
okolo strážnice

sborník Městského muzea
ve strážnici

stražnice
202I



vícE xnž exruÁrNí
REMINIscE|{cE. . . špexĚrsxÁ cHŘtpxa

1918_1920

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 chřiplq,. Kdo by tehdy tušil, že se historické
skutečnosti brzy přlbližíme víc, nežnámbude příjemné.

V historických pramenech nachéaíme zminl<y o mnoha
onemocněních, které formou epidemií decimovaly populaci, Od
moroqých ran přes choleru ů po tyfus, úplavici nebo maláťri.
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 rtaných 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 nálrežitotl
pozornost. Možnáprávé aktaální sifuace přispěje k většímu zájmu
o toto téma, které v současnosti v českém prosťedí podrobně
popisuje pouze překlad publikace zahraničniho autora Haralda
Salfellnera Španětská chřipka. Příběh pandemie z roku ]918.
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Piivrrd, speciíikace a oběti špančlskó,ch ipky

Povčclorní o existenci a rizikách chripkov clr onemocnční měli
rraši p edci p ed sto lety porrrěrrrč vysokó. Clh ipkové epidemie
svíraly E,vropu v závěru 18. i l 9. století. V roce l781 p išla
z vychoclu, kv li čemuž byla nazyvána jako ru,sky kalar nebo
morho ru.rso. Roku lB89 se ze slejrrého směru ch ipka rozší ila od
Petrohradtt po Pa íž. Slováe:ké ntlviny o ní infomrovaly náslcdovně:
,,Influenza, po česku ch ipka, po rusku balaban rozši uje se po
celé térnč Evropě; nebezpečnou se stává nemocemi, jež p i
zanedbání se k ní p idruží, jako zánět plic atd." Tčžko mohli naši
p edci p edpovědět nástup nové epidemie, natož mu zabránit, to
ostattrě neumíme dodnes. Onrezujeme sc pouze na zrnírrrění ší ení
nenroci a zvládnuIi zdravotnické péčc.

P vocl ch ipkovó pandemie v závěru první světové války ani
,,pacient rrula" nebyli jednoznačně nalezeni. Objevily se teorie o
čínském, ruském či americkém p vodu onemocnění. První
závažnějši prriběhy onenrocnění virem HlN1 se však objcvily již
v ranlich fázích první světové války. v zákopech se setkávali
v nuznych a stísněn)ích podrnínkách vo|áci a zvííata
z nejr znějších kout světa, a právě zde mohl virus zmutovat clo

varianty, která se následně ukázalajako velmi smrtící. Masivně se
ch ipka zača]a ší it na počátku roku 19ltl. Pokud budeme slcdovat
vlny, kteró však nclze jednoznačně ohraničit, mťtžeme první vlnu
za adií na jaro 19 t tl, druhou (a zároveň nejničivější) na podzim
l918, t etí probíhalir v lednu a noru l919 a čívltázaútočila na ja e
1920.

Nlrsttrp i prťrbčh vln pandemie se po světě lišilstejně jako názvy,
kteró onctntlcnční získalo: flanderskci horečka, hlctdová ch ipka,
l idanttí htlt,at'litt či ./ialová ,smrt. Kotrcem května 19l8 se
v ltctttliilttíltr Špirnčlsku. kde noviny o ch ipce na rozclíl od
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cenzurou svíran}ch válčících státri otev eně informovaly, objevilo
neobratné označeni ch ipky za španělskou nemoc. Toto

pojmenováni se zi ty plošně rozší ilo. Španělská ch ipka se

v lehkém prriběhu mnoho nelišila od obvyklé sezonní ch ipky,

Provázely ji zejména intenzivni bolesti hlaql, tělesná slabost,

qlsoké teploty, suchá qjzma a k ečovili ďráždivy kašel. oproti
ruské ch ipce zpŤeďchozích epidemií se mnohem více projevovala

krvácením (z nosu, plic, ale i vnit ním krvácením orgánri či
mozku), což mohlo končit v extrémních p ípadech smrtí. Jak se

později ukázalo,prodělání španělské ch iplql zlyšovalo nebezpečí

dalších srdečních a dychacich obtiži. Zásadni odlišnost se projevila
ve věkovém složení umírajících. Zatimco v d ívějších epidemiích
se Kivka věkového složení podobala písmenu U (nejvíce umíralo
mal; ch děti a seniorri), p i pandemlí španělské ch ipl<y se

objevoval graf tvaru W, p ičemž st ední hrot tvo ili mladí lidé ve

věku 20-30 let.

