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Více než aktuální reminiscence… 

Španělská chřipka 1918–1920 

Mgr. Lukáš Lexa 

V roce 2018 jsme si připomínali sté výročí vzniku Československa a konce první světové války. 

Poněkud stranou naší pozornosti zůstala neméně významná událost tehdejší doby – pandemie 

španělské chřipky. Kdo by tehdy tušil, že se historické skutečnosti brzy přiblížíme víc, než nám 

bude příjemné. 

V historických pramenech nacházíme zmínky o mnoha onemocněních, které formou epidemií 

decimovaly populaci. Od morových ran přes choleru až po tyfus, úplavici nebo malárii. 

Nezřídka se tyto vlny nemocnosti vázaly na válečné události. Traduje se, že právě cholera 

v době prusko-rakouské války zkosila více obětí než děla a pušky válčících armád. Choroby 

postihovaly vojáky i civilní obyvatelstvo. 

Zatímco v různých lokalitách najdeme morové sloupy nebo památníky věnované obětem 

cholery, španělská chřipka jako by upadla v zapomnění. A to i přes to, že v souvislosti s jejím 

proděláním zemřelo více osob, než jich zakončilo svou mnohdy velmi krátkou životní pouť na 

bojištích první světové války. Ani česká historiografie nevěnovala dosud španělské chřipce 

náležitou pozornost. Možná právě aktuální situace přispěje k většímu zájmu o toto téma, které 

v současnosti v českém prostředí podrobně popisuje pouze překlad publikace zahraničního 

autora Haralda Salfellnera Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918.1 

Původ, specifikace a oběti španělské chřipky 

Povědomí o existenci a rizikách chřipkových onemocnění měli naši předci před sto lety 

poměrně vysoké. Chřipkové epidemie svíraly Evropu v závěru 18. i 19. století. V roce 1781 

přišla z východu, díky čemuž byla nazývána jako ruský katar nebo morbo russo.2 Roku 1889 

se ze stejného směru chřipka rozšířila od Petrohradu po Paříž. Slovácké noviny o ní informovaly 

následovně: „Influenza, po česku chřipka, po rusku balaban – rozšiřuje se po celé téměř 

Evropě; nebezpečnou se stává nemocemi, jež při zanedbání se k ní přidruží, jako zánět plic 

atd.“3 Těžko mohli naši předci předpovědět nástup nové epidemie natož mu zabránit, to ostatně 

 

1  Salfellner, Harald: Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918. Mitterfels – Praha 2018. 
2  Tamtéž, s. 8. 
3  Slovácké noviny, roč. 7, č. 2, 4.1.1890, s. 3. 
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neumíme dodnes. Omezujeme se pouze na zmírnění šíření nemoci a zvládnutí zdravotnické 

péče. 

Původ chřipkové pandemie v závěru první světové války ani „pacient nula“ nebyl jednoznačně 

nalezen. Objevily se teorie o čínském, ruském či americkém původu onemocnění.4 První 

závažnější průběhy onemocnění virem H1N1 se však objevily již v raných fázích první světové 

války. V zákopech se setkávali v nuzných a stísněných podmínkách vojáci a zvířata 

z nejrůznějších koutů světa, a právě zde mohl virus zmutovat do varianty, která se následně 

ukázala jako velmi smrtící. Masivně se chřipka začala šířit na počátku roku 1918. Pokud 

budeme sledovat vlny, které však nelze jednoznačně ohraničit, můžeme první vlnu zařadit na 

jaro 1918, druhou (a zároveň nejničivější) na podzim 1918, třetí probíhala v lednu a únoru 1919 

a čtvrtá zaútočila na jaře 1920.5 

Nástup i průběh vln pandemie se po světě lišil stejně jako názvy, které onemocnění získalo: 

flanderská horečka, hladová chřipka, třídenní horečka či fialová smrt.6 Koncem května 1918 

se v neutrálním Španělsku, kde noviny o chřipce na rozdíl od cenzurou svíraných válčících 

států otevřeně informovaly, objevilo neobratné označení chřipky za španělskou nemoc. Toto 

pojmenování se záhy plošně rozšířilo. Španělská chřipka se v lehkém průběhu mnoho nelišila 

od obvyklé sezonní chřipky. Provázely ji zejména intenzivní bolesti hlavy, tělesná slabost, 

vysoké teploty, suchá rýma a křečovitý dráždivý kašel.7 Oproti ruské chřipce z předchozích 

epidemií se mnohem více projevovala krvácením (z nosu, plic, ale i vnitřním krvácením orgánů 

