe objevit 

teplota. Méně časté jsou koţní reakce zahrnující svědění, kopřivku a vyráţku. Celkové i 

místní příznaky vţdy rychle odezní a ve srovnání s průběhem chřipky jsou zanedbatelné 

(Semiginovský, 2004). 

4.5 Ochrana obyvatelstva ČR před chřipkou 

V České republice umírá na chřipku v zimních měsících o 1 000 aţ 2 000 lidí 

více neţ v teplejších měsících. Dojde – li k větší chřipkové epidemii, tento počet se ještě 

zvýší. Největší podíl úmrtí tvoří osoby starší generace, které umírají na komplikace 

chřipky nebo na selhání orgánů. Osoby, které nepatří k rizikové skupině obyvatel, 

překonají chřipku zpravidla bez komplikací i bez léčby. Prognóza chřipky u 

imunosuprimovaných dospělých pacientů je vţdy velmi váţná. K prevenci chřipky se 

doporučuje očkování. Celková proočkovanou lidí bývá malá, kolem 2 – 4 %. 

Chřipka se vyskytuje na celém světě a způsobuje vznik epidemií různého 

rozsahu od drobných lokálních epidemií na školách a v dětských kolektivech aţ po 

epidemie celostátního rozsahu. Kaţdý rok se v České republice zaznamená více neţ 2 

miliony případů chřipky a chřipce podobných onemocnění a dochází ke vzniku 

epidemií, které postihují téměř celé území (Pandemický plán ČR, 2006). 

Kritéria pro definici epidemie chřipky jsou v jednotlivých zemích odlišná. V ČR 

jsou týdně hlášeny akutní respirační infekce (ARI) bez ohledu na původce nákazy. Za 

epidemii se u nás povaţuje incidence ARI vyšší jak 2000 onemocnění na 100 000 

obyvatel v postiţené oblasti, coţ bývá převáţně v zimních měsících (únor, březen). 

Epidemie trvá na území jednoho státu většinou 4 – 6 týdnů a poté virus vymizí 
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z populace. V ČR se chřipková epidemie objevuje téměř kaţdý rok na dobu asi 8 týdnů 

mezi 4. aţ 12. kalendářním týdnem (Beran - Havlík, 2005). 

Pandemie je z pohledu ţivota společnosti závaţnou celosvětovou událostí. 

Dochází při ní k velmi rychlému rozšíření onemocnění do všech částí světa, přičemţ 

onemocnění více neţ 25 % celé populace. Je spojená s vysokou nemocností, nadměrnou 

úmrtností a narušením sociálního a ekonomického systému. Ke vzniku nového 

pandemického chřipkového viru je zapotřebí, aby v těsné blízkosti ţili člověk (zdroj 

lidského viru), kachna (zdroj ptačího viru) a domácí vepř, u něhoţ můţe proběhnout 

výměna částí genového vybavení viru. Ve 20. století byly zaznamenány tři velké 

pandemie chřipky. Předpokládá se, ţe vznik shift varianty chřipky A při těchto 

pandemiích byl způsoben přeměnou (reassortment) jeţ proběhla u prasat a od nich došlo 

k přenosu nákazy na člověka (Pandemický plán ČR, 2006). 

4.5.1 Fáze pandemie chřipky 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala fáze chřipkové pandemie, 

které nám umoţňují lépe popsat jednotlivé kroky nutné ke zvládnutí pandemie 

(Pandemický plán ČR, 2006). 

• Mezinárodní fáze 

V pandemickém plánu (PP) jsou uváděny fáze WHO formulované v dubnu 

2005, které popisují postup pandemie chřipky od objevení se nového kmene viru 

chřipky aţ do jeho mezinárodního rozšíření. Tato globální klasifikace je zaloţena na 

poznatcích o celosvětově pandemické situaci a je pouţívána většinou států při jejich 

pandemickém plánování (Pandemický plán ČR, 2006). 

• Interpandemická perioda 

Fáze 1 – Ţádný nový podtyp chřipkového viru nebyl u lidí detekován. Podtyp 

chřipkového viru, který je schopen vyvolat lidská onemocnění, můţe být přítomen u 

vnímavých zvířat. Riziko lidské infekce či onemocnění je hodnoceno jako velice nízké. 

Fáze 2 – Ţádný nový podtyp chřipkového viru nebyl u lidí detekován, nicméně 

virus jiţ cirkuluje v ţivočišné říši a můţe představovat významné riziko lidské nákazy. 
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• Perioda pandemické pohotovosti 

Fáze 3 – První lidské nákazy novým chřipkovým podtypem, ale není 

zaznamenán interhumánní přenos. Pouze výjimečně moţný přenos z osoby na osobu ve 

velmi úzkém kontaktu. 