Lidové noviny otiskly 19. íjna 1918 část zpíáw doktora

Procházky obsahující následující popis: ,,Ch ipková epidemie jest

ewopská epídemická vlna valící se zvolna od zápaďa k v}chodu.

Právě jest jí zachváceno celé Německo a Rakousko, Jde o ch ipku
provázenou v někteq ch p ípadech jin; mi nákazami." Formy
těžkého pruběhu ch ipky, na ně navázané zdravotni problémy a
drivody rimrtí se lišily. K těžkym komplikacím pat ila dušnost,

krvácil"_f kašel a zápa|pLic, Ten mohl pramenit jak ve virové, tak

bakteriální nákaze (mnohdy kombinované). Mnohé oboustranné.

zánéty plic (napadaj ící oba plicní laloky) končily do slova utopením

v hlenech vzrrikajících v plicích. Jiné p ípady po proniknutí hnisu

do hrrrdní dutiny dospěly k celkové sepsi organismu a následnému

selhání srdce a krevního oběhu.

Vyčíslení rimrtnosti je dosud problematické, protože chybí
kompletní statistické daje zŤady zemí světa (p edně z občanskou
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válkou zmitaného Ruska nebo z Číny), Shoda panuje v nénoru, že
počet obětí španělské ch iplql p ekročil množství padl;ich v první
světové válce, Doboqf tisk uváděl, že si ch ipka ve světě vyžáda|a
20 milionri oběti (zatímco válka jako taková 7 milionri). Globální
počet zem el; ch se odhaduje na 20 až 50 milion . Odvážnější
teorie hovo i až o 100 milionech obětí, cožby znamenalo 5,6 oÁ

světové populace. Odhady počtu zem el ch v Evropě čini 2,5

milionu osob, v USA necell ch 700 tisíc osob a v Indii 14 milionri
osob. Časové rozvrstvení p ípadri ilmrtí lze vyčíslit na 65 %o

zem el;fchvroce 1918, 14 oÁvroceI9I9 a2I%ovroce1920.Za
těmito čísly se skq vají mnohdy velmi dramatické osudy
konkrétních osob, které patrně zťrstanou neznámé. Na rozdíl od
hrdinri padl ch na bojištích světové války se do čítanek nedostaly.

Rozší ení španělské ch ipky v česk ch zemích a rriloha
denního tisku

,,To ndm zde ještě za světové vállry scházelo! Už jsme zakusili
skoro všech slastí vtílečn,ch a nyní, když již se posílají,nóty'-
nyní, když doufáme, že již se šije bíI , prapor míru, tak se p ihlásí
do vdlečného koncertu s nov m originálnímprogramov m číslem
také neutrální Španělsko. Neutrálové už jsou také v tom a sice
hned rovnoprdvně na obě strany s dohodou i proti dohodě...
Konečně myslím, že válce již brzy odzvoní dle ddvn ch
zkušeností: Po válce vznikají nakažlivé nemoci. DIe toho by
špuněIskd nelnoc byla p edzvěstí konce vóllq. Budiž nám tisíckrdt
vítóna! Ty's ndm zde tedy ještě schdzela... " (Úryvek dobové
satirické novinové glosy)