či mozku), což mohlo končit v extrémních případech smrtí. Jak se později ukázalo, prodělání 

španělské chřipky zvyšovalo nebezpečí dalších srdečních a dýchacích obtíží. Zásadní odlišnost 

se projevila ve věkovém složení umírajících. Zatímco v dřívějších epidemiích se křivka 

věkového složení podobala písmenu U (nejvíce umíralo malých dětí a seniorů), při pandemii 

španělské chřipky se objevoval graf tvaru W, přičemž střední hrot tvořili mladí lidé ve věku 

20–30 let. 

 

 

4  Salfellner, H.: Španělská, s. 35. 
5 Tamtéž, s. 37. Zdeněk Kárník ve své monumentální práci o dějinách prvorepublikového Československa 

označil za konec pandemie v českých zemích rok 1919, což není úplně přesné, jak dokládají prameny uvedené 

dále. Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). 

Praha 2017, s. 50. 
6  Tamtéž, s. 13. 
7  Tamtéž, s. 19–23. 
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Lidové noviny otiskly 19. října 1918 část zprávy doktora Procházky obsahující následující 

popis: „Chřipková epidemie jest evropská epidemická vlna valící se zvolna od západu 

k východu. Právě jest jí zachváceno celé Německo a Rakousko. Jde o chřipku provázenou 

v některých případech jinými nákazami.“8 Formy těžkého průběhu chřipky, na ně navázané 

zdravotní problémy a důvody úmrtí se lišily. K těžkým komplikacím patřila dušnost, krvácivý 

kašel a zápal plic. Ten mohl pramenit jak ve virové, tak bakteriální nákaze (mnohdy 

kombinované).9 Mnohé oboustranné záněty plic (napadající oba plicní laloky) končily doslova 

utopením v hlenech vznikajících v plicích. Jiné případy po proniknutí hnisu do hrudní dutiny 

dospěly k celkové sepsi organismu a následnému selhání srdce a krevního oběhu. 

Vyčíslení úmrtnosti je dosud problematické, protože chybí kompletní statistické údaje z řady 

zemí světa (předně z občanskou válkou zmítaného Ruska nebo z Číny). Shoda panuje v názoru, 

že počet obětí španělské chřipky překročil množství padlých v první světové válce. Dobový 

tisk uváděl, že si chřipka ve světě vyžádala 20 milionů obětí (zatímco válka jako taková 7 

milionů).10 Globální počet zemřelých se odhaduje na 20 až 50 milionů.11 Odvážnější teorie 

hovoří až o 100 milionech obětí, což by znamenalo 5,6 % světové populace. Odhady počtu 

zemřelých v Evropě činí 2,5 milionu osob, v USA necelých 700 tisíc osob a v Indii 14 milionů 

osob.12 Časové rozvrstvení případů úmrtí lze vyčíslit na 65 % zemřelých v roce 1918, 14 % 

v roce 1919 a 21 % v roce 1920.13 Za těmito čísly se skrývají mnohdy velmi dramatické osudy 

konkrétních osob, které patrně zůstanou neznámé. Na rozdíl od hrdinů padlých na bojištích 

světové války se do čítanek nedostaly. 

Rozšíření španělské chřipky v českých zemích a úloha denního tisku 

„To nám zde ještě za světové války scházelo! Už jsme zakusili skoro všech slastí válečných a 

nyní, když již se posílají ‚nóty‘ – nyní, když doufáme, že již se šije bílý prapor míru, tak se 

přihlásí do válečného koncertu s novým originálním programovým číslem také neutrální 

Španělsko. Neutrálové už jsou také v tom a sice hned rovnoprávně na obě strany s dohodou 

i proti dohodě… Konečně myslím, že válce již brzy odzvoní dle dávných zkušeností: Po válce 

vznikají nakažlivé nemoci. Dle toho by španělská nemoc byla předzvěstí konce války. Budiž 

 

8  Lidové noviny, roč. 26, č. 287, 19.10.1918, s. 4. 
9  Salfellner, H.: Španělská, s. 19–20. 
10  Slovácké noviny, roč. 35, č. 54, 26.10.1918, s. 5. 
11  Salfellner, H.: Španělská, s. 151. 
12  Tamtéž, s. 6. 
13  Tamtéž, s. 155. 
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nám tisíckrát vítána! Ty‘s nám zde tedy ještě scházela...“14 (Úryvek dobové satirické novinové 

glosy) 