Fáze 4 – Malé skupiny nakaţených lidí s omezeným interhumánním přenosem, 

ale šíření je přísně lokalizováno, coţ svědčí pro nedokonalou adaptaci viru na lidský 

organismus. 

Fáze 5 – Interhumánní šíření je stále omezeno, ale jsou jiţ nakaţeny velké 

skupiny lidí, coţ svědčí pro rostoucí adaptaci viru na lidský organismus. Schopnost 

šíření viru není doposud plně srovnatelná s běţnými sezónními viry chřipky 

(Pandemický plán ČR, 2006). 

• Pandemická perioda 

Fáze 6 – Pandemická fáze: vzrůstající a setrvávající mezilidský přenos viru 

v běţné populaci. 

Minulé zkušenosti ukazují, ţe druhá a případné další vlny pandemie vyvolané 

novým subtypem viru chřipky se mohou rozvinout za 3 – 9 měsíců po vlně první a 

mohou být svým dopadem ještě závaţnější. Závaţnost dopadu a míra připravenosti 

(zejména včasná a dostatečná výroba pandemické vakcíny) rozhodují o případném 

vyhlášení některého z krizových stavů (Pandemický plán ČR, 2006). 

• Post - pandemická perioda 

Návrat do interpandemické periody (Pandemický plán ČR, 2006). 

4.5.2 Pandemický plán ČR 

Pandemický plán ČR je dokumentem stanovujícím postupy a základní systém 

reakce České republiky na chřipkovou pandemii, způsobenou novým typem 

chřipkového viru. Důvod zpracování plánu je zřejmý; je jím očekávání značných zásahů 

pandemie do fungování sociálních a hospodářských systémů všech států světa a nemalé 

zdravotní dopady. 
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Pandemický plán (PP) vychází ze současných doporučení WHO a Evropské unie 

(EU) pro národní pandemické plány. Důsledkům pandemie nemůţe ţádná země čelit 

sama. Pokud se má její dopad sníţit, je naprostou nutností mezinárodní spolupráce. 

Hlavním cílem plánu v případě vzniku pandemie chřipky je zmírnit její zdravotní, 

sociální a ekonomické následky. Předpokladem k dosaţení cíle PP je program 

surveillance, coţ je rychlá spolehlivá laboratorní diagnostika a fungující výměna 

informací, které umoţní efektivní reakci na moţnou hrozbu a včasná předem připravená 

preventivní opatření (Pandemický plán ČR, 2006). 

4.6 Surveillance chřipky 

Surveillance chřipky (bdělost, dohled nad chřipkou) je jedna z nejdůleţitějších 

metod kontroly šíření chřipky ve světě. Sledují se při ní hlavně epidemiologická data 

(např. nemocnost, úmrtnost), výsledky virologických vyšetření zaměřené na identifikaci 

viru a data ze sérologických přehledů. Cílem je shromaţďovat, třídit a analyzovat 

informace o aktivitě chřipky. Tyto informace pomáhají v prevenci a kontrole 

nemocnosti a úmrtnosti. Aby kontrola byla účinná, je nezbytné identifikovat počátek 

aktivity chřipky v populaci a získat vzorky viru. Dále je nutné zhodnotit rozsah 

nemocnosti a úmrtnosti způsobených chřipkou a předvídat moţné typy chřipky a rozsah 

aktivity v populaci po dobu nadcházejících týdnů (Pandemický plán ČR, 2006). 

Základy surveillance byly poloţeny Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 

– (bliţší informace viz příloha č. 2) v roce 1948 za účelem dobré mezinárodní 

spolupráce a rychlé výměny informací. WHO se stala zodpovědnou za chod 

mezinárodní sítě laboratoří monitorujících výskyt a rozšíření nových subtypů a kmenů 

chřipky. Součástí jsou chřipkové laboratoře v jednotlivých zemích, národní chřipková 

centra a mezinárodní referenční centra pro chřipku. Národní referenční laboratoře ČR 

pro chřipku a pro nechřipkové respirační viry sídlí v Praze (Pandemický plán ČR, 

2006). 

Surveillance chřipky a chřipce podobných onemocnění se provádí v průběhu 

celého roku. V klimatickém pásmu, ve kterém leţí ČR, má chřipka sezónní charakter. 

Jako chřipková sezóna je na severní polokouli zpravidla označováno období chladných 

měsíců od 40. kalendářního týdne aktuálního roku do 18. kalendářního týdne roku 
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následujícího. Na základě dlouholetých sledování se první, obvykle mírný nárůst 

onemocnění očekává v prosinci. Přerušen bývá vánočními prázdninami, v průběhu 

ledna se počet onemocnění postupně zvyšuje a obyčejně vrcholí koncem ledna. 