V červnu 1918 lypuklaprvní vlnapandemie ve Vídni. Netrvalo
dlouho a ch ipka se usadila i na českém ilzeml Tradovalo se, že
prudk; rozvoj zptisobilo abnormálně chladné a proměnlivé počasí
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léta roku 1918, Na jeho sklonku Lidové noviny zmiňují větší
mnoŽství nemocn;ich a rimrtí na Klatovsku a T ebíčsku. Často byly
zasaženy vojenské posádky. V dťrsledku epidemie byly zakázány
oslavy, divadelní p edstavení, koncerty, kina a podobně. Nákaza se
záhy objevila i v zemském hlavním městě Bmě: ,,Ch ipka ádí svou
hromadností podobně jako v létech 1889*1890 a zachvacuje
ponejvíce mladší osoby.o' ,,Bohužel jest tato nemoc dosud p íliš
málo znátmá, takže nemriže bl ti s rispěchem potirána. Činnost
zdravotnichťr adri omezuje se tedy jenom na isolování nemocnl ch
a zavŤent škol." ,,Každir nemocn:. má zůstati doma a zavo]rati
léka e, poněvadž jinak roznáší zárodek dále."

Denní tisk, nejvlivnější masmédium dané doby, se snažil o
osvětu. zéroveň ale otevíral rrizné polemiky o správnosti krokri
(nap íklad uzavirání škol, p estože se lidé dále setkávali
v hromadné dopravě, p eplněn ch bytech chudinsklfch čtwtí nebo
v obchodech), O koncepčnosti zvládnutí epidemie mrižeme s
rispěchem pochybovat, neboť adu opat ení vydávaly místní
samosprár,y bez ohledu na rist ední orgány. Zdelze plně souhlasit
se Zdeňkem Kárníkem, že pandemie spíše zarikla, než že se ji
poda ilo zvládnout. Lidé se bránili, jak mohli. Zázemitotiž trpělo
akutním nedostatkem mladlfch léka ťr, kte í byli povoláni na
frontu. postarší léka i navíc neměli dostatek sil zvládnout nápor
nemocnlfch. ,,Léka ská služba je pečlivá, avšak léka i jsou
p etižení a rovněž částečně churavi. Od nejčasnějšího rána
rozjiždéji se obětaví léka i po obcích a udělují porady až ďonoci,
které rovněžnebyvají pro ně bez r,yrušování...

Proto se tisk snažil rozši ovat alespoň základni dosfupné
informace o prevenci a léčbě, ,,Proti španělské ch ipce není
určilfch prost edlci, ale p ec lze uvést všelico, co mriže velké její
rozši ování alespoň poněkudzabrzdit. Je dob e ráno drikladně čistit
si rista a vyplachovat je ružov;im roztokem nadmangananu
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draselnatého, V tramwaji a vribec, kde je mnoho lidí, co nejméně

mluvit a zelména nestát blízko osobě, která mluví. P ed jídlem

om;ruat si ruce a pít jen z vlastní sklenice. ZachIazeni ihned léčit
(aspirinem, ruskjzm nebo lipoq m čajem). Večer p ed spaním

r,lzpláchnout dťrkladně sta roztokem nadmangananu." Jako další
preventivní p ípravky se doporučovalo užívání chininu, Ýiráni
mentoloq ch mastí a olejri do nosu či kloktání borové vody. Velmi
rozší en m domácím lékem se stal alkohol, p estože se jeho

preventivní ani léčebné ričinky neprokázaly.

K plošn;.im protiepidemic m opat ením v této době ještě

nepafiilo nošení roušek, p esto se jejich používání doporučovalo:

,,Maska mábyt co nejjednodušší a |acíná. Zkušenost ji jistě velmi
zdokonalí. Vrstvami ochranné látky ší ení bacilri klesne tak, že pŤi

pateronásobné vrstvě neproniknoltéměí žádné bacily. Pro ty, kte í
ošet ují po celé dny nemocné, odporučuje se nejen maska, ale cel

ochranq oblek z dvojitého plátna, kter,_ se musí po 3 hodinách

riplně desinfikovati. Pro návštěvníky nemocn;ich stačí papírová

maska, která se po použití spálí. (.,.) Plátěné nebo hedvábné

roucho pečlivě uzavŤené u rukou a u krku a m|áštní maska, která

pokqiruala celli obličej, byl írbor léka e léčícího nakažlivě
nemocného fmorem, v době st edověku a raného novověku -pozn,
aut.]. Velké okuláry a ohromné pouzdro na nos chránilo léka e tak,

že se ničeho nemusí báti, leda íoho, že poleká pacienta." Roušky
se v Ewopě plošně nerozší ily. Nejvíce se používaly ve Francii a

Šv}carsku, zatimco němečtí léka i proti nim dokonce brojili.
V USA byly na někter;izch místech zaveďeny povinně a pomohly
snížit nárťrst počtu p ípadri španělské ch ipfu.

