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Změny demografických charakteristik na území českých zemí během 

první světové války 

Abstrakt 

Cílem této práce je popsat a analyzovat demografický vývoj na území českých zemí během 

první světové války. Zkoumány jsou tři základní demografické procesy: sňatečnost, porodnost 

a  úmrtnost. Práce zkoumá změny absolutního počtu demografických událostí i jejich strukturu. 

U sňatečnosti to je struktura dle rodinného stavu a věku snoubenců. V případě porodnosti 

struktura dle věku matky a dle doby uplynulé od sňatku v nynějším manželství. Obsáhlejší část 

věnující se úmrtnosti analyzuje úmrtnostní poměry dle věku, příčin a pohlaví. Doplněna je 

i o sebevražednost a kojeneckou úmrtnost, kde je také zmíněn problém s jejím výpočtem. Tam, 

kde to bylo možné, je uvedeno srovnání vývoje s dobou před a po první světové válce.   

Klíčová slova: první světová válka, demografický vývoj České republiky, sňatečnost, 

porodnost, úmrtnost 

Changes in the demographic characteristics of czech countries during 

World War One 

Abstract 

The purpose of this of this work is to describe and analyze demographic development in Czech 

countries during World War One. Three essential vital events are researched: nuptiality, natality 

and mortality. This work researches changes in total number of demographic events as well as 

its structure. As for nuptiality, I focused on its structure by marital status and by age at marriage. 

In case of natality it is a structure by mother´s age and by time passed from wedding in the 

current wedlock. The more comprehensive part dedicated to mortality is analyzing age-specific, 

cause specific and sex-specific mortality.This work is also supplemented by suicidality and 

infant mortality, I also mentioned a problem with its calculation.In some parts of my work, where 

it was possible, I compared the development before and after World War One. 

Key words: World War One, demographic development in the Czech Republic, nuptiality, 

natality, fertility 
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Kapitola 1 

Úvod: Demografický vývoj v předvečer první světové války 

V předvečer první světové války probíhala na našem území plným tempem první demografická 

revoluce. Vztah obyvatelstva k vlastní reprodukci se začínal měnit. Typ demografické revoluce 

v českých zemích byl jakýmsi hybridem mezi francouzským (horší úmrtnostní poměry) 

a anglickým typem (pokles plodnosti až v závěru 19. století)1. 

Věkovou strukturu (skladbu) lze naposledy zobrazit jako pravidelnou pyramidu. Ačkoliv 

přibývalo starších osob (tj. lidé se dožívali vyššího věku), podíl dětí mladších 15 let byl 

v roce 1910 stále velmi vysoký (34 %). Rozdíly existovaly mezi venkovem a městy  ve městech 

byl vyšší podíl osob ve věku mezi 20–50 lety, a to díky relativně snadné možnosti nalezení 

práce.  

Oproti první polovině 19. století se na konci 19. a počátku 20. století snižuje průměrný 

sňatkový věk, a to u obou pohlaví. Významným důvodem byl rozmach průmyslové výroby, 

díky které měli dělníci zajištěný trvalý příjem (Fialová, 1996). Díky zlepšení úmrtnostních 

poměrů se snižoval podíl opakovaných sňatků na celkové úrovni sňatečnosti. Opakované sňatky 

v této době následovaly nikoliv po rozvodu, ale po úmrtí jednoho z partnerů. V této době bylo 

ze 100 sňatků 85 uzavíráno oboustranně svobodnými snoubenci (Fialová, 1996).  

Během 19. století se až do 90. let pohybovala hrubá míra porodnosti (hmp) okolo 38–39 ‰, 

od 90. let se porodnost snižuje (Graf č. 1). V roce 1902 se u nás narodil nejvyšší absolutní počet 

dětí v historii (338 tisíc). Poté již tento počet pouze klesal a před první světovou válkou činil 

257 tisíc (Fialová, 1996). 

