
Zajímavé údaje týkající se koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci Covid-19 

 

Co je nový koronavirus SARS-CoV-2 a nemoc Covid-19? 

Koronaviry jsou běžně se vyskytující viry, které za normálních okolností vyvolávají u osob s fungujícím 

imunitním systémem nachlazení a mírné infekce horních cest dýchacích. V roce 2002 se objevil první 

nebezpečný virus z této skupiny, označovaný jako SARS virus (nebo SARS-CoV), který vyvolával u části 

pacientů závažné penumonie (zápaly plic) a byl pro cca 10% nakažených smrtelný. Infekce se naštěstí 

omezila na 8.000 nakažených a necelých 800 úmrtí. O 11 let později se pak objevil jiný virus patřící do 

této skupiny, MERS (Middle-East Respiratory Syndrom), který vyvolával závažné plicní záněty a selhání 

ledvin. Zde byla úmrtnost mnohem vyšší, mezi 30-35% nakažených zemřelo, virus však byl naštěstí ve 

svém šíření relativně omezen (84% postižených ve Spojených arabských emirátech). Celkem bylo 

nakaženo asi 2.500 lidí, z nichž 848 zemřelo. Důvodem menšího šíření byl mimo jiné fakt, že číslo R0 

(schopnost viru nakazit další osoby) bylo menší než 1 a infekce sama pomalu vymizela.  

Třetím virem z této skupiny je virus SARS-CoV-2 (nebo také nový koronavirus 2019-nCoV), který se 

v prosinci 2019 objevil na trzích ve městě Wuhan, kde se prodávaly mořské plody a syrové maso. Tento 

virus se k dnešnímu dni rozšířil do více než 190 zemí světa a nakazil už přes 450.000 lidí (skutečné číslo 

bude mnohem vyšší, odhaduje se 6-7x, protože část pacientů není vůbec zaregistrována a část pacientů 

nemusí mít vůbec příznaky). Virus u části nakažených vyvolává závažnou plicní toxicitu a mezi ohrožené 

skupiny patří hlavně senioři nad 60 let. Míra smrtnosti viru se liší, zatímco data z Číny hovoří o 2-3%, 

v Itálii umírá 7-8% lidí. Naopak Jižní Korea dosáhla díky vysokému počtu testů na koronavirus a rychlým 

karanténním opatřením (striktní izolace nakažených) relativně nízké smrtnosti kolem 1%.  

 

Odkud se virus SARS-CoV-2 vzal? Je přírodní nebo uměle vytvořený? 

Objevuje se řada spekulací, „fake news“ a hoaxů, které je dobré uvést na správnou míru. K dnešnímu 

dni neexistují žádná data, která by svědčila pro to, že je virus uměle vytvořen, nebo že by unikl z nějaké 

laboratoře. Podařilo se prokázat (molekulárně biologickými metodami), že je virus nejblíže podobný 

koronaviru, který se vyskytuje u netopýrů. Tyto metody umožňují – podobně jako metody pro určení 

otcovství – poznat, jaká je příbuznost mezi různými viry. Jedna z částí tohoto viru se vyskytuje 

v genetické informaci koronaviru napadajícího luskouny. Proto se jako nejpravděpodobnější varianta 

uvádí, že virus SARS-CoV-2 nejprve „přeskočil“ z netopýrů na luskouny a z nich pak na člověka (úzké 

kontakty lidí s nakaženými zvířaty a syrovým masem za špatné hygieny).  

Ačkoliv se tento přenos na člověka může zdát laikovi „poněkud přitažený za vlasy“, není to výjimečná 

situace. Už první virus SARS z roku 2002 pocházel z netopýrů a na člověka se přenesl prostřednictvím 

cibetek. Podobně virus MERS z roku 2013 pocházel z netopýrů a na člověka se dostal přes sliny 



velbloudů (velmi úzký kontakt majitelů s velbloudy v arabských zemích). Virus se na velbloudy přenesl 

minimálně před 30 lety, jak bylo zjištěno ze starých krevních vzorků.  
 

Obr. 1: Primární hostitelé a mezihostitelé některých koronavirů způsobujících lidské choroby 

a) netopýr jako zdroj infekce; b) cibetka na čínských trzích; c) velbloud a přenos přes sliny; d) luskoun 

  

    
 

Došlo opravdu ke zpoždění v objevu viru a nahlášení nové choroby ze strany Číny? 

Ačkoliv si můžeme o čínském režimu myslet své, mezi objevem choroby 1.12. 2019 (atypické 

pneumonie) a zjištěním, co je příčinou (nový koronavirus SARS-CoV-2 s datem 31.12. 2019) uběhl 

necelý měsíc a ve všech medicínských časopisech je tato rychlost uváděna jako extrémně rychlá. 

Následující den pak Čína tento trh se zvířaty zavřela. Od 23.1. 2020 pak bylo město Wuhan v karanténě 

a na řadu provincií byla uvalena restriktivní opatření zabraňující šíření viru. 