P es snahu o osvětu podloženou odbornlimi názory p inášel

dobovli tisk i nejrriznďlší hoaxy afake news. Objevovaly se zvěsti,

že rozvoj ch ipky souvisí s nasazením jedovat_ich bojov,_ich plynťr

na bojištích nebo že pramení ve zkaženém vzduchu
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zrozkládajicích se tělvilz'emí nikoho mezi zákopov mi liniemi,
K směvnlirn bájn m p íčinám pat í domněnka, že muž m
v zákopech chyběly ženy natolik, že se v nich hromadila
patologická negativní energie, Válečná propaganda vyvá e|afake
news sjednoznačnlfm cílem pošpinit protivníka - takpry němečtí
agenti ší ili ch ipku v zajateclqch táborech a v americlq ch

rybolovn;lich oblastech byly spat eny německé ponorky p i
vy sazov ání infi kovaqizch ryb.

Na našem izemi se patrně nejrozší enějšími staly zvěsti, že se
nejedná o ch ipku, ale o plicní formu moru. Lidové noviny pat ily
k seriózním periodikrim, která tlrto dezinforínace uváděla na
pravou míru: ,,Dle posudku prof. dra. Hlavy opŤeného o nálezy na
plících pitvanlfch mrtvol jedná se o smíšenou nákazu bacilla
influenzy Pfeifrova a streptokokku aneb streptokokku a jinou
neznámou jakousi nákazu, jejíž podstata není ještě dostatečně
prozkoumána. Nákaza morová jest naprosto vyloučena. Tmavé
zbarvení mrtvol není p íznakem nějaké morovó nil<azy, nybrž
p íčinou jeho jest nahromadění krve pod križí, které nastává p i
smrti zadušenim, jímž někte í nemocní zmirají p i oboustranném
zánétuplic."

Lidové noviny též odsuzovaly rozši ování p ehnaně
depresivních a zavádějicich zpráv:,,Bylo by nejosudnější chybou,
kdyby obyvatelstvu dokonce novinami byl naháněn strach zejména
p ehnan; mi zprávami o epidemii a o utajování ja chsi morov,_ ch
nákaz - což vše je ovšem nepravdivé - neboť takoq mto
nerozumn m počínáním p ipravuje se obyvatelstvo o nutn; klid,
jenž sám znamená značnou ochranu p ed všemí nákazami."
K objektivní žurnalistické práci pat í podávání komplexních
informací, ale v době mimo ádného psychického r,ypětí maJi
negativní zprávy mnohem širší dopad a mohou v konečném
drisledku ovlivnit lidskou existenci labilních povah,
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P esto měly některé infbrrlrlrcc Lrvcrc.jňované v lokálrrím a

senzacechtivém tiskLr velrni skličLr jící clrarakter. Dokonce se jirrr

rrcubránila aní již zmíněná rcclal<ce 21ja1llych ntlvin: ,,Mnohó
p ípady jsorr vskLrtku žalostné, V obci Roketrrici v d evěném

domku již na spadnrrtí, bcz oken a s clíravou st echott i stropem

ležely r-rajednou dvě četné rodiny zamo eny, bez pe in i prádla a

ovšcm i bez ošet ování. Z tohoto ,p íbytku' t i osoby zen, ely v
nčkolika dnech! Z nich matka mnoha dětí, jichž otec - vojín jest

choromyslny." Nebylo by na rnístě podezírat tehdejší méclia, že

byla depresivnější a naturalističtější než dnešní, Dloulrá léta

válečnl ch hr z p,ines|a již určitorr otupělost k rreštěstí. Proto

negativní zprávy naši p eclkové možná p echázeli stejně apaticky,
jako je p echázínre my v dnešnínr světě zmítaném terorismem a

násilím, jež nám zpravodajství servíruje k snídani, obědu i veče,i
365 dní v roce.