Na konci 19. a počátku 20. století lze již zřetelně zaznamenat změnu v oblasti omezování 

velikosti rodiny. Zatímco dříve žena rodila po celé své fertilní období, nyní se již polovina dětí 

narozených v manželství narodila do 5 let od sňatku rodičů. K omezování porodnosti docházelo 

na našem území postupně, nejdříve ve velkých městech (Praha, Liberec), poté v zázemí velkých 

měst a postupně dále (Fialová, 1996).  

Podíl narozených mimomanželských dětí se ustálil na 11–12 % ze všech narozených dětí. 

Výrazný podíl na tom mělo německé obyvatelstvo, kde tento podíl býval i třetinový.  

Od konce 19. století dochází k trvalému snižování úmrtnosti (Graf č. 1). Důvodem je 

kombinace mnoha faktorů: změna epidemiologické situace, kvalita a dostatek stravy, zlepšení 

hygienických poměrů, zlepšení úrovně zdravotnictví, rozvoj přírodních a tím i lékařských věd 

(Fialová, 1996). Docházelo k hromadnému očkování proti neštovicím a jiným přenosným 

chorobám (spála, černý kašel). Docházelo k asanacím měst, výstavbě kanalizace, k úpravě pitné 

vody. Podíl úmrtí na přenosné choroby dlouhodobě klesal. Během celého 19. století docházelo 

k mnoha změnám v zemědělství. Během sta let tak dokázaly naše země vyprodukovat dvakrát 

více zemědělských produktů. Nadále problematická zůstávala nekvalitní náhradní strava 

pro kojence a batolata. Ženy, které přestaly kojit, často nedokázaly zajistit kvalitní náhradu 

za mateřské mléko. To bylo jednou z příčin velmi vysoké úmrtnosti malých dětí. Na konci 

                                                 
1 přednáška Populační vývoj ČR, na PřF UK, 31.10.2006 
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19. století se podařilo téměř, nebo zcela vymítit mnoho infekčních nemocí (spála, cholera, černý 

kašel, záškrt). Jejich pozici však začala „nahrazovat“ jiná závažná infekční nemoc – tuberkulóza. 

Počet úmrtí na tuto nemoc trvale rostl a před první světovou válkou byla tuberkulóza uvedena 

jako příčina úmrtí u každého pátého zemřelého. Podíl zemřelých na nádorová onemocnění 

se mírně zvyšoval. Jednu osminu všech úmrtí lékaři klasifikovali jako „sešlost věkem“. Téměř 

20 % všech zemřelých tvořily děti, u nichž byla jako příčina uvedena „vrozená slabost“ 

či „střevní katar“ (Fialová, 1996).  

Kojenecká úmrtnost (kú) byla na konci 19. století dokonce vyšší než v jeho první polovině. 

To souviselo zejména s vyšší zaměstnaností žen v průmyslových oblastech. Hodnota míry 

kojenecké úmrtnosti se pohybovala mezi 250–300 ‰. Až na přelomu 19. a 20. století dochází 

k mírnému poklesu díky osvětě, kvalitnější úpravě vody pro kojence a díky očkování 

(Fialová, 1996). Přesto se před první světovou válkou pohybovala kojenecká úmrtnost 

okolo 200 ‰, tato hodnota byla ve srovnání se západními zeměmi velmi vysoká. 

Do tohoto demografického vývoje vstupuje první světová válka. Přes naše území frontové 

linie sice neprošly, přesto měla tato válka na obyvatelstvo českých zemí obrovský vliv. Velké 

změny můžeme pozorovat u všech demografických procesů (Graf č. 1, 2, 3). Došlo k narušení 

věkové struktury, a ani poválečný růst obyvatelstva válkou vzniklé ztráty nenahradil.  

Popisem – a částečně i analýzou – základních demografických procesů se zabývá tato 

bakalářská práce. Pro léta 1914–1918 nejsou k dispozici data o počtu obyvatel dle jednotek 

věku a pohlaví, proto pracuji převážně s absolutními hodnotami, a chybějí zde analýzy měr 

a kvocientů (s výjimkou kojenecké úmrtnosti), které jsou jinak běžnou součástí demografické 

analýzy.  