Začátkem února uţ kulminuje v epidemii, která postupně postihuje celé území České 

republiky (Pandemický plán ČR, 2006). 

4.6.1 SZÚ (Státní zdravotní ústav) 

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. 

Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního 

hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha. Tento ústav se 

zřídil k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, 

k monitorování a výzkumu vztahů ţivotních podmínek a zdraví, k mezinárodní 

spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných sluţeb, k ochraně veřejného zdraví, 

k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro 

zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je 

oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky 

a sledování dlouholetých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících 

onemocnění, údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření 

infekčních onemocnění, ohroţení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce 

(Státní zdravotní ústav, 2011). 

NRL pro chřipku (Národní referenční laboratoř pro chřipku) 

Laboratoř pracuje jako garant v zajišťování národního programu virologické 

surveillance chřipky (garant MZ ČR) v rámci SZÚ. Spolu s NRL pro nechřipkové 

respirační viry je zapojena do mezinárodního monitoringu incidence a etiologie ARI 

(akutní respirační infekce) prostřednictvím internetových sítí WHO. 

Popis činnosti NRL pro chřipku: 

1. Průkaz chřipkového viru a jeho základních typů i subtypů v klinických vzorcích pro 

širokou zdravotnickou veřejnost. 

2. Připravenost na průkaz epidemiologicky významných ptačích subtypů, které se 

mohou uplatnit jako patogenetičtí činitelé u člověka (H5, H7, H9). 
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3. Antigenní charakteristika izolovaných chřipkových kmenů, selekce driftových 

variant, spolupráce s WHO v Londýně na sledování rezistence chřipkových izolátů 

z ČR na antivirové preparáty první i druhé generace. 

4. Postinfekční a postvakcinační sérologie pomocí testu inhibice hemaglutinace a 

virusneutralizace. 

5. Postinfekční sérologie pomocí testu vazby komplementu. 

6. Molekulárně biologická diagnostika chřipkových virů v rámci surveillance chřipky 

v ČR i pro další zdravotnická zařízení. 

7. Vedení a udrţování sbírky lidských i zvířecích chřipkových kmenů a prototypových 

diagnostických sér. 

8. Ověřování, zavádění a inovace metod pro zrychlení a zpřesnění laboratorní 

diagnostiky ARI, včetně molekulárně biologických metod. 

9. Účast v mezinárodním posuzování kvality laboratoří (WHO, ECDC). 

10. Účast v programu EHK (Evropská hospodářská komise) virologických laboratoří 

v ČR organizovaného SZÚ. 

11. Analýzy výsledků externího hodnocení kvality EHK pro sérologickou a antigenní 

diagnostiku chřipkových virů. 

12. Poskytování konzultací a praktické výuky pracovníků virologických laboratoří, stáţí 

pro začínající pracovníky, výuky studentů a atestantů, přednášková činnost. 

NRL pro chřipku ve spolupráci s NRL pro nechřipkové viry zajišťuje 

virologický program sledování ARI/ILI vyhlášený vţdy hlavním hygienikem ČR, který 

je ve spolupráci s regiony prováděn vţdy v období října aţ května. Výsledky jsou 

zpracovány kaţdý kalendářní týden a jsou poskytovány i ECDC a WHO (viz příloha č. 

3 a č. 4) - (SZÚ – NRL pro chřipku, 2011). 

Popis systému ARI (Akutní respirační infekce) 

Infekce respiračního traktu jsou nejčastějším lidským onemocněním, 

postihujícím všechny věkové skupiny obyvatelstva. Představují velmi závaţný 

zdravotní i ekonomický problém (Kynčl, 2008). 

Dnešní podoba monitorování akutních respiračních infekcí (ARI) vznikla v roce 

1968 a je zahrnuta do komplexního programu kontroly a prevence těchto onemocnění. 
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Program navazoval na sledování nemocnosti chřipkou v Československu, které začalo 

jiţ v roce 1951 jako aktivita Referenční laboratoře – Československé chřipkové 

centrály, která byla jednou z prvních laboratoří sítě Světové zdravotnické organizace 

(WHO). 

Týdenní hlášení jednotlivých případů ARI zasílají spolupracující praktičtí lékaři 

pro dospělé a pediatři prostřednictvím okresních a krajských hygienických stanic do 

Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Celkový počet obyvatel v péči lékařů hlásících ARI 

se kaţdý týden mírně mění a činí cca 50 – 55 % obyvatel ČR. Nemocnost je hlášena 

jako absolutní počet onemocnění v jednotlivých okresech a následně přepočítávána na 

100 000 obyvatel. Pro potřeby hlášení je v současné době za ARI povaţováno kaţdé 

onemocnění s některou z následujících klinických diagnóz: akutní zánět nosohltanu, 

akutní zánět hrtanu a průdušnice a chřipka (Kynčl, 2008). 