Prriběh epidemie španělské ch ipky ve Strážnici

,,Španělská ch ipka zle tu s ntími hospoda í. V každé ulici je
několikdom postiženo."

Pwni zprávy o ch ipce na Slovácku se objevují již v červenci
1918, Jejichtón je ještě spíše humorny,ale později š1o zlehčování
stranou. ,,Španělská ch ipka lkázala se již i v Uherském Hradišti;
všechno dobré nás tu najde. Trochu bolestí, horečka, několik dní v
l žku a bylo po ní." V pruběhu íjna 1918 se rozbujela prrmí

zásadni vlna ch ipkové epidemie i na Strážnicku. Slovácké noviny
p inášejí následující zprál,u o dění ve Strážnici: ,,Španělská
ch ipka, či jak jí lid íká ,plicni moro se u nás roztahuje; není dne,

aby nebylo pohŤbu, a v okolních vesnicích je denně poh bri i více. ..

Následkem nemocí školy obecné, měšťanské i gymnasium byly na

8 dnri uzav eny; projektovan} koncert Kociánriv jakož i p ednáška

86

o ,T eťácích' odložen, kočující kino, jež tu po 3 tYdny hrálo,
zataženo a posláno dá|e."

K ší ení ch ipky značnou měrou napomohly velké transfery
vojákri v závéru války a po jejím skončení. Od nejrumějších
jednotek se vojáci vydali p eplněnlizmi vlaky k domor,.u, po návratu
se krátce setkali se sq mi bliz|clrmí a mnozí byli opět zaŤazeni do
ar:'nády, tentokrát již do vojska samostatného československého
sté l. Záhy byli odesíláni obsazovat Slovensko, Těšínsko nebo
německojazyčné oblasti zejména v pohraničí česk ch zemí.
Neustálé p esuny mužstva dokončily dilo zkázy. Jan Skácel v
městské kronice zaznamena| hrůzny obraz tehdejší doby: ,,V
posledních dnech války, v íjnu 1918 zu ila ve Strážnici epidemie
španělské ch ipky, již poďléhaly dosud zdravé osoby st edního
věku, a osoby válečn; m strádáním sesláblé. Bylo denně někdy až
10-11 poh bri. Všichni lidé byli ch ipkou nemocni. Léčili se čajem
se slivovicí, lypotili se drikladně a někteqinn bylo zapár dní lépe."
Hlavní p ekážkou ve zďárném p ekonání choroby bylo pro mnohé
oslabení imunitního systému v drisledku špatného válečného
zásobováni a celkové rinavy. ,,.,. nezbyvátedy chudině než odebrat
se v lepší kraje nadhvézdné."

Po opadnutí dru}ré vlny pandemie docházelo v vodu listopadu
k postupnému otevírání škol (na gymnázil se opět začalo vyrčovat
8. listopadu 1 9 1 8). O distanční v uce v této době nikdo ani nesnil,
ostatně v zimě běžně odpadaly celé lizdny vyuky kvrili nedostatku
topiva (jednalo se o tzv. uhelné prázdniny). Zemská školní rada

stanovila jako datum opětovného začátka školní vYuky 5. listopad
I9I8, Zdaleka ne všude došlo toto naŤizeni naplnění. Mnohde
chybělo uhlí, jinde učitelé a situaci žák m i zaměstnancrim
komplikovalo také omezeni železniěni dopravy, kterou zprisobila
jednak qzsoká nemocnost zaměstnanc drah, ale též podŤizení
žeLeznIčního provozt} válečn m zájmrim.
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Těžko lzebezp esn; ch zdravotnick}chdiagnóz a dat o počtech
nakaženych rekonstruovat p esn pr běh vln epidemie. P esto

