
Španielska chrípka

1918 - 1920



- Španielska chrípka bola nezvyčajne smrteľná pandémia 

chrípky, ktorú spôsobil chrípkový vírus H1N1 



Príznaky španielskej chrípky:

1. bolesť hlavy

2. únava

3. suchý a dráždivý kašeľ

- zomieralo sa hlavne na choroby spojené s pľúcami a dýchacími 

cestami – pacienti boli zasiahnutý horúčkami, krvácaním z nosa a 

zápalom pľúc a topili sa v ich vlastných naplnených tekutinou 

pľúcach 



Vznik nákazy

- Za najpravdepodobnejšie miesto vzniku nákazy sa považujú:

• Francúzsko, Spojené štáty a Čína

- Predpokladá sa taktiež pôvod v Číne a následne zmutovanie v západných 

krajinách a odtiaľ rozšírenie do celého sveta



Prečo práve španielska chrípka?

- S cieľom udržať morálku zakázali vlády bojujúcich krajín 1.SV prinášať správy o 

rýchlo šíriacej sa pandémií a úmrtiach 

- Bali sa zhoršenia chabej morálky vojakov, ale aj civilného obyvateľstva na svojom 

území



- Španielsko bolo ako jedna z mála európskych krajín neutrálne

- Medzi nakazenými bol navyše samotný kráľ Alfonz XIII., čo vyvolalo vtedy 

veľkú pozornosť 

- Medzi ľuďmi po celom svete vznikol klamný dojem , že chrípka zasiahla 

Španielsko viac ako iné krajiny a tak tejto chrípkovej pandémií prischol 

nesprávny názov 

Alfonz XIII.



Odhad nákazy
- Medzi januárom 1918 kedy sa španielska chrípka začala masovo šíriť a 

decembrom 1920 kedy je zaznamenaný koniec pandémie, viac ako 500 

miliónom ľudí, čo bola štvrtina vtedajšej svetovej populácie

- Koľko ľudí presne zomrelo nie je známe ale odhaduje sa od 17 – 50 

miliónov ľudí dokonca sa hovorí až o 100 miliónov obetí



Percenta nákazy vo svete
- V Indii na španielsku chrípku zomrelo 5% populácie

- V Iráne 8 – 22% 

- V európskych krajinách 5 – 20%



V čom bola španielska chrípka iná než súčasná pandémia

- Veľké percento mŕtvych boli mladí ľudia

- Analýzy ukázali, že vírus bol obzvlášť smrteľný, pretože vyvolával práve u mladých ľudí so 

silnejších imunitným systémom veľmi silnú reakciu

- Iné analýzy poukazovali na to, že vírus španielskej chrípky nebol agresívnejším než predchádzajúce 

kmene chrípky

- Jednoducho len podvýživa, preplnené nemocnice a zlá hygiena  podporovali bakteriálnu 

superinfikáciu



- Rizikovou skupinou boli aj tehotné ženy (úmrtnosť pri pandémií 23 – 71%)

- Najstrašnejšie na španielskej chrípke bolo,  že po odznení prvej vlny dorazila druhá vlna –

ešte horšia



2. vlna nákazy

- V auguste 1918 vírus zmutoval do oveľa smrteľnejšej podoby

- Október 1918 sa stal najsmrteľnejším mesiacom celej pandémie

- Ako však platí pri epidémiách, čím je vírus smrteľnejší tým rýchlejšie pominie (a naopak)



- Koncom roka 1918 začali prípady náhle klesať napr. v americkej PHILADELPHII hlásili 16. 

októbra 1918 až 4 597 mŕtvych, ale do 11.novembra chrípka z mesta takmer zmizla 

- Jedným z dôvodov rýchleho poklesu chorobnosti je skutočnosť, že lekári sa stali učenejšími v 

prevencií a liečbe nákazy  



3.vlna nákazy

- Španielska chrípka udrela potom na jar 1919 

ešte v tretej vlne, počas ktorej sa nainfikoval 

vírusom aj vtedajší americký prezident Wilson

a to počas VERSAILLSKÝCH mierových 

rokovaní v Paríži

- Pandémia vyčíňala po celom svete dokonca 

roka 1920 kedy sa vytratila



Rozdiel medzi španielskou chrípkou a novým COVID – 19 

- Prvá pandémia stala v úplnom tieni správ z 1.SV, dnes to je úplne inak

- Koronavírus vytlačil všetky správy

- Pritom španielska chrípka bola čo do infekčnosti a hlavne smrtnosti a úmrtnosti omnoho ničivejšia



Ďakujem za pozornosť 

• Klaudia Prokopová 2.G