Systém hlášení ARI slouţí k získání týdenního přehledu o počtech nemocných 

ARI v jednotlivých okresech ČR pro potřeby hygienické sluţby, Ministerstva 

zdravotnictví, EU, WHO a také pro potřeby široké veřejnosti. 

Sledování výskytu akutních respiračních infekcí je jedním z úkolů Hygienické 

sluţby (HS), které zajišťuje ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými 

zařízeními. V souladu s poţadavky EU zahrnuje registr také sledování výskytu 

chřipkových onemocnění (tzv. ILI; Influenza – Like Illness) - (viz graf 1). Informace 

slouţí kromě sledování aktuálních trendů nemocnosti a průběhu epidemií také k mnoha 

analytickým a statistickým účelům, jak samotné HS, tak i SZÚ, Ministerstvu 

zdravotnictví a mezinárodním centrům (v rámci WHO a EU) - (Kynčl, 2008). 
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Graf 1: Týdenní nemocnost chřipky a ostatních akutních respiračních infekcí v ČR, 1995 

– 2005 (převzato z: Pandemický plán ČR, 2006) 

Rozdíly mezi ARI a ILI 

Zásadním omylem mnoha nemocných je domněnka, ţe mají chřipku při 

jakémkoli postiţení horních cest dýchacích s provázející rýmou a kašlem. U chřipky se 

však od počátku objevují typické celkové příznaky, jako je horečka, bolest svalů, 

malátnost a teprve později symptomy z postiţení horních cest dýchacích. Dalším 

omylem je snaha léčit se antibiotiky, která jsou ovšem na jakoukoli virovou infekci 

neúčinná. Problémem chřipky je vţdy tzv. třetí fáze klinických projevů, kterou je zápal 

plic (pneumonie) způsobený buď přímo chřipkovým virem nebo jiným nasedajícím 

bakteriálním původcem (Streptococcus pneumoniae). Proto třetí fáze končí velmi často 

smrtelně u osob oslabených, se základním onemocněním (chronické respirační či 

kardiovaskulární onemocnění) nebo u osob starších 65 let, kdy je imunitní ochrana proti 

chřipkové infekci podstatně sníţena. Nejvíce bývají postiţeny věkové skupiny 0 – 5 let 

a 65 a více let, protoţe jsou velmi vnímavé. Děti jsou postihovány komplikacemi jiţ na 

začátku sezóny akutních respiračních infekcí (ARI), senioři aţ na jejím konci.  

Aby se nemoci „z nachlazení“ odlišily od závaţnějších onemocnění, včetně 

chřipky, byl v ČR zaveden termín pro chřipce podobná onemocnění ILI (Influenza - 
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Like Illness). Klinickými příznaky pro ILI je horečka 38 ° C a vyšší, doprovázena 

kašlem či bolestí v krku. Tyto symptomy sice mohou způsobit i některé nechřipkové 

viry, ale ze statistik ILI se vyloučí onemocnění, jejichţ hlavním příznakem je rýma. 

Pokud pacient neudává příznaky typické pro ILI, je zařazen do ARI. Klasická chřipka se 

v našich podmínkách objevuje jiţ v prosinci, ale nejaktivnější bývá v únoru a březnu. Z 

počátku sezony respiračních infekcí se objevují onemocnění způsobená rhinoviry, 

koronaviry a později i dalšími viry. Všichni uvedení původci však nevytvářejí podobný 

klinický obraz jako ILI (Beran - Havlík, 2005). 

4.6.2 Hygienická stanice ČR (HS) 

Odbor protiepidemický 

V rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu nákaz, příčiny a 

podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na 

člověka) a uplatňuje metody jejich prevence, potlačování a eliminace. Výsledky 

získaných poznatků po analýze přenáší do praxe organizováním a řízením odborně 

zdůvodněných epidemiologických opatření, a to jak preventivního, tak i represivního 

charakteru. Plní zejména tyto úkoly: 

• průběţně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření 

proti jejich vzniku a šíření; 

• plánuje, organizuje, řídí a kontroluje systém pravidelných, zvláštních a mimořádných 

očkování; 

• provádí epidemiologická šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných 

protiepidemických opatření; 

•organizuje a provádí imunologické přehledy s cílem objektivizace úrovně imunitního 

stavu populace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz; 

• řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících řádu WHO; 

• nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to 

situace vyţaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do 

systému krizové řízení a integrovaného záchranného systému; 