Data za období první světové války, se kterými zde pracuji, pocházejí z publikace 

„Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918“ 

vydané Českým statistickým úřadem v roce 2005. Obsah dané publikace tvoří rekonstruovaná 

data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914–1918.2  Data byla 

uveřejněna poprvé až v této publikaci – jedná se o odhady jednotlivých demografických 

událostí. Změny během první světové války však byly tak výrazné, že si lze i z těchto dat 

(odhadů) utvořit obraz o tehdejších demografických poměrech.  

                                                 
2 Podrobněji k získaným datům na http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/4016-05 v části Úvod 

http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/4016-05
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Graf č. 1: Hrubá míra porodnosti a hrubá míra úmrtnosti na území českých zemí 1890–1935 
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Graf č. 2: Míra kojenecké úmrtnosti na území českých zemí 1890–1935 
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Graf č. 3: Hrubá míra sňatečnosti na území českých zemí 1890–1935 
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Kapitola 2 

Sňatečnost 

2.1 Počet sňatků dle měsíců 

První světová válka měla velmi výrazný vliv na úroveň sňatečnosti. Rozložení počtů sňatků 

dle měsíců v době před válkou bylo relativně stabilní. Nejvyšší počet sňatků byl v únoru 

a listopadu, nejnižší počet naopak v měsících následujících, tzn. v březnu a prosinci, 

což souviselo s velkými křesťanskými svátky. Válka tuto stabilitu narušila, ale ne zcela zničila. 

Z grafu č. 4 lze vyčíst, že ačkoliv již nebyly měsíce únor a listopad tak výrazně dominantní jako 

v předchozích letech, měsíce březen a prosinec si svoje postavení uhájily.  

Na úroveň sňatečnosti měla bezpochyby nejvýraznější vliv všeobecná mobilizace 

na přelomu července a srpna 1914. Od července 1914 dochází k poklesu počtu sňatků 

až do nárůstu během listopadu, který i v tomto období fungoval jako „kompenzace“ za prosinec. 

Následující měsíce lze srovnat s rokem 1914 před mobilizací. V lednu 1915 došlo k poklesu 

ještě relativně mírnému (o 1000 sňatků oproti 1914). Ohromný pokles počtů sňatků z 13000 

na 5000 v únoru 1915 však již názorně ukazuje vliv války a mobilizace na úroveň sňatečnosti. 

Zajímavý je také počet sňatků během války v březnu. Ve všech ostatních měsících došlo 

k velmi razantnímu poklesu počtů sňatků, nikoliv však v tomto měsíci. Naopak počet sňatků 

v březnu dokonce vzrostl. Z toho můžeme usuzovat, že během války došlo k zmírnění 

sezónnosti v počtech sňatků mezi jednotlivými měsíci v roce.  

S blížícím se koncem války docházelo i k uzavírání vyššího počtu sňatků. Na konci 

roku 1918 se počty sňatků již výrazně přibližovaly stavu před válkou a mobilizací. Je zde 

i rozpoznatelný opětovný výrazný nárůst rozdílů v počtech sňatků mezi „nejsilnějšími“ 

a „nejslabšími“ měsíci (listopad a prosinec 1918).  

Při srovnání měsíčního počtu sňatků během války s lety poválečnými 1919 a 1925 je zde 

vidět jasný nárůst sňatečnosti v poválečných letech (zejména rok 1919).  
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Graf č. 4: Sňatky podle měsíců v letech 1914-1918 (1919, 1925)1 
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Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 
1) Pozn.: Průměrný měsíční počet sňatků v letech 1919 a 1925 

2.2 Sňatky dle rodinného stavu 

Ačkoliv bychom mohli předpokládat, že se ve válečných letech bude výrazně zvyšovat podíl 

vdov vstupujících do manželství, nebylo tomu tak. K mírnému zvýšení podílu ovdovělých žen 

na sňatečnosti od roku 1915 došlo, tento nárůst však nebyl nikterak dramatický (Tab. 1). 

U absolutních počtů došlo samozřejmě ke snížení u všech tří kategorií a k opětovnému nárůstu 

až na konci roku 1918.  