V červnu 1918 vypukla první vlna pandemie ve Vídni.15 Netrvalo dlouho a chřipka se usadila 

i na českém území. Tradovalo se, že prudký rozvoj způsobilo abnormálně chladné a proměnlivé 

počasí léta roku 1918. Na jeho sklonku Lidové noviny zmiňují větší množství nemocných a 

úmrtí na Klatovsku a Třebíčsku.16 Často byly zasaženy vojenské posádky. V důsledku 

epidemie byly zakázány oslavy, divadelní představení, koncerty, kina a podobně. Nákaza se 

záhy objevila i v zemském hlavním městě Brně: „Chřipka řádí svou hromadností podobně jako 

v létech 1889–1890 a zachvacuje ponejvíce mladší osoby.“17 „Bohužel jest tato nemoc dosud 

příliš málo známá, takže nemůže býti s úspěchem potírána. Činnost zdravotních úřadů omezuje 

se tedy jenom na isolování nemocných a zavření škol.“18 „Každý nemocný má zůstati doma a 

zavolati lékaře, poněvadž jinak roznáší zárodek dále.“19 

Denní tisk, nejvlivnější masmédium dané doby, se snažil o osvětu. Zároveň ale otevíral různé 

polemiky o správnosti kroků (například uzavírání škol, přestože se lidé dále setkávali 

v hromadné dopravě, přeplněných bytech chudinských čtvrtí nebo v obchodech). O 

koncepčnosti zvládnutí epidemie můžeme s úspěchem pochybovat, neboť řadu opatření 

vydávaly místní samosprávy bez ohledu na ústřední orgány. Zde lze plně souhlasit se Zdeňkem 

Kárníkem, že pandemie spíše zanikla, než se ji podařilo zvládnout.20 Lidé se bránili, jak mohli. 

Zázemí totiž trpělo akutním nedostatkem mladých lékařů, kteří byli povoláni na frontu.21 

Postarší lékaři navíc neměli dostatek sil zvládnout nápor nemocných. „Lékařská služba je 

pečlivá, avšak lékaři jsou přetížení a rovněž částečně churavi. Od nejčasnějšího rána rozjíždějí 

se obětaví lékaři po obcích a udělují porady až do nocí, které rovněž nebývají pro ně bez 

vyrušování.“22 

 

 

14  Obrana venkova, roč. 6, č. 40, 3.10.1918, s. 1–2. 
15  Salfellner, H.: Španělská, s. 65–69. 
16  Lidové noviny, roč. 26, č. 265, 27.9.1918, s. 3. 
17  Tamtéž, č. 280, 12.10.1918, s. 3. 
18  Tamtéž, č. 265, 27.9.1918, s. 3. 
19  Tamtéž, č. 280, 12.10.1918, s. 3. 
20 Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). 

Praha 2017, s. 50. 
21  Salfellner, H.: Španělská, s. 103. 
22  Lidové noviny, roč. 26, č. 288, 20.10.1918, s. 5. 
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Proto se tisk snažil rozšiřovat alespoň základní dostupné informace o prevenci a léčbě. „Proti 

španělské chřipce není určitých prostředků, ale přec lze uvést všelico, co může velké její 

rozšiřování alespoň poněkud zabrzdit. Je dobře ráno důkladně čistit si ústa a vyplachovat je 

růžovým roztokem nadmangananu draselnatého. V tramwaji a vůbec kde je mnoho lidí, co 

nejméně mluvit a zejména nestát blízko osobě, která mluví. Před jídlem omývat si ruce a pít 

jen z vlastní sklenice. Zachlazení ihned léčit (aspirinem, ruským nebo lipovým čajem). Večer 

před spaním vypláchnout důkladně ústa roztokem nadmangananu.“23 Jako další preventivní 

přípravky se doporučovalo užívání chininu, vtírání mentolových mastí a olejů do nosu či 

kloktání borové vody.24 Velmi rozšířeným domácím lékem se stal alkohol, přestože se jeho 

preventivní ani léčebné účinky neprokázaly. 