mrižeme najít určité body kulminace a uvolnění. Pro město

Strážnici jsou dosud zve ejněny pouze matriky zemŤelych z
farnosti u kostela sv. Martina. Kvuli nedostupnosti dat z farnosti u
kostela Nanebevzetí Panny Marie a pro strážnické židovské město
není možné sestavit p esqi seznam obětí ch ipky (níže uvedená
čísla je t eba hypoteticky násobit nejméně t emi). Budeme-li
analyzovat záznamy v matrice zem ell ch kostela u sv. Martina,
narazime na zásadni problém - klasifikaci p íčiny mftí. Podobně
jako dnes i v době p ed sto lety se neumíralo pouze na španělskou
ch ipku, ale často se spojilo vícezdravotníchproblém . Proto není
lehké r,ystopovat, kdo zem el v drlsledku nákazy virem španělské
ch ipfu.

Zminěná matrika ve sledovaném období íjen 1918 až prosinec
I9Z0 uvádí 46 osob zem el ch l|a respirační onemocnění
(nejčastěji zétpaI plic či tuberkulózu, okrajově na ch ipku či
rozedmu), z čehož I7 zem elo v prriběhu posledních t í měsícri
roku 1918 (6 na ch ipku, 4 na zápal p|ic a 7 na tuberkulózu).
Pruměrn věk osob zem e\fch prokazatelněna španělskou ch ipku
činil 25 let, p ičemž se jednalo o osoby v rozmezi23 až29let věku.
Smrt byla popisována jako náhlá, často spojená s dušností nebo
zástavou srdce. Nejvíce osob ve farnosti u sv. Martina zem elo na
ch ipku ve dnech 12. až 15. íjna 1918 (4 osoby). Lze se tedy
domnívat, že se jednalo o kulminaci druhé pandemické vlny ve
Strážnici. Poté p išlo dočasné uvolnění, ale ch ipka počátkem
prosince 1918 ude ila nanovo. ,,Španělská ch, ipka, která v íjnu
neobyčejně Ťádi|a, zača|a ochabovati, avšak v poslední době
vyskyfuje se opět ve zq šené mí e, Budou nutna nová ostrá
opat ení proti této španělské epidemii."

Další vlna nárustu rimrtí na respirační choroby (zejména zápal
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plic) ve Strážnici, kterou rtr žetne clztlači1 .jako globální čtvrtou
vltru pandet,nie, se objevuje v prvních pčti rlrčsících roku l920
(v pr měru sc v těchto rněsícíclr ve farnosti u sv. Martina jednalo o
dvě až t i úrmrlí měsíčnč oproti pr mčrnč jeclnomu rimrlí lněsíčně
v pr bčhu roku l9l9). Poté ,španěl,ská c,h ipka defirlitivně
odezněla, ale zljstalo po ní mnoho smutku. Odhacly zem elych na
španěl,skou ch ipkt v česk ch zemích se pohybují rnez,i 44 tisíci a
75 tisíci civilníclr osob. K tomuto číslu je t cba p ičíst až 5 tisíc
voják z česklizch zemí, ktc í zem eli v nel-nocnicích mimo svou
vlast. Počet padl;ich v první světové válce z, česk ch zenrí se
odhadrrje na více než 200 tisíc rnuž . To znamená, že ch ipka na
llašem uz-eni nep ekonala hr zy svčtové války. p csto je,jí dopady
nclze bagatelizovat.

závérečné tázání

Zprávy o době p ed sto lcty nás mohou naplnit beznadějí. Zvykli
jsme si na pohodlí konzumního života. volny pohyb po svčtě,
spolkov i kulturrií žívot a nejrťrznější volnočasové aktivity. Nabízí
se otázka, co si rn žcme z dncšní pandenlie odnést pozitivního
(kromě testu na c:ovid). Nastalá situace .ie zdatnou sirriulací
omezcné svobody ccstování nebo kr_rltumího a společenskóho
života, které museli naši pt'edci v dějináclr ne_iednou čelit. Stěží lzc
drrešní mladší getleraci lépe popsat realitu živoía p cd rokcrn l989.
Sledování aktuálního dění okolo nás ekne jistě vícc než pl'chršel
slov v učebnici dějepisu. Prožití této lehčí fornry nesvobody rn žc
právě tak jako očkování, p i nětnž sc tčlo infikLrje lelrčí íbrrnou
onemocnění, aby odolalo _iejí tlstró vcrzi. p-ispět k naší rezistcnci
v či p cdlistopadovému scntitrlcllltl. Sllatl Ilánl svoboda p estanc
byt samoz ejmou, ba lhostc.jrltrtr lt [ltltlcttlc.|i urputrrěji bránit proti
lži, dernagogii a populisIrrtr.