Při srovnání sňatečnosti žen a mužů lze zaznamenat v té době běžnou praxi, 

kdy do manželství po ovdovění vstupovali častěji muži než ženy. Podíl vdovců-ženichů 

se během roku 1918 vyšplhal až na téměř 17 %.  

Tab. 1: Sňatky dle rodinného stavu v letech 1914–1918 absolutně 

rodinný stav 

nevěsta  ženich 

1914 1915 1916 1917 1918 1914 1915 1916 1917 1918 

svobodné/ý  54955 34339 29819 34407 50857 51368 32112 27175 31189 46927 

rozvedené/ý 15 20 16 32 5 25 40 28 28 45 

ovdovělé/ý 3582 2829 2891 2915 4380 7159 5036 5523 6137 8270 

Celkem 58552 37188 32726 37354 55242 58552 37188 32726 37354 55242 

Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 
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Tab. 2: Sňatky dle rodinného stavu v letech 1914–1918 relativně 

rodinný stav 

nevěsta  ženich 

1914 1915 1916 1917 1918 1914 1915 1916 1917 1918 

svobodné  93,86 92,34 91,12 92,11 92,06 87,73 86,35 83,04 83,50 84,95 

rozvedené 0,03 0,05 0,05 0,09 0,01 0,04 0,11 0,09 0,07 0,08 

ovdovělé 6,12 7,61 8,83 7,80 7,93 12,23 13,54 16,88 16,43 14,97 

Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 

2.3 Sňatky dle věku snoubenců 

Válka měla vliv i na věkové složení snoubenců. U žen došlo k relativnímu poklesu podílu 

sňatků do 22. roku věku, od 23. roku věku došlo naopak k relativnímu nárůstu (Graf č. 6). 

V letech 1915 a 1916 nebyly rozdíly oproti roku 1914 příliš významné, s dvěma výjimkami. 

A to ve věku do 22 let, kdy došlo k relativnímu poklesu sňatků, a věku nad 35 let, zde došlo 

k relativnímu nárůstu. K ještě výraznějšímu nárůstu došlo ve věku nad 40 let. Tento nárůst 

u starších věkových skupin byl způsoben absolutním poklesem počtů sňatků žen 

mezi 18 a 30 lety. Nejvýraznější absolutní pokles sňatků byl u žen mezi 20–25 lety (Graf č. 5). 

Léta 1917 a 1918 poté znamenají odkládání vstupu žen do manželství do vyššího věku. 

Rok 1918 lze již lépe srovnávat s rokem 1914, neboť v tento rok absolutní počet sňatků dosáhl 

již téměř stavu před válkou. Relativní podíl žen vstupujících do manželství do 22 let klesl, 

naproti tomu podíl žen vstupujících ve věcích od 23 do 32 let vzrostl. Věk, ve kterém se ženy 

nejčastěji vdávaly, se posunul z 22 na 23–24 let.  

Zatímco u žen došlo k výraznému posunu uzavírání sňatků do vyššího věku, u mužů 

to nebylo tak jednoznačné. U nich můžeme pozorovat spíše postupné rovnoměrnější rozložení 

sňatků dle věku. Léta 1915–1917 byla opět poznamenána velkým propadem absolutního počtu 

sňatků. Ve věku do 22 let však u mužů nedošlo k relativnímu poklesu, ale naopak k nárůstu 

(Graf č. 8) – první fáze mobilizace se totiž týkala mužů od 21 let (Šedivý, 2001).Ve starších 

věcích nad 42 let dochází, podobně jako u žen,  k relativnímu nárůstu. Mezi lety 1915–1918 

dochází k nejvýznamnější změně ve věcích 24–26 let. Relativní podíl těchto věků se v průběhu 

času snižuje. Nahrazován je v letech 1915–1917 zvyšováním podílu ve věcích do 22 let 

a ve věcích nad 42 let. V roce 1918 je navíc doplněn zvyšováním podílu ve věcích 28–31 let.  