• kontroluje povinnosti zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a v případě 

zjištěných nedostatků přijímá příslušná opatření (Hygienická stanice Praha, 2011). 
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5. Závěr 

Viry jsou nebuněčné nukleoproteinové částice o velikostech desítek aţ stovek 

nm, schopné rozmnoţování pouze v hostitelských buňkách. Viry mají genetický kód pro 

vlastní replikaci, avšak chybí jim translační aparát, a proto jsou zcela závislé na 

translačním systému hostitelské buňky. Virová částice schopná infikovat hostitelskou 

buňku se nazývá virion. Viry patří mezi intracelulární parazity a způsobují různorodá 

onemocnění rostlina a ţivočichů včetně člověka. Genom virů je vţdy tvořen jedním 

typem nukleové kyseliny, buď DNA nebo RNA (mohou být jednořetězcové nebo 

dvouřetězcové, lineární či cirkulární), podle toho rozlišujeme DNA – viry a RNA – 

viry. Viry můţeme klasifikovat dle různých hledisek. Podle typu hostitele dělíme viry 

na rostlinné, ţivočišné, viry bakterií, hub a sinic. Dále rozlišujeme viry obalené či 

neobalené, podle toho, zda mají kolem svého kapsidu lipoproteinový obal. 

Bakalářkou práci jsem rozdělila na dva důleţité segmenty. V první část jsem se 

věnovala jiţ zmíněným virům, jejich obecné charakteristice, zařazení do příslušných 

taxonomických jednotek i klasifikaci podle různých specifických hledisek. Také jsem 

zde podrobněji popsala ţivotní cyklus viru a jeho chování v hostitelské buňce či 

koloběh virů v přírodě. Druhá část mé práce byla zaměřena na vysvětlení základních 

pojmů a informací týkající se chřipky; od definice, historie, projevů nemoci, 

jednotlivých typů chřipkových virů včetně nejvýznamnějších a nejnebezpečnějších 

infektantů, přes vysvětlení pojmů jako je epidemie a pandemie aţ po léčbu a prevenci.  

Chřipka je akutní vysoce nakaţlivé virové onemocnění, u něhoţ je typický 

rychlý nástup klinických projevů. Přenáší se kapénkovou infekcí a kontaminovanými 

předměty. Kaţdoročně postihne téměř 10 % světové populace, v době pandemie 40 aţ 

50 %. Jde o velmi závaţné onemocnění, které je kaţdoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na 

celém světě. Viry chřipky spadají do čeledi Orthomyxoviridae (Orthomyxoviry), kde 

rozlišujeme rody: Influenzavirus A, Influenzavirus B a Influenzavirus C. Zatímco virus 

chřipky A vyvolává přirozené infekce u člověka, prasete, koní či celé řady ptáků, virus 

chřipky B je patogenní pouze pro člověka. Virus chřipky C, který je morfologicky 

poněkud odlišný, byl izolován od člověka a prasete. Orthomyxoviry patří mezi tzv. 

obalené ţivočišné RNA – viry. Jejich genom tvoří lineární jednořetězcová negativní 
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segmentovaná RNA (-ssRNA). Jednotlivé segmenty RNA tvoří spolu s nukleoproteiny 

(NP) a RNA polymerázou (PB1, PB2, PA resp. P1, P2, P3) tzv. virový 

ribonukleoproteinový komplex (vRNP). vRNP je uloţen v nukleokapsidu ještě s 

nestrukturálními proteiny (NS1, NS2). Nukleokapsid je obalen dvojvrstevnou lipidovou 

membránou hostitelského původu. Mezi tři základní typy membránových proteinů patří 

hemaglutinin (HA), neurominidáza (NA) a M2 protein (M – protein). Na vnitřní straně 

této dvojvrstvy jsou molekuly matrixového typu (M – proteiny,M1), které váţou obal 

k nukleokapsidu. Na vnější straně obalu ční výběţky tvořené biologicky aktivními 

glykoproteiny. 

Z hlediska schopnosti viru infikovat hostitelskou buňku je determinujícím 

činitelem struktura povrchových antigenů viru a struktura receptoru hostitelské buňky. 

Povrchovými antigeny virů chřipky jsou hemaglutinin a neurominidáza (oba antigeny 

byly popsány u chřipkových virů kolujících mezi vodními ptáky). Kombinace subtypu 

hemaglutininu (H1 – H16) se subtypem neurominidázy (N1 – N9) podmiňuje 

rozlišování antigenních variant. Mezi vnitřní antigeny patří nukleoprotein (NP) a 

matrixový protein M1. Na identitě vnitřních antigenů je zaloţeno členění rodu na 

Influenzavirus A, B či C. 