K plošným protiepidemickým opatřením v této době ještě nepatřilo nošení roušek, přesto se 

jejich používání doporučovalo: „Maska má být co nejjednodušší a laciná. Zkušenost ji jistě 

velmi zdokonalí. Vrstvami ochranné látky šíření bacilů klesne tak, že při pateronásobné vrstvě 

neproniknou téměř žádné bacily. Pro ty, kteří ošetřují po celé dny nemocné, odporučuje se 

nejen maska, ale celý ochranný oblek z dvojitého plátna, který se musí po 3 hodinách úplně 

desinfikovati. Pro návštěvníky nemocných stačí papírová maska, která se po použití spálí. … 

Plátěné nebo hedvábné roucho pečlivě uzavřené u rukou a u krku a zvláštní maska, která 

pokrývala celý obličej, byl úbor lékaře, léčícího nakažlivě nemocného [morem, v době 

středověku a raného novověku – pozn. aut.]. Velké okuláry a ohromné pouzdro na nos chránilo 

lékaře tak, že se ničeho nemusí báti, leda toho, že poleká pacienta.“25 Roušky se v Evropě 

plošně nerozšířily. Nejvíce se používaly ve Francii a Švýcarsku, zatímco němečtí lékaři proti 

nim dokonce brojili. V USA byly na některých místech zavedeny povinně a pomohly snížit 

nárůst počtu případů španělské chřipky.26 

Přes snahu o osvětu podloženou odbornými názory přinášel dobový tisk i nejrůznější hoaxy a 

fake news. Objevovaly se zvěsti, že rozvoj chřipky souvisí s nasazením jedovatých bojových 

plynů na bojištích nebo že pramení ve zkaženém vzduchu z rozkládajících se těl v území 

nikoho mezi zákopovými liniemi.27 K úsměvným bájným příčinám patří domněnka, že mužům 

v zákopech chyběly ženy natolik, že se v nich hromadila patologická negativní energie. 

 

23  Tamtéž, č. 279, 11.10.1918, s. 3. 
24  Salfellner, H.: Španělská, s. 25–32. 
25  Svoboda, roč. 1, č. 45, 23.4.1919, s. 4. 
26 Salfellner, H.: Španělská, s. 29. Podíl obětí v USA na světovém součtu se odhaduje na přibližně 1 %, zatímco 

tehdejší počet amerických obyvatel tvořil zhruba 5 % světové populace. 
27  Tamtéž, s. 58–60. 
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Válečná propaganda vytvářela fake news s jednoznačným cílem pošpinit protivníka – tak prý 

němečtí agenti šířili chřipku v zajateckých táborech a v amerických rybolovných oblastech 

byly spatřeny německé ponorky při vysazování infikovaných ryb. 

Na našem území se patrně nejrozšířenějšími staly zvěsti, že se nejedná o chřipku, ale o plicní 

formu moru. Lidové noviny patřily k seriózním periodikům, která tyto dezinformace uváděla 

na pravou míru: „Dle posudku prof. dra. Hlavy opřeného o nálezy na plících pitvaných mrtvol, 

jedná se o smíšenou nákazu bacilla influenzy Pfeifrova28 a streptokokku aneb streptokokku a 

jinou neznámou jakousi nákazu jejíž podstata není ještě dostatečně prozkoumána. Nákaza 

morová jest naprosto vyloučena. Tmavé zbarvení mrtvol není příznakem nějaké morové 

nákazy, nýbrž příčinou jeho jest nahromadění krve pod kůží, které nastává při smrti zadušením, 

jímž někteří nemocní zmírají při oboustranném zánětu plic.“29 

Lidové noviny též odsuzovaly rozšiřování přehnaně depresivních a zavádějících zpráv: „Bylo 

by nejosudnější chybou, kdyby obyvatelstvu dokonce novinami byl naháněn strach zejména 

přehnanými zprávami o epidemii a o utajování jakýchsi morových nákaz – což vše je ovšem 

nepravdivé – neboť takovýmto nerozumným počínáním připravuje se obyvatelstvo o nutný 

klid, jenž sám znamená značnou ochranu před všemi nákazami.“30 K objektivní žurnalistické 

práci patří podávání komplexních informací, ale v době mimořádného psychického vypětí mají 

negativní zprávy mnohem širší dopad a mohou v konečném důsledku ovlivnit lidskou existenci 

labilních povah. 