Nejvýznamnější absolutní propad sňatků u mužů byl mezi věky 23–27 (Graf č. 7). Zajímavé 

je, že i z absolutního hlediska se v letech 1915–1917 ženilo ve věku 19–21 let více mužů 

než v roce 1914. Počet těchto sňatků byl však pouze několik stovek a celkový propad 

sňatečnosti nijak ovlivnit nemohl. 
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Graf č. 5: Sňatky žen dle věku v letech 1914–1918 (absolutně) 
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Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 
Pozn.: Upraveno na rozpětí intervalu 

Graf č. 6: Sňatky žen dle věku v letech 1914–1918 (relativně) 
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Graf č. 7: Sňatky mužů dle věku v letech 1914–1918 absolutně 
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Graf č. 8: Sňatky mužů dle věku v letech 1914–1918 relativně 
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Kapitola 3 

Porodnost 

3.1 Počet narozených dle měsíce 

Na úroveň porodnosti měla válka výrazný vliv, přímo úměrný vlivu na sňatečnost. S tím, 

jak ubývalo sňatků, ubýval i počet narozených, samozřejmě ale s jistým zpožděním. První 

pokles počtu narozených nastal v dubnu 1915 (pod 20 000), v květnu pokračoval propad 

na 16 447 narozených, v červnu na 14 699. Pokud se od této doby vrátíme o 9 měsíců nazpět, 

dostaneme se k červenci až září 1918. Právě na přelomu července a srpna došlo v českých 

zemích k mobilizaci. Ta byla jistě nejvýznamnějším činitelem, který měl na počet narozených 

vliv. Počet narozených se poté během let 1915–1916 ustálil na hodnotách mezi 9 500–12 000  

narozenými během měsíce – oproti roku 1914 to byly hodnoty poloviční. Samotného „dna“ 

bylo dosaženo na konci roku 1917, v listopadu a prosinci tohoto roku dosáhly počty 

narozených něco málo přes 8 200. Na takto nízké stavy měla mimo jiné vliv velká 

hospodářská krize Rakouska-Uherska, která se s prodlužující se válkou prohlubovala.  

Konec války nastal až na konci roku 1918, a tak z grafu č. 9 nelze vyčíst změnu ve vývoji 

porodnosti. Ta přišla opět s několikaměsíčním zpožděním. 

Absolutní počet mimomanželsky narozených dětí klesal v závislosti na snižování celkového 

počtu narozených. Během let 1915–1916 se pohybovaly hodnoty mezi 10,4–11,8 % 

mimomanželsky narozených dětí, což odpovídalo hodnotám před válkou (Tab. 3). Až na konci 

války se podíl mimomanželsky narozených dětí zvýšil, v roce 1917 to bylo přes 12 %, 

v roce 1918 již přes 13 %.  
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Graf č. 9: Narození dle měsíce v letech 1914–1918 (1919,1925)1 
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Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 
1) Pozn.: Průměrný měsíční počet sňatků v letech 1919 a 1925 

Tab. 3: Podíl dětí narozených mimo manželství v letech 1914–1918 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

1914 12,37 10,69 12,55 11,34 10,77 11,35 9,66 9,76 11,07 10,59 11,81 12,21 

1915 10,61 10,76 11,22 11,04 11,95 9,31 10,37 8,86 10,92 8,83 9,31 10,96 

1916 12,10 13,56 13,26 8,47 10,07 10,48 9,88 12,86 11,98 12,99 14,69 12,59 

1917 11,57 13,79 14,50 10,04 12,54 11,80 10,99 13,20 12,75 11,07 12,34 11,15 

1918 12,37 12,36 14,96 11,86 13,68 15,25 12,21 11,80 13,78 14,07 15,05 14,41 

Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 

3.2 Narození dle věku matky 

Ve všech věkových skupinách žen došlo k poklesu porodnosti (Graf č. 10). Největší pokles 

proběhl ve věkových skupinách žen, které rodily nejvíce dětí (tzn. ve věku 20–24, 25–29 

a 30–34 let).  

Změny nastaly i v podílech narozených dětí dle určitého věku žen (Graf č. 11). Až do roku 

1917 došlo k poklesu narozených dětí u mladších žen. Nejzřetelnější byl pokles podílu 

narozených dětí u žen mezi 20–24 lety. Naopak podíl narozených dětí u žen mezi 30–34 lety 

a 35–39 lety se do roku 1917 zvyšoval. 