Prvním a nezbytným krokem infekce buňky virem je adsorpce (přilnutí) viru na 

hostitelskou buňku. Adsorpce chřipkových virů je zprostředkována specifickou vazbou 

HA na kyselinu sialovou (SA), která je obsaţena v glykoproteinech specifických 

receptorů hostitelské buňky. Po úspěšné adsorpci dochází k penetraci (proniknutí) 

virové částice do hostitelské buňky. Viry chřipky pronikají do buňky endocytózou ve 

formě tzv. endosomu. HA po konformační změně způsobené nízkým pH endosomu, 

zprostředkuje fúzi membránového obalu viru s endosomální membránou. Virový 

nukleoproteinový komplex (vRNP) se tak dostane do cytosolu hostitelské buňky. 

Následuje transport vRNP do jádra, kde dochází k expresi virového genomu. Během 

vlastní reprodukce viru dochází k syntéze virových bílkovin, k replikaci virového 

genomu, k tvorbě nových virionů, jejich dozrávání neboli maturaci a uvolňování 

z buňky ve formě pupenů. 
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Viry chřipky se vyznačují oproti ostatním virům značnou proměnlivostí 

(variabilitou). Příčinou proměnlivostí chřipky je segmentovaný genom a separátní 

translace jeho částí, coţ usnadňuje reasortaci segmentů RNA různých kmenů téhoţ 

druhu, infikují – li současně stejnou hostitelskou buňku. Vznikají tak nové kmeny 

chřipky s novým antigenním typem. Příčinou změny antigenních vlastností je buď 

změna antigenní struktury (shift) nebo antigenní posun (drift). Antigenním shiftem se 

rozumí náhlá a zásadní změna v antigenních vlastnostech viru, která je výsledkem 

přeskupení (reassortment) mezi segmentovanými genomy virů stejného druhu lišících se 

v antigenních vlastnostech. Antigenní shift můţe způsobit epidemii, výjimečně i 

pandemii chřipky. Antigenním posunem se rozumí postupné hromadění drobných 

mutací. Antigenní drift umoţňuje reinfekci osob, které jiţ nákazu daným subtypem 

prodělali. 

Cílem této práce bylo přiblíţit problematiku chřipkového onemocnění 

odborníkům a především laické veřejnosti. Osobně si myslím, ţe situace dnes ve 21. 

století je určitě mnohem lepší neţ v dřívější době, kdy lidé respirační nemoci vůbec 

nerozlišovali a pokládali sebemenší nachlazení za chřipku. Můj názor je takový, ţe o 

této problematice by se mělo více hovořit, zejména v ordinacích praktických lékařů, ve 

školách, při hodinách přírodopisu, biologie, výchovy ke zdraví, např. formou besed, 

dále i ze strany Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Krajských hygienických stanic 

(KHS), kde by lidé měli získat kvalitní a odpovídající informace včetně nabádaní 

k prevenci chřipkového onemocnění, která je velmi důleţitá. Očkování je totiţ jedinou 

účinnou metodou při této nevyzpytatelné nemoci. 
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7. Seznam použitých zkratek 

AIDS   syndrom získané poruchy imunity 

AMK   aminokyselina 

ARI   akutní respirační onemocnění 

BM2, CM2  M – proteiny, transmembránové proteiny virionu 

CDC   Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí 

CNS   centrální nervová soustava 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

dsDNA  dvouřetězcová DNA 

dsRNA  dvouřetězcová RNA 

EB   výkonná rada 

EU   Evropská unie 

ECDC   Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních  

                                  onemocnění 

EHK   Evropská hospodářská komise 

HA   hemaglutinin 

HIV   virus lidské imunodeficience 

HS   hygienická stanice 

ILI   chřipce podobná onemocnění 

M1, M2  M – proteiny 

mRNA  messenger. RNA 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

NA   neurominidáza 
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NK   nukleová kyselina 

NP   nukleoprotein 

NRL   Národní referenční laboratoř 

NS1, NS2  nestrukturální proteiny 

OSN   Organizace spojených národů 

PA, PB1, PB2  proteiny chřipky viru chřipky A, B 

P1, P2, P3  proteiny viru chřipky C 

PP   Pandemický plán 

RNA   ribonukleová kyselina 

RNP   ribonukleoprotein 

SA   kyselina sialová 

Sb.   sbírka 

ssDNA  jednořetězcová DNA 

ssRNA  jednořetězcová DNA 

SZÚ   Státní zdravotní ústav 

tRNA   transferová RNA 

vRNA   virová RNA 

WHA   Světové zdravotnické shromáţdění 

WHO   Světová zdravotnická organizace 

(+DNA/ +RNA) DNA/RNA s pozitivní polaritou 

(-DNA/ -RNA) DNA/RNA s negativní polaritou 
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8. Přílohy 

 

Příloha č. 1: Přirození hostitelé viru chřipky typu A. 