Přesto měly některé informace uveřejňované v lokálním a senzacechtivém tisku velmi 

skličující charakter. Dokonce se jim neubránila ani již zmíněná redakce Lidových novin: 

„Mnohé případy jsou vskutku žalostné. V obci Roketnici v dřevěném domku již na spadnutí, 

bez oken a s díravou střechou i stropem ležely najednou dvě četné rodiny zamořeny, bez peřin 

i prádla a ovšem i bez ošetřování. Z tohoto ‚příbytku‘ tři osoby zemřely v několika dnech! 

Z nich matka mnoha dětí, jichž otec – vojín jest choromyslný.“31 Nebylo by na místě podezírat 

tehdejší média, že byla depresivnější a naturalističtější než dnešní. Dlouhá léta válečných hrůz 

přinesla již určitou otupělost k neštěstí. Proto negativní zprávy naši předkové možná přecházeli 

 

28 Pfeifferova bakteriální teorie o původu chřipky, kterou publikoval již na přelomu století, byla kriticky 

hodnocena již v době průběhu pandemie, avšak teprve v meziválečném období došlo k potvrzení virového 

původu onemocnění. Salfellner, H.: Španělská, s. 16–17. 
29  Lidové noviny, roč. 26, č. 287, 19.10.1918, s. 4. 
30  Tamtéž. 
31  Tamtéž, č. 288, 20.10.1918, s. 5. 
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stejně apaticky jako je přecházíme my v dnešním světě zmítaném terorismem a násilím, jež 

nám zpravodajství servíruje k snídani, obědu i večeři 365 dní v roce. 

Průběh epidemie španělské chřipky ve Strážnici 

„Španělská chřipka zle tu s námi hospodaří. V každé ulici je několik domů postiženo.“32 

První zprávy o chřipce na Slovácku se objevují již v červenci 1918. Jejich tón je ještě spíše 

humorný, ale později šlo zlehčování stranou. „Španělská chřipka ukázala se již i v Uherském 

Hradišti; všechno dobré nás tu najde. Trochu bolestí, horečka, několik dní v lůžku a bylo po 

ní.“33 V průběhu října 1918 se rozbujela první zásadní vlna chřipkové epidemie i na Strážnicku. 

Slovácké noviny přináší následující zprávu o dění ve Strážnici: „Španělská chřipka, či jak jí lid 

říká ‚plicní mor‘ se u nás roztahuje; není dne, aby nebylo pohřbu a v okolních vesnicích je 

denně pohřbů i více… Následkem nemocí školy obecné, měšťanské i gymnasium byly na 8 

dnů uzavřeny; projektovaný koncert Kociánův jakož i přednáška o ‚Třeťácích‘34 odložen, 

kočující kino, jež tu po 3 týdny hrálo zaraženo a posláno dále.“35 

K šíření chřipky značnou měrou napomohly velké transfery vojáků v závěru války a po jejím 

skončení. Od nejrůznějších jednotek se vojáci vydali přeplněnými vlaky k domovu, po návratu 

se krátce setkali se svými blízkými a mnozí byli opět zařazení do armády, tentokrát již do 

vojska samostatného československého státu. Záhy byli odesíláni obsazovat Slovensko, 

Těšínsko nebo německojazyčné oblasti zejména v pohraničí českých zemí. Neustálé přesuny 

mužstva dokončily dílo zkázy. Jan Skácel v městské kronice zaznamenal hrůzný obraz tehdejší 

doby: „V posledních dnech války, v říjnu 1918 zuřila ve Strážnici epidemie španělské chřipky, 

jíž podléhaly dosud zdravé osoby středního věku, a osoby válečným strádáním sesláblé. Bylo 

denně někdy až 10–11 pohřbů. Všichni lidé byli chřipkou nemocni. Léčili se čajem se slivovicí, 

vypotili se důkladně a některým bylo za pár dní lépe.“36 Hlavní překážkou ve zdárném 

překonání choroby bylo pro mnohé oslabení imunitního systému v důsledku špatného 

válečného zásobování a celkové únavy. „… nezbývá tedy chudině, než odebrat se v lepší kraje 

nadhvězdné.“37 

 

32  Slovácké noviny, roč. 35, č. 51, 5.10.1918, s. 3. 
33  Tamtéž, č. 41, 27.7.1918, s. 2. 
34  Příslušníci pěšího pluku č. 3. 
35  Slovácké noviny, roč. 35, č. 53, 19.10.1918, s. 3. 
36  Městské muzeum Strážnice, Pamětní kniha města Strážnice (tzv. Skácelova kronika), strojopis, s. 784. 
37  Slovácké noviny, roč. 35, č. 53, 19.10.1918, s. 3. 
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Po opadnutí druhé vlny pandemie docházelo v úvodu listopadu k postupnému otevírání škol 