Konec změn nastává až roku 1918. Dá se říci, že struktura narozených dle věku matky 

se vrací „do normálu“, tedy do doby před válkou. Nejzřetelněji to zaznamenáváme u věkové 

skupiny 20–24 let. Po třech letech poklesu dochází k opětovnému nárůstu a to až na hodnotu 

srovnatelnou z roku 1915. Totéž, ale obráceně, lze vyčíst u věkové skupiny 30–34 let. 

Pouze návrat k původním hodnotám není tak rychlý.  
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Podíl narozených matce do 29 let včetně byl v roce 1914 56,98 %, v roce 1917 pouze 

49,69 % a v roce 1918 nastalo opět zvýšení na 51,39 %.  

Základním strukturálním znakem porodnosti během války tedy byl její posun do vyššího 

věku, a až s koncem války se tento trend opět začal obracet. 

Při srovnávání roku 1914 a 1918 však nesmíme zapomínat, že se zde na rozdíl od sňatečnosti 

(kdy se absolutní počet sňatků v roce 1918 výrazně zvýšil oproti letům 1915–1917) absolutní 

počet narozených nejen že nezvýšil, ale byl nejnižší za celé válečné období. Přesto již tyto 

strukturální změny k předválečnému „normálu“ v roce 1918 předznamenávaly poválečný 

„boom“ s vrcholem v roce 1921.  

Graf č. 10: Narození dle věku matky v letech 1914–1918 (absolutně) 
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Graf č. 11: Narození dle věku matky v letech 1914–1918 (relativně) 
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Pozn.: Upraveno na rozpětí intervalu 

3.3 Narození v nynějším manželství dle doby uplynulé od sňatku 

Na výrazné snížení porodnosti neměla vliv pouze nižší sňatečnost. Zřejmě ještě významnějším 

faktorem byla všeobecná mobilizace z roku 1914, která se v českých zemích týkala mužů 

ve věku 21–42 let. Nelze jinak vysvětlit obrovský propad narozených v manželství, 

a to bez rozdílu doby uplynulé od sňatku (Graf č. 12). Výjimku tvoří věková skupina 

narozených v manželství po dvaceti letech. Velké části mužů žijících v manželství již déle 

než 20 let se mobilizace již netýkala, mírný pokles nastal přesto i zde. Nejzřetelnější pokles byl 

mezi roky 1914 a 1915, a také v následném roce 1916.  

Z relativních podílů jednotlivých věkových skupin můžeme tyto skupiny rozdělit 

na dvě části. Podíl narozených dětí ve skupině před uzavřením manželství a ve skupině 

do jednoho roku od doby uplynulé od sňatku se během prvních let války snižoval. U skupin, 

u nichž se děti narodili v manželstvích trvajících déle než dva roky, byl vývoj opačný. Jejich 

relativní podíl rostl nejvíce u skupin 5–9 let a 10–19 let.  U skupiny dětí narozených do 2 let 

od doby uplynulé od sňatku byla situace komplikovanější. V prvních letech zde docházelo 

k relativnímu nárůstu podílu, v letech 1917 a 1918 však nastal výrazný propad. 

Rozdíly a změny v podílu počtu narozených v manželstvích uzavřených před dvěma lety 

a po dvou letech od sňatku byly zřejmě způsobeny výrazným útlumem sňatečnosti. Čím nižší 

byl počet nových sňatků, tím nižší byl i absolutní počet narozených v krátké době od uzavření 

sňatku. Počet déle trvajících sňatků se výrazně neměnil (ačkoliv byla úmrtnost oproti dnešní 

době vysoká) a jejich podíl proto zůstával poměrně stabilní. Za předpokladu, že délka 

manželství neměla na počet odvedených mužů vliv, vychází nám, že na snižování počtu 

narozených ve skupinách manželství do jednoho roku působily minimálně dva faktory – nízký 
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počet nových sňatků a mobilizace – oproti minimálně jednomu faktoru u skupin manželství 

nad dva roky (mobilizace). Také proto zřejmě došlo ve skupinách manželství do dvou let 

k relativnímu poklesu a u ostatních k relativnímu nárůstu.  

K jistým změnám došlo opět v roce 1918. Absolutní počet narozených ve skupině 

před uzavřením manželství byl vyšší než v roce 1917. Vysvětluji si to výrazným zvýšením 

počtu sňatků na konci války v roce 1918.  

Graf č. 12: Narození v nynějším manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů (absolutně) 
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Graf č. 13: Narození v nynějším manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů (relativně) 
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Kapitola 4 

Úmrtnost 

Na úmrtnost neměla válka tak zřetelný vliv jako na porodnost a sňatečnost. Trend snižování 

úmrtnosti, který probíhal od konce 19. století, se během války zastavil. Na konci války došlo 

i k jejímu krátkodobému zvýšení.  

Můžeme srovnávat až do podzimu „neválečný“ rok 1914 se zbylými roky 1915–1918 

(Graf č. 14).  

Úmrtnost se během měsíců let 1915–1917 cyklicky snižovala a zvyšovala. Během zimy 

a jara byl počet zemřelých vyšší, než během podzimu, nejméně obyvatel umíralo během září. 

Ve všech třech letech probíhal vývoj úmrtnosti podobně. Důvodem mohly být zhoršené životní 

podmínky obyvatelstva a s tím související nedostatečné zásobování na zimní a jarní měsíce.  

Specifický byl rok 1918. Do podzimu tohoto roku se počet zemřelých nijak výrazně nelišil 

od předchozích let 1915–1917. Poté, co v říjnu 1918 české země zachvátila pandemie 

„španělské“ chřipky, se počet zemřelých závratným tempem zvýšil – během jediného měsíce 

zemřelo přes 43 tisíc obyvatel. To byl více než trojnásobný počet zemřelých ve srovnání 

s předchozím říjnem roku 1917. Také v listopadu a prosinci zemřelo kvůli pandemii mnohem 

více obyvatel, než bylo obvyklé pro toto období.  
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Graf č. 14: Počet zemřelých dle měsíců v letech 1914–1918 (1919,1925)1 
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Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 
1) Pozn.: Průměrný měsíční počet zemřelých v letech 1919 a 1925 

4.1 Zemřelí dle věku 

Během války došlo taktéž ke změně ve struktuře zemřelých dle věku (Graf č. 15). To se týkalo 

zejména věkových skupin 0, 60–79 a 40–59. Před začátkem války v roce 1914 tvořili největší 

podíl zemřelí ve věku 60–79 (25–30 %) a 0 (22–32 %), třetí nejvyšší podíl byl u věkové 

skupiny 40–59 (~ 15 %). U ostatních věkových skupin se jejich podíl ani během války 

nevyšplhal přes 12 % (s výjimkou konce roku 1918). Během roku 1914 a 1915 se podíl věkové 

skupiny 0 na celkovém počtu zemřelých držel stále na vysokých číslech nad 20 %. Na konci 

roku 1915 a v průběhu roku 1916 tento podíl klesá pod 15 % a až do konce války se tento podíl 

s jistými výkyvy drží pod touto hladinou. U věkových skupin 60–79 a 40–59 dochází k opaku. 

Jejich podíl se s prodlužující se válkou zvyšuje, a to výrazněji u věkové skupiny 60–79. 

Její podíl dosahuje na přelomu let 1917/1918 hodnot nad 35 %. U věkové skupiny 40–59 

se jedná o zvýšení podílu na hodnoty kolem 20 %. Zdá se, že právě lidé staršího věku se stávali 

nejčastějšími obětmi hospodářského kolapsu, který nastal v druhé polovině války. U věkové 

skupiny 0 došlo k výraznému propadu podílu zejména z důvodu prudkého poklesu porodnosti. 

Podíl této věkové skupiny se prudce snížil, a s tím se snížil i její podíl na celkové úmrtnosti. 

Zvláštní je struktura zemřelých během pandemie „španělské“ chřipky. Počty zemřelých byly 

oproti předchozím měsícům vyšší ve všech věkových skