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Historie výskytu pravých neštovic v Českých zemích
od poloviny 19. století do současnosti
Článek k 30. výročí deklarace Světové zdravotnické organizace
o celosvětovém vymýcení pravých neštovic v květnu roku 1980

The history of smallpox in the Czech Lands from the mid 19th century to date
The article on the 30th anniversary of the World Health Organization declaration of global eradication of smallpox in May 1980

Bohumír Kříž, Čestmír Beneš
Podle zpráv městského fyzikátu v Praze se zde neštovice vyskytovaly v druhé polovině 19. století „rok co rok
buď ve větším neb v menším počtu a vždy tím způsobem,
že v zimě jich přibývá, v létě ubývá“. První větší epidemie byla v roce 1867. Při ní zemřelo 130 osob. V roce
1872–1873 si však epidemie trvající 10 měsíců vyžádala
celkem 1102 úmrtí. V roce 1880 Prahu a další velká evropská města zachvátila další velká epidemie. Celkem
zemřelo v Praze v letech 1865–1874 1489 osob a v letech 1974–1883 však 2013 osob. V době vrcholící epidemie v r. 1883 dosahovala smrtnost dětí 1–5letých 32,3 %.
[Pelc H.; 1884] . Při vyhodnocení epidemie 1883–1894
bylo konstatováno, že z celkového počtu nemocných
2553 osob (983 mužů a 947 žen) zemřelo 623 osob (264
mužů a 359 žen). Smrtnost byla ve skupině očkovaných
3,31 % a ve skupině neočkovaných 19,44 %, tedy u neočkovaných byla devítinásobně vyšší. [Záhoř J.; 1887]
V obou výše uvedených zprávách je detailně popsáno
epidemické šíření neštovic v jednotlivých částech Prahy
a způsob, jak se zavlékaly z různých mimopražských oblastí. Součástí publikace byl i seznam domů v jednotlivých čtvrtích kde se vyskytla onemocnění. „Domy stižené neštovicemi v době epidemie 1883–1884“, specifikované dále „čís. popisné, čís. nové, ulice a náměstí,
onemocnělo počet, zemřelo počet“. Publikace obsahovaly i popis epidemiologických šetření např. „V únoru objevilo se v čís. pop. (Žižkov) 35-III, u dvou rodin, které po
povodni bez přístřeší zůstavše, společně jeden pokoj obývaly, pět případů neštovic. Nemocní byli do nemocnice
odevzdáni, rodiny od ostatních odděleny...“
Na šíření nákazy se velkou mírou podílely ošetřovatelky, které hlídaly postižené děti. Epidemie postihovala
všechny sociální vrstvy obyvatel, nicméně nejvíce a nejrychleji se však šířila v oblastech, kde žily chudší osoby
v přeplněných domech. Citován je jeden dům na Novém
městě, kde žilo 209 osob včetně podnájemníků a ve kterém onemocnělo celkem 17 osob, z nichž 4 zemřely.
Součástí zprávy byla i „Opatření profylaktická“ zahrnující analýzy proočkovanosti v pražských školách a zajišťování očkovacích akcí. Používána byla očkovací látka
kravského původu vyrobená v ústavu M. Haye ve Vídni,
jejíž kvalita byla dobře hodnocena okresními lékaři. Ze
„Zprávy o očkování v roce 1883“ vyplývá, že od roku
1871 byla v Praze očkována každým rokem asi polovina
nově narozených dětí. Pouze v letech zvýšeného výskytu
se hlásilo k očkování více lidí. Totéž platilo i o revakci34

naci. Ve zprávě se konstatuje, že: „Očkování látkou zvířecí dochází vždy větší obliby. Pravidelně bývá 16–19,4 %
očkovaných touto látkou očkováno“. Dále je uvedeno, že
k září 1883 bylo: „..tekutou látkou očkováno 1712 osob,
suchou 28. Zvířecí látkou očkováno bylo 288 osob“.
K dispozici byly tedy tři typy očkovací látky. Až do devadesátých let 19 století byla k očkování používaná tzv.
humanizovaná očkovací látka, jež byla odebírána přímo
z pustulek dítěte, které bylo očkováno látkou dodávanou
z ciziny a získanou z kravských neštovic. Tomuto očkování se říkalo očkování z ramene na rameno a vytýkalo
se mu, že může způsobit přenesení různých nemocí. Proto bylo v roce 1889 výnosem ministerstva vnitra ze dne
17. září 1889, č. 95 103 zakázáno a od té doby se směla
používat k očkování výhradně látka získané ze zvířat.
Je tedy zřejmé, že se v předchozích letech používaly
různé očkovací látky z pravděpodobně různým protekčním účinkem, jak vyplývá z nezanedbatelně vysoké
smrtnosti u očkovaných osob. Skutečnost, že v Praze byla smrtnost očkovaných v letech 1883–84 byla 3,31 %
a v celých Čechách v roce 1891 10,84 % naznačuje, že
v Praze byla pravděpodobně použita lepší vakcína, než
později v celých Čechách. Nelze vyloučit i lepší očkovací techniku prováděnou zkušenějšími lékaři.
Přesto však zpráva končí odstavcem: „V Praze mají
vrch nepřátelé očkování a všecky dosavadní pokusy, aby
očkování se povzneslo, setkaly se s krutým odporem lékařů a obecenstva. Občas však nastává nucené očkování krutými epidemiemi“.
Očkování bylo poprvé zmíněno v dvorním dekretu
z 3. listopadu 1808 č. 16 135. Praktickým lékařům bylo
doporučeno očkovat proti neštovicím. Při projednávání
epidemického zákona (Epidemie – Unterricht vyhlášeného guberniálním nařízením ze dne 19. listopadu 1848
č. 62 687) byl však velký počet poslanců v říšské radě
odpůrcem očkování, takže navržené povinné očkování
bylo ze zákona vynecháno. [Fischer L.,Veselý V.;1928]
Hlášení jednotlivých onemocnění bylo hodnoceno
následovně: „Ohlašování nemocí sdělných bylo praktickým lékařům znamenitě usnadněno tím, že konečně po
dlouhých žádostech svoleno bylo k tomu, aby za roční
příspěvek 6 zlatých oznámení tato byla dopravována poštou bezplatně“. Velká pozornost byla věnována dezinfekci pomocí „Dezinfekční pece“, která byla v té době v Praze instalována a jejíž účinnost byla úspěšně vyzkoušena
na vzorku tkaniny kontaminované antraxem. Kromě toho
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HRANIČNÍMI SPOLKY PRO PŘÍRODNÍ LÉČENÍ v pohraničních okresích a KNEIPLOVÝMI SPOLKY a který
se namnoze též opírá o pověru, jak zřejmo jest z okresu
novoměstského.“ Co bylo zřejmo v uvedeném okrese bohužel nebylo uvedeno. Jistě by to bylo zajímavé čtení.
Poslední velká epidemie, která postihla Čechy a Moravu začátkem devadesátých let 19. století skončila v roce 1894. V roce 1892 nemocnost v Čechách dosáhla
119,9/100 000 a na Moravě 56,4/100 000. V témže roce
úmrtnost činila 22,7/100 000 v Čechách a 8,6/100 000 na
Moravě. Těchto hodnot již neštovice v Čechách již nikdy
nedosáhly. Zvýšený výskyt byl pozorován ještě v posledních letech 19. století, ale výskyt neštovic přestal mít
epidemický charakter. Až do začátku první světové války
se tak vyskytovaly pouze sporadicky. Je nanejvýš pravděpodobné, že se na tomto vývoji podílela stoupající proočkovanosti i v době, kdy očkování stále ještě nebylo povinné. Z tohoto období jsou k dispozici data pouze pro
historické české země, protože na území království uherského nebyla publikována data o nemocnosti infekčními
chorobami.
K dalšímu zvýšení nemocnosti došlo v průběhu první
světové války a v následující dvou letech. Nemocnost kulminovala v roce 1919. Na Moravě dokonce toho roku přesáhla nemocnost 113,7/100 000 a úmrtnost 16,1/100 000
dvojnásobně hodnoty z roku 1892.
Na vysokých hodnotách nemocnosti a úmrtnosti se
jistě podílely útrapy účastníků válečných tažení, nízké
hygienické podmínky a vysoká koncentrace osob v souvislosti s bojovými akcemi.
V roce 1919 bylo zákonem ze dne 15. července 1919
Sb. č. 412 zavedeno povinné očkování proti neštovicím,
podle kterého musel být každý podroben očkování nejméně třikrát a to poprvé v kalendářním roce ve kterém

