
KORONAVIROVÝ SLOVNÍK 

Epidemie – větší nahromadění výskytu onemocnění v krátkém časovém úseku v určité oblasti (například 

epidemie sezónní chřipky). Může přerůst v pandemii. 

Pandemie – vysoký výskyt onemocnění, které se v určitém čase vyskytuje na více kontinentech. Stav 

pandemie vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. 

Viry – jednoduché organismy, původci virových onemocnění. Pro rozmnožení nezbytně potřebují 

hostitelskou buňku. Hostitelskou buňkou jsou nejčastěji buňky živočichů, tedy i člověka. Aby mohl virus 

vstoupit do hostitelské buňky, musí být na svém povrchu vybaven receptory, které zapadnou jako klíč do 

zámku do receptorů na povrchu hostitelské buňky. Po vniknutí do buňky hostitele se virus rozmnoží, což 

hostitelkou buňku většinou pořádně poničí, hostitelská buňka zanikne, a to umožní namnoženému viru 

další šíření v organismu. Tento proces u živočichů vyvolá obrannou imunitní reakci, kterou se hostitelské 

tělo snaží šíření viru bránit.  Imunitní systém má na to řadu mechanismů – aktivuje se celá řada buněk 

nebo látkových mechanismů – protilátek, které vedou k vytěsnění viru z organismu. U velké části 

virových onemocnění se tělo s viry samo vypořádá. Tím, že u virových onemocnění užíváme léky proti 

bolesti, teplotě či kašli, jen tlumíme příznaky, které onemocnění způsobuje a které jsou nám nepříjemné. 

Vlastní průběh nemoci to zásadně neovlivní, léky proti kašli nebo teplotě proti viru přímo nebojují.  

Koronaviry – početná skupina virů známá již dlouhá desetiletí. Svůj název získali podle vzhledu pod 

elektronovým mikroskopem – připomínají „coronu“, královskou korunu. S koronaviry se setkáváme 

běžně. Některé typy koronavirů jsou původci nezávažných onemocnění např. nemoci z nachlazení, rýmy, 

průjmů. Jiné způsobují závažná onemocnění. 

SARS-COV-2 – nový druh koronaviru, který nyní sužuje celý svět a poprvé se objevil v Číně na přelomu 

roku 2019/2020. Spekulace o jeho umělé výrobě v laboratořích Číny nebo USA se nezakládají na pravdě. 

Zkratka je vytvořena z názvu Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

COVID-19 – onemocnění způsobené virem SARS-COV-2. Zkratka je vytvořena z názvu Coronavirus 

disease 2019. COVID-19 je onemocnění postihující dýchací cesty.  

Diagnoza COVID-19 – na základě průkazu viru. Testy jsou založené přímo na průkazu přítomnosti viru – 

ze stěru ze sliznice z nosohltanu. Infekci lze také prokázat na základě zjištěných protilátek, kterými se 

organismus proti viru brání. Toto vyšetření se dělá z krve, protilátky nejsou prokazatelné hned po nákaze, 

objevují se až v průběhu druhého týdne. Zápal plic je vidět na rentgenu nebo CT snímcích.  

Přenos infekce COVID-19 – z nemocného člověka, kapénkovou cestou. Z dýchacích cest nemocného se 

virus dostává do vzduchu v jeho okolí při kašlání, kýchání, mluvení. Jedno zakašlání vytvoří až 3000 

kapének. Kapénky se mohou vznášet ve vzduchu několik hodin. Kapénky obsahující virus se mohou usídlit 

na sliznici úst, nosu, oka, mohou být vdechnuty. Dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních je 

důležitým opatřením proti šíření viru (min. 2 m).  Nošení roušek je v této situaci základem, při kontaktu 

s ostatními, a vzhledem k přežívání viru ve vzduchu i pokud se někde pohybujeme sami, zejména na 

frekventovaných místech. Kapénky mohou ulpívat na různých površích s různou dobou přežití viru.  

Nejdéle přežívá – až několik dní na kartonech, plastech, kovových površích. Správné mytí rukou je dalším 

neodmyslitelným opatřením společně s dezinfekcí povrchů (např. alkoholem s min. obsahem alkoholu 

62 %). Virus je také vylučován do stolice. 



Inkubační doba – doba od vniknutí např. viru do organismu do prvních příznaků onemocnění. Běžná 

inkubační doba u COVID-19 je 2-14 dní, ale onemocnění může propuknout i až po 27 dnech. Délka 

inkubační doby je velmi variabilní. Při dlouhé inkubační době se zvažuje, zda pacient nebyl spíše znovu 

nakažen. V Číně udávali průměrnou inkubační dobu 5-6 dní. 

Příznaky COVID-19 – mezi nejčastější příznaky patří vysoké horečky, suchý kašel, dušnost, únava, 

bolesti svalů a kloubů. Někteří infikovaní můžou mít zažívací obtíže – průjem, zvracení, bolesti břicha. U 

některých jedinců může nemoc nejspíše probíhat i bez příznaků. 

Průběh COVID-19 – cca 80 % pacientů projde onemocněním s mírnými příznaky, u cca 15% se vyvine 

závažnější zápal plic. Takoví pacienti musí být hospitalizovaní a mimo jiné je jim podáván kyslík. Cca 5 % 

pacientů se dostane do kritického stavu s těžkým zápalem plic, musejí být napojeni na umělé dýchací 

přístroje, jsou ohroženi mnohočetným selháním orgánů. Ke zhoršení obvykle dochází na přelomu 1. a 2. 

týdne trvání příznaků.  

Léčba COVID-19 – Pacienti s mírnými příznaky onemocnění překonají v klidovém režimu, za pomoci 

léků proti horečce, kašli. Žádná ověřená medikamentozní léčba pro závažné stavy v současné době 

neexistuje, veškerá použitá léčba je experimentální. Používají se různé léky ověřené pro léčbu jiných 

virových onemocnění, nebo léky, kde z mechanismu jejich účinku lze předpokládat přínos v léčbě COVID-

19. Aktuálně běží více než 150 studií. Očkovací látka i za cenu maximálního uspíšení procesů nebude na 

trhu dříve než za 12-18 měsíců. Ta by mohla poskytnout účinnou ochranu před onemocněním COVID-19. 

Smrtnost onemocnění – v % vyjadřuje kolik jedinců v postižené skupině nějakým jevem (např. 

onemocněním COVID-19) zemře. Jednu z nejvyšších smrtností z infekčních nemocí vykazuje horečka 

Ebola, která se opakovaně vyskytuje v afrických státech, má smrtnost 90 %, chřipka má smrtnost 0,1 %. 

Informace o smrtnosti COVID-19 se značně liší, v Číně pravděpodobně 1,4 %, v Itálii 11 %, Španělsku 8 %. 

Tato čísla se budou v průběhu času měnit. 

 