Současnost je zároyeň testem vyspělosti našeho státu a

civilizace vribec. Mriže osvětlit jindy p ehlížené problémy. Dosud

nejsme na konci pandemie, a není tudíž snadné p edvídat další

ťyvoj (zvláště ekonomick ), ale jlžnyni m žeme konstatovat, že

nás její pruběh nezasáhl tolik jako naše p edky p ed sto lety. Dnes

nám ji pomáhá zvLádat ce|á Ťaďa moderních technologií. Díky
q početní technice mrižeme doma pracovat, udržovat kontakty s

p áteli a p íbuzn;frni nebo se bavit. P edevším k nám současná

krize nep išla po dlouh;fch a vyčerpávajícich letech války. Naše

kondice, zásobování i zdravotnictví jsou na mnohem r,yšší urovni.

Nezb;ivá nžtmnež vě it v brzké zlepšení epidemiologické situace a

návrat k všednímu životu, ale bude stejn; jako d ív? 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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Tomá,še Drábka)
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()hr. 4
velkého

tii|;li,I
r

: Dobové záběry z vtienského lctzareíu ukanljí, že kont,entrace
mrulžství lé<lenílc:h vo.iák , e mohla st t idetil.ním prost edím pro

nlz.ši ,ení t:hi'ipky (zdrqj : ,st.lttk.romy urt,hiv auíorct)

obr, 3: Dobol,é záběrv z yoienského lazarettt ukttntjí, že koncenlrace
velkého množství léčenyt:h vo.jákti se mohla stat icleálním pro,sí edím pro

rtlz,ší,ení <:h ipk\, (zdrr|: srrukrcmv arc,hiv autora)

Obr. 5: Ošeí ujit:í per,sonálválečlté nemocnice v Hodclníně y obdohí
pandemie španělské chi'ipky (zdrqj: srlukromrJ arc:hitl Bernarda Punuše)

Obr. 6: Personál vo.jensldho rclit;nyule,sct,n/l.1 l1cr ,sírážnic:kém zámku
(zdrr| Síátní tllil,al;ttí ttn,ltiy l, lltltloníně)
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Obr. 7: Amerit:ké zdruvoln.í sestn, ,šiiíc' rott,šky (zdrc| Sul/bllner, íI.:

Obr, 9: Chlapr:i s nru,škami (zdrr|. Sallbltner, 11.; Šllanětska....)

Obr. 8: Američíí dělníci s rouškami (zdrqi ; Sal/cllncr, H.: Spanělská...)
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Obr. 13; lÝa tttnoha ntíslec:h mtt.sekl bvt kv li vy,\oli|mtl pot':íu zenl ,el. 
c:h.

p ikrtlčeno k poh híváníoběíí španělske ch ipk_v do hromadn,},t:h hrob
(ztlro.j Sul/bllner, H.; Spanělská....)

Obr. l l; Ča,lt ,ziev poválečného období rozdávání.iídla t:hudině

(ztlro.j : Sal/'et tner, H. ; Španělská...)

nÁno un í rlrťíiod sonužení

Obr. ] 2: V českétn prost eclí se ve sledovttném tlbtlobí n,u péči o

pot ebné v.yznctmně podílel spolek české srdt:e (zclnlj. ,stlukromá shírka
tluíora)
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Obr. l4: Dtlbová alegorie,špunělslió chi'illkv (zdroj: Salí'ellner, H,:
ŠlluttL\lsliti....1
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