 

Příloha č. 2: WHO (Světová zdravotnická organizace) – základní informace 

 

Příloha č. 3: Příklad hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) za 10. týden r. 

2011. 

 

Příloha č. 4: Příklad hlášení chřipkových onemocnění (ILI) za 10. týden r. 2011. 



I 

 

Příloha č. 1 

Přirození hostitelé viru chřipky typu A 

 

Přirození hostitelé viru chřipky A 

hemaglutinin neurominidáza 

označení hostitel označení hostitel 

H1 člověk, prase, ptáci N1 člověk, prase, ptáci 

H2 člověk, prase, ptáci N2 člověk, prase, ptáci 

H3 člověk, prase, ptáci N3 ptáci 

H4 ptáci N4 ptáci 

H5* ptáci (člověk) N5 ptáci 

H6 ptáci N6 ptáci 

H7* ptáci, koně (člověk) N7 koně, ptáci 

H8 ptáci N8 koně, ptáci 

H9 ptáci (člověk) N9 ptáci 

H10 – H16 ptáci   

Vysvětlivky: běžnou sezónní chřipku v současnosti způsobují subtypy H1N1 a H3N2. 

*pouze subtypy H5 a H7 se mohou vyskytnout ve vysoce a nízce patogenní formě, ostatní 

subtypy patří mezi nízce patogenní. 

 

Zdroj: Pandemický plán ČR 



 

II 

 

Příloha č. 2 

WHO (Světová zdravotnická organizace) – základní informace 

V roce 1945 na Konferenci OSN o mezinárodní organizaci její účastníci 

jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní 

zdravotnické organizace v rámci OSN. O rok později v roce 1946 v New Yorku 

podepsalo 61 států z celého světa včetně tehdejšího Československa Zakládací smlouvu 

Světové zdravotnické organizace. Zakládací smlouva nabyla platnosti 7. dubna 1948, 

kdyţ 26 z 61 států, které ji podepsaly, ratifikovaly svůj podpis a uloţili oficiální 

ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN. 7. dubna 1948 je tudíţ povaţováno 

jako datum vzniku Světové zdravotnické organizace. Od svého vzniku v roce 1948 

podporuje WHO mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje 

programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení 

kvality lidského ţivota. Cílem činnosti organizace je dosaţení co nejlepšího zdraví pro 

všechny. 

Hlavní strategické záměry WHO jsou: 

• omezení nemocnosti, úmrtnosti a postiţení zejména u chudých a sociálně slabých 

skupin populace; 

• podpora zdravé ţivotosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících 

z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek; 

• rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou 

odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné; 

• rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a 

začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a 

rozvojových strategií; 

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační 

činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních 

zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů 

hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových 

technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče. 



 

III 

 

Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáţdění (WHA) sloţené 

ze 193 členských států, které se schází jednou za rok. Jeho rozhodnutí a strategie 

realizuje Výkonná rada (EB), kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných 

vládami a která se schází dvakrát do roka. 

Zdroj: WHO, 2007 

  



 

IV 

 

Příloha č. 3 

Příklad hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) 

(za 10. týden r. 2011) od 4. 3. – 10. 3. 2011 

 

 

ARI 

Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel 

0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem 

Česká republika 4164 2975 1906 665 503 1433 

Změna [%] -3,5 0,4 -4,7 -1,4 -9 -2,6 

Komplikace [%] 2,9 1,8 1,3 2,6 2,5 2,2 

 