(na gymnáziu se opět začalo vyučovat 8. listopadu 1918). O distanční výuce v této době nikdo 

ani nesnil, ostatně v zimě běžně odpadaly celé týdny výuky kvůli nedostatku topiva (jednalo 

se o tzv. uhelné prázdniny).38 Zemská školní rada stanovila jako datum opětovného začátku 

školní výuky 5. listopad 1918.39 Zdaleka ne všude došlo toto nařízení naplnění. Mnohde 

chybělo uhlí, jinde učitelé a situaci žákům i zaměstnancům komplikovalo také omezení 

železniční dopravy, kterou způsobila jednak vysoká nemocnost zaměstnanců drah, ale též 

podřízení železničního provozu válečným zájmům.40 

Těžko lze bez přesných zdravotnických diagnóz a dat o počtech nakažených rekonstruovat 

přesný průběh vln epidemie. Přesto můžeme najít určité body kulminace a uvolnění. Pro město 

Strážnici jsou dosud zveřejněny pouze matriky zemřelých z farnosti u kostela sv. Martina.41 

Kvůli nedostupnosti dat z farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie a pro strážnické židovské 

město není možné sestavit přesný seznam obětí chřipky (níže uvedená čísla je třeba hypoteticky 

násobit nejméně třemi). Budeme-li analyzovat záznamy v matrice zemřelých kostela u sv. 

Martina, narazíme na zásadní problém – klasifikaci příčiny úmrtí. Podobně jako dnes i v době 

před sto lety se neumíralo pouze na španělskou chřipku, ale často se spojilo více zdravotních 

problémů. Proto není lehké vystopovat, kdo zemřel v důsledku nákazy virem španělské 

chřipky. 

Zmíněná matrika ve sledovaném období říjen 1918 až prosinec 1920 uvádí 46 osob zemřelých 

na respirační onemocnění (nejčastěji zápal plic či tuberkulózu, okrajově na chřipku či 

rozedmu), z čehož 17 zemřelo v průběhu posledních tří měsíců roku 1918 (6 na chřipku, 4 na 

zápal plic a 7 na tuberkulózu). Průměrný věk osob zemřelých prokazatelně na španělskou 

chřipku činil 25 let, přičemž se jednalo o osoby v rozmezí 23 až 29 let věku. Smrt byla 

popisována jako náhlá, často spojená s dušností nebo zástavou srdce. Nejvíce osob ve farnosti 

u sv. Martina zemřelo na chřipku ve dnech 12. až 15. října 1918 (4 osoby). Lze se tedy 

domnívat, že se jednalo o kulminaci druhé pandemické vlny ve Strážnici. Poté přišlo dočasné 

uvolnění, aby chřipka počátkem prosince 1918 udeřila nanovo. „Španělská chřipka, která 

 

38  Městské muzeum Strážnice, Pamětní kniha města Strážnice (tzv. Skácelova kronika), strojopis, s. 860–861. 
39  Lidové noviny, roč. 26, č. 288, 20.10.1918, s. 5. 
40  Tamtéž, č. 279, 11.10.1918, s. 3. 
41  Moravský zemský archiv Brno, sbírka matrik, č. 5787, Matrika zemřelých strážnické farnosti u sv. Martina 

(1869–1921).   
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v říjnu neobyčejně řádila, začala ochabovati, avšak v poslední době vyskytuje se opět ve 

zvýšené míře. Budou nutna nová ostrá opatření proti této španělské epidemii.“42 

Další vlna nárůstu úmrtí na respirační choroby (zejména zápal plic) ve Strážnici, kterou 

můžeme označit jako globální čtvrtou vlnu pandemie, se objevuje v prvních pěti měsících roku 

1920 (v průměru se v těchto měsících ve farnosti u sv. Martina jednalo o dvě až tři úmrtí 

měsíčně oproti průměrně jednomu úmrtí měsíčně v průběhu roku 1919). Poté španělská 

chřipka definitivně odezněla, ale zůstalo po ní mnoho smutku. Odhady zemřelých na 

španělskou chřipku v českých zemích se pohybují mezi 44 tisíci a 75 tisíci civilních osob.43 

K tomuto číslu je třeba přičíst až 5 tisíc vojáků z českých zemí, kteří zemřeli v nemocnicích 

mimo svou vlast. Počet padlých v první světové válce z českých zemí se odhaduje na více než 

200 tisíc mužů.44 To znamená, že chřipka na našem území nepřekonala hrůzy světové války, 

přesto její dopady nelze bagatelizovat. 

Závěrečné tázání 

Zprávy o době před sto lety nás mohou naplnit beznadějí. Zvykli jsme si na pohodlí 

konzumního života, volný pohyb po světě, spolkový i kulturní život a nejrůznější volnočasové 

aktivity. Nabízí se otázka, co si můžeme z dnešní pandemie odnést pozitivního (kromě testu na 

covid)? Nastalá situace je zdatnou simulací omezené svobody cestování nebo kulturního a 

společenského života, které museli naši předci v dějinách nejednou čelit. Stěží lze dnešní 

mladší generaci lépe popsat realitu života před rokem 1989. Sledování aktuálního dění okolo 

nás řekne jistě více než přehršel slov v učebnici dějepisu. Prožití této lehčí formy nesvobody 

může právě tak jako očkování, při němž se tělo infikuje lehčí formou onemocnění, aby odolalo 

její ostré verzi, přispět k naší rezistenci vůči předlistopadovému sentimentu. Snad nám svoboda 

přestane být samozřejmou, ba lhostejnou a budeme ji urputněji bránit proti lži, demagogii a 

populismu. 

Současnost je zároveň testem vyspělosti našeho státu a civilizace vůbec. Může osvětlit jindy 

přehlížené problémy. Dosud nejsme na konci pandemie, a není tudíž snadné předvídat další 

vývoj (zvláště ekonomický), ale již nyní můžeme konstatovat, že nás její průběh nezasáhl tolik, 

jako naše předky před sto lety. Dnes nám ji pomáhá zvládat celá řada moderních technologií. 

 

42  Hlas, roč. 7, č. 278, 5.12.1918, s. 4. 
43  Salfellner, H.: Španělská, s. 153–155. 
44 Autorova rekonstrukce formou propočtu z uváděných údajů o padlých na straně Rakouska-Uherska a 

procenta obyvatel z českých zemí na populaci Rakouska-Uherska. 
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Díky výpočetní technice můžeme doma pracovat, udržovat kontakty s přáteli a příbuznými 

nebo se bavit. Především k nám současná krize nepřišla po dlouhých a vyčerpávajících letech 

války. Naše kondice, zásobování i zdravotnictví je na mnohem vyšší úrovni. Nezbývá nám než 

věřit v brzké zlepšení epidemiologické situace a návrat k všednímu životu, ale bude stejný jako 

dřív? Bude nás tato zkušenost inspirovat k tomu, abychom si více vážili svobody každodenního 

života? Čekají nás opět „zlatá dvacátá“ léta jako v minulém století? 
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Přílohy 

Snímek z válečné nemocnice v Hodoníně, kde se léčilo množství vojáků 

mimo jiné s respiračními chorobami (zdroj: soukromý archiv Tomáše Drábka) 

 

Fotografie z americké nemocnice, kde se oproti českému prostředí při ošetřování  

pacientů používaly roušky (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 
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Dobové záběry z vojenského lazaretu ukazují, že koncentrace velkého množství léčených 

vojáků se mohla stát ideálním prostředím pro rozšíření chřipky (zdroj: soukromý archiv 

autora) 
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Ošetřující personál válečné nemocnice v Hodoníně v období pandemie španělské chřipky  

(zdroj: soukromý archiv Bernarda Panuše) 

 

Personál vojenského rekonvalescentu na strážnickém zámku  

(zdroj: Státní okresní archiv v Hodoníně) 
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Americké zdravotní sestry šijící roušky (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 

 

Američtí dělníci s rouškami (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 
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Chlapci s rouškami (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 

 

Sestra Červeného kříže s rouškou (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 
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Častý zjev poválečného období – rozdávání jídla chudině (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 

 

V českém prostředí se ve sledovaném období na péči o potřebné významně  

podílel spolek České srdce (zdroj: soukromá sbírka autora) 
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Na mnoha místech muselo být kvůli vysokému počtu zemřelých přikročeno k pohřbívání 

obětí španělské chřipky do hromadných hrobů (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 
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Dobová alegorie španělské chřipky (zdroj: Salfellner, H.: Španělská) 

 