bylo prádlo a povlaky v bytech dezinfikováno zdravotními zřízenci 5% karbolovým roztokem nebo chlorovými
parami či spálením. Děti z rodin, kde se neštovice vyskytly nesměly navštěvovat školu po dobu, kterou určil
lékař. Další opatření se týkala zákazu akcí, při nichž docházelo ke shromažďování dětí a dospělých.
První ucelená informace o zdravotním stavu obyvatel
české části monarchie pochází z roku 1892: „Zpráva
o poměrech zdravotních v království Českém roku 1892.“
Z ní vyplývá, že v roce 1891 bylo Čechách hlášeno 12 066
onemocnění neštovicemi. Smrtnost byla 15,28 %. V dalším roce 1892 bylo případů hlášeno méně 7092, smrtnost
byla však vyšší 18,9 %. U očkovaných byla smrtnost
10,84 %, u neočkovaných 27,32 %. [Pelc H.; 1894a]
Zpráva popisuje šíření infekce v Čechách ze 4 ohnisek, z nichž největší bylo v Praze a předměstích, další
v hraničních oblastech na severu, východě, západě a jihozápadě. Postupně byla postižena naprostá většina z 91
tehdejších okresů. Zajímavý je i popis šíření infekce:
„Vzniku a dalšímu šíření napomáhalo ve většině případů
rozvlečení a sice zejména onemocnělým služebnictvem,
služkami a kojnými (v Teplicích a Brandýse), dělníky
a podomními obchodníky (v Novém Městě), potulnými
zpěváky (z Rumburka do Brandlova), společností uměleckých jezdců (z Pardubic do okresu kutnohorského, kolínského a čáslavského), brusiči nožů (Chotěboř), kejklíři
a tuláky (Domažlice ) atd. V jednom místě (v Bohnicích
v okresu Vinohradském) dala podnět ku rozšíření nemoci
taneční zábava.“
V Praze a průmyslových oblastech docházelo k šíření
zejména mezi dělníky, na čemž se podílela i jejich stísněná obydlí a jejich nahromadění, včetně pohybu za prací.
„...při stěhování třídy dělnické četné děti neočkovány zůstávají, že se šíří zde ODPOR PROTI OČKOVÁNÍ ZA-

NEŠTOVICE PRAVÉ V ZEMÍCH HISTORICKÝCH V LETECH 1892–1910
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NEŠTOVICE PRAVÉ V ZEMÍCH HISTORICKÝCH V LETECH 1911–1928
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Zdravotní stav obyvatelstva
Univ. doc. MUDr. Hynek Pelc, zdravotní rada Státního zdravotního ústavu, Praha 1929
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dítě dovršilo první rok, podruhé, kdy dovrší 7. rok (při
vstupu do školy) a potřetí, kdy dovrší 14. rok (před odchodem ze školy). Provádělo se bezplatně a veškerou očkovací látku dodávala státní správa. Tzv. očkování nouzové zavedené v případě výskytu neštovic v místě se
provádělo dům od domu, zejména v bytech a domech
kde byly neštovice zjištěny. Až do roku 1925 se očkovací
látka vyráběla ve státním ústavě na výroby očkovací látky v Jindřichově Hradci, od roku 1926 dodával očkovací
látku Státní zdravotní ústav na Královských Vinohradech. Očkovací látka se získávala ze zvířat (mladého
skotu), která byla infikována kravskými neštovicemi.
Toto povinné očkování se jistě podílelo, spolu s nepovinným prováděným v předchozích letech, na rychlém poklesu nemocnosti do roku 1924. To byl poslední rok, ve
kterém byly v českých zemích zaznamenány původní,
domácí případy neštovic.
Tuto část historie uzavírá MUDr. H. Pelc ml. v roce
1929 následovně: „Potlačení epidemie neštovic, vedoucí
skoro k úplnému jich vyhlazení je třeba tudíž prohlásiti
za úspěch zdravotní správy, ač vliv navrátivších se normálních poměrů na zánik epidemie se nedá popírati.“
[Pelc H.;1929]

V některých evropských státech však vysoký výskyt
přetrvával ještě řadu let. Např. v Anglii, kde nebylo možno pro odpor obyvatelstva zavést povinné očkování, bylo
ještě v r. 1927 hlášeno 14 767 případů neštovic.
Je tedy možno konstatovat že opravdu v českých zemích došlo na začátku dvacátých let k „úplnému vyhlazení neštovic“, protože jediný případ, který se v našich zemích od té doby vyskytl, byl importovaný z Asie v březnu roku 1967.
Za pozornost jistě stojí i zjištění, že už v devatenáctém století se vyskytovali laici i lékaři odmítající očková-
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ní. Že by ti současní odmítači zůstali na mentální úrovni
svých předchůdců?
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