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel 

Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem 

Praha 2582 2261 1583 393 266 981 

Změna [%] -25,2 -3,6 -17,7 -15,9 -10,1 -15,5 

Komplikace [%] 2,2 3,4 2,8 1,1 3,8 2,6 

Středočeský kraj 3503 1939 1521 518 523 1119 

Změna [%] -2,3 -1,8 1,5 -5,2 8,2 -1,4 

Komplikace [%] 3,1 1,3 1,2 1,6 0 1,7 

Jihočeský kraj 3797 2929 1914 638 480 1377 

Změna [%] -10,1 -14,7 -9,7 -12,8 -1 -11,4 

Komplikace [%] 5 3 2,2 6 4,7 4,3 

Plzeňský kraj 3957 2666 1594 525 317 1234 

Změna [%] 8,8 -1,9 -8,3 -14,5 -20,1 -4 

Komplikace [%] 3,5 2,1 3,1 1,9 2 2,6 

Karlovarský kraj 5385 3515 1477 297 330 1351 

Změna [%] 13 28,2 0,8 -13,2 -2,8 11 

Komplikace [%] 1,5 0,5 0,6 0,2 1 0,8 

Ústecký kraj 3986 3365 1805 634 554 1444 

Změna [%] -3,3 1 6,4 14,6 7,7 3,7 

Komplikace [%] 1,1 0,4 0,5 0,5 1,5 0,7 

Liberecký kraj 4457 1830 1728 541 476 1227 

Změna [%] -4,4 -15,7 -0,5 -2,5 -7,4 -5,9 

Komplikace [%] 1,7 0,6 0,9 5,3 7,1 2,6 

Královéhradecký kraj 4248 3267 2046 500 409 1403 

Změna [%] -1 8,3 13,5 -8,3 -7,9 2,5 

Komplikace [%] 6,3 2,6 1,7 1,8 0 2,8 

Pardubický kraj 4419 2368 2014 879 733 1535 

Změna [%] -18,7 -31,4 -30,6 9,3 1,4 -17,2 

Komplikace [%] 9,3 4,1 0 3,1 7 4,6 

Vysočina 3421 1977 1400 601 570 1147 

Změna [%] -12,1 2,3 -17,8 -12,7 -15,6 -10,9 

Komplikace [%] 7,1 7 2,8 4,6 4,4 5,2 

Jihomoravský kraj 4174 2782 2138 799 675 1534 

Změna [%] -11,2 -12,5 -11,1 -10 -14,8 -11,4 

Komplikace [%] 2,1 1,7 1,2 1,9 0,8 1,6 

Olomoucký kraj 4777 2963 1908 889 553 1605 

Změna [%] -5,7 0,3 -2,6 -0,1 21,6 -1,1 



 

V 

 

Komplikace [%] 2,2 1,1 0,7 1,4 1,1 1,3 

Zlínský kraj 5068 4919 2711 789 666 1961 

Změna [%] 21,8 45,1 19,4 -0,5 -4,9 20,4 

Komplikace [%] 1,1 1,4 0,4 2,2 1,8 1,3 

Moravskoslezský kraj 5819 4453 2412 1032 503 2021 

Změna [%] 11,3 7,7 1,6 21,8 -35 7,8 

Komplikace [%] 2,1 0,7 1,2 0 0 1 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011 

  



 

VI 

 

Příloha č. 4 

Příklad hlášení chřipkových onemocnění (ILI) 
(za 10. týden r. 2011) od 4. 3. – 10. 3. 2011 

 

 

 

ILI 

Relativní nemocnost ILI na 100 000 obyvatel 

0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem 

Česká republika 441 395 230 78 32 166 

Změna [%] -1,8 -3,3 -13 -19,2 -37,4 -10,8 

 

ILI Relativní nemocnost ILI na 100 000 obyvatel 

Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem 

Praha 136 139 44 21 3 47 

Změna [%] 22,2 -45,7 -71 -63,2 -50 -48,9 

Středočeský kraj 210 100 77 34 8 61 

Změna [%] -3,6 -49,1 -41 -30,3 -70,2 -33,7 

Jihočeský kraj 345 276 206 69 45 136 

Změna [%] -15,2 -25 -10,9 -17,4 -27,5 -18,6 

Plzeňský kraj 649 468 170 66 18 178 

Změna [%] -9,6 7,6 -29,4 -36,3 -46,5 -15,6 

Karlovarský kraj 101 117 31 4 5 32 

Změna [%] -5,8 73,9 -32,3 -60,8 200 3,2 

Ústecký kraj 422 401 223 96 42 175 

Změna [%] -4,9 -5,6 -6,4 34,2 6,6 2,9 

Liberecký kraj 196 52 89 52 11 64 

Změna [%] -30 -59,5 -41,7 -20,4 0 -34 

Královéhradecký kraj 285 232 103 48 18 96 

Změna [%] 435,8 27 -8,8 -16,9 -24,5 28 

Pardubický kraj 1478 971 620 164 81 440 

Změna [%] 12,5 -4 -18,1 0,4 7,8 -1,8 

Vysočina 230 118 82 53 36 79 

Změna [%] -29,5 -24,6 -34,6 -5,1 -48,9 -25,5 

Jihomoravský kraj 491 437 249 50 36 166 

Změna [%] -40,2 -31,8 -34,5 -54,7 -52,5 -39,9 

Olomoucký kraj 496 405 342 154 51 228 

Změna [%] -17,8 4,1 1,7 -12 31,3 -6,2 

Zlínský kraj 932 1315 563 106 49 391 

Změna [%] 31,5 55,8 39,1 -20,9 4,9 29,5 

Moravskoslezský kraj 551 561 387 169 58 267 

Změna [%] 38,1 20,2 17,4 -3,7 -59,2 6,8 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011 