 

Jak moc je virus nakažlivý a proč se tak dobře šíří po celém světě? 

Nakažlivost (infekčnost) tohoto viru (R0) je o něco vyšší než u běžné chřipky. Zatímco u chřipky jeden 

člověk nakazí v průměru asi 1,5 dalšího člověka, u viru SARS-CoV-2 se toto číslo pohybuje kolem 2,5 

(záleží na hustotě obyvatelstva, restriktivních opatřeních, proudění vzduchu v okolí, délce expozice 

prostředí, kde se virus vyskytuje, dávce, které je pacient vystaven atd). Smyslem všech karanténních 

opatření je dostat toto číslo R0 pod hodnotu 1, aby se infekce nešířila dále. V Číně se po zavedení striktní 



karantény tato hodnota snížila na 1,05 a k dnešnímu dni (22.3. 2020) se údajně pohybuje kolem 0,3 

(jeden člověk už nakazí jen 0,3 dalšího člověka). Tato omezení by měla vést k tomu, že nedojde ke 

skokovému nárůstu v počtu nakažených (jako se stalo v Itálii), aby se nezahltil zdravotní systém (viz 

obr. 2 níže). Pak totiž nastává problém v tom, že řada těžce nemocných pacientů se nedostane na 

podpůrnou léčbu (ventilátory, mimotělní oběh) a z tito pacienti se kvůli obrovskému zánětu v plicích 

vlastně „udusí“, protože plíce nejsou schopny zásobovat tělo kyslíkem. Časem také dochází k tomu, že 

může být nakažena podstatná část zdravotního personálu (v Itálii údajně 20-25%), která musí do 

karantény a o pacienty se nemá téměř kdo starat. Bohužel tato situace byla zřejmě podceněna v řadě 

zemí a ve Španělsku už se potýkají s podobnými problémy jako Itálie. Švýcarsko je údajně na hraně 

s počty ventilátorů a lůžek intenzivní péče a k obrovskému nárůstu počtů dochází i v dalších zemích 

jako jsou Něměcko, USA, Francie a Írán.  
 

Obr. 2: Ukázka rychlého a pomalejšího nástupu infekcí ve vztahu ke kapacitě zdravotního systému 

 
  

Jak dlouho přežívá v okolním prostředí nebo na různých površích? 

SARS-CoV-2 se zdá být odolnější než jiné viry a tento fakt může přispívat k jeho nebývale rychlému 

šíření. Vzpomenete-li si na filmy Nákaza nebo Světová válka Z, pak jsme v „přímém“ přenosu svědky 

podobně rychlého šíření viru v celém světě. Naštěstí jeho schopnost usmrtit není taková jako u viru 

EBOLA (asi 50% nakažených zemře) nebo viru MERS (zemře cca třetina nakažených). 

V tabulce níže jsou přibližné údaje o tom, jaká je doba přežití viru mimo tělo a na různých površích.  
    

Aerosol (po kýchnutí):   minimálně 3 hod. 

Měděný povrch:   4 hod. 

Kartonový povrch:  až 24 hod. 

Plastový povrch či ocel: 2-3 dny 



Má se za to, že velká část dnešních nových infekcí vzniká právě tím, že se lidé dotknou infikovaného 

předmětu (madlo ve vlaku, materiál vystavený kýchnutí, špatně vydezinfikované povrchy). Naštěstí je 

struktura viru relativně citlivá k různým detergentům (virová částice obsahuje kromě proteinů i 

lipidové = tukové struktury, které se působením čistících prostředků rozpadnou; obr. 3). 

 

Obr. 3: Skutečný obrázek virové částice v elektronovém mikroskopu a jeho možný grafický model 

a) Virus z elektronového mikroskopu           b) grafický model virové částice SARS-CoV-2  

         
 

Jak dlouho trvá než se po infekci objeví příznaky nákazy? 

Obvykle se příznaky objeví do 5-6 dní, ale rozmezí je bohužel široké 1-14 dní (záleží na tom, jakou 

iniciální dávku viru pacient dostane, jak dobře funguje jeho imunitní systém atd.). Bohužel se ukazuje, 

že i asymptomatický člověk (člověk bez příznaků choroby) již může být pro ostatní infekční! I proto jsou 

zavedena takto striktní karanténa, která se řadě lidí může zdát příliš přísná. Na druhou stranu by tato 

opatření neměla trvat příliš dlouho, aby nebyly příliš narušeny sociální vazby a ekonomika. Ukazuje se 

totiž, že pandemie má velmi negativní vliv na řadu ekonomických parametrů (viz obr. 4). 

 

Obr. 4.: Pokles ceny akcií a komodit (zlato, ropa) po vypuknutí celosvětové epidemie SARS-CoV-2  

a) pokles akcií (Dow Jones);           b) pokles ceny ropy;        c) vývoj ceny zlata 

  



Nicméně uvědomíme-li si, že smrtnost viru SARS-CoV-2 je přibližně 10x vyšší než u viru chřipky, pak by 

nekontrolovaná infekce mohla jen v ČR vyvolat smrt několika tisíc lidí. 

 

Liší se nějak riziko nákazy u mladších a starších pacientů a jak moc? 

Opravdu se ukazuje, že jsou veliké rozdíly v tom, jak reaguje na nákazu mladý člověk a organismus 

staršího člověka. Zatímco do věku 60 let je úmrtí na infekci velmi vzácné (1 člověk z 250-500 

nakažených), po 60. roce smrtnost stoupá a při věku nad 70 let může umřít 10-15% pacientů (viz obr. 

5). Čím je to dáno se přesně neví, jednou se zmiňuje slabší imunitní systému u starších pacientů, 

podruhé pak výraznější poškození plic u seniorů. K těmto důvodům se pak přidružuje řada 

doprovodných nemocí jako je cukrovka, problémy se srdcem, plicní potíže a další. Každopádně je 

nesmírně důležité ochránit starší spoluobčany před nákazou, protože ověřená a účinná léčba pomocí 

anti-virotik zatím chybí a vakcína nebude minimálně do poloviny r. 2021 v masové produkci k dispozici. 
 

Obr. 5: Míra smrtnosti na nákazu SARS-CoV-2 podle věkových skupin (data z Číny) 

 
 

Do dnešního dne nejsou známy případy, kdy by umřel pacient mladší 10 let, přestože se ukazuje, že 

děti jsou infikovány stejně jako dospělí. Jen u nich nepropukají příznaky tak výrazně jako u většiny 

dospělých a někdy dokonce infekce proběhne zcela bez příznaků a dítě může virus vesele šířit. 

 

Je tedy Covid-19 něco podobného jako chřipka? 

Určitě ne. Zásadní rozdíly mezi oběma nemocemi shrnuje obr. 6 níže. Zcela zásadní rozdíl je v tom, že 

zatímco na chřipku u nás může umřít ročně několik stovek pacientů, na Covid-19 by v ČR možná 

zemřely tisíce pacientů především v nejohroženějších skupinách (starší nemocní s dalšími zdravotními 



komplikacemi). Navíc se ukazuje, že v menší míře mohou podlehnout nemoci Covid-19 i zcela mladí a 

zdraví lidé a bohužel také lékaři a sestry v první linii, kteří si zaslouží náš obrovský obdiv a dík. Před pár 

dny zemřela ve Velké Británii zcela zdravá dívka ve věku 21 let. 

   

Obr. 6: Hlavní rozdíly mezi běžnou chřipkou a nemocí Covid-19 vyvolanou virem SARS-CoV-2 

 
 

„Praktické zajímavosti“ z běžného života, které mohou pomoci vysvětlit, jak se infekce šíří 

   
 

Slovo na závěr 

Nejdůležitější je zachovat si v současné situaci chladnou hlavu a nepanikařit. Naše dosavadní znalosti 

o průběhu epidemie svědčí o tom, že koronavirová infekce je při správném chování řešitelná a naprostá 

většina postižených se uzdraví bez jakýchkoli zdravotních následků. Bohužel senioři jsou výrazně 

citlivější k nákaze a riziko úmrtí stoupá s věkem. Proto je potřeba za každou cenu zabránit starším 

občanům v kontaktu s nakaženými osobami, postarat se o ně, nakoupit jim a zabránit tomu, aby se 

nakazili. Zatímco do 50 let je riziko úmrtí po infekci 1:250-500, u osob nad 70 let pak může zemřít 10-



15% nakažených! Zároveň je potřeba si uvědomit, že karanténní opatření jsou po určitou dobu 

nezbytná a důležitá, aby se předešlo velkým ztrátám na životech především u nakažených starších 

osob. Na druhou stranu by se tato opatření měla uvolnit ihned, jakmile bude jasné, že se epidemii 

podařilo zastavit, aby nakonec ekonomické a sociální dopady nebyly výrazně horší než dopady 

zdravotní. Náročné ja samozřejmě i soužití rodiny spolu s učícími se dětmi v jedné domácnosti (viz obr. 

níže), ale důležité je, že nás neopouští humor ani v relativně složité situaci. Na druhou stranu je lepší 

dodržovat několik týdnů striktní omezení, než se dostat do situace, v jaké je Itálie, kdy jsou každý den 

stovky mrtvých, které nemá kdo pohřbívat a příbuzní se s nimi nemohou rozloučit. Je u nich výrazně 

omezena zdravotní péče, normální nákup trvá 3,5-4 hod., protože obchody pouští dovnitř jednotlivě 

(jeden člověk ven, jeden dovnitř). Zachovejme si zároveň něco z té ochoty pomáhat a omezovat se 

v některých věcech i na dobu, kdy bude pandemie za námi a vše bude opět skvěle fungovat. 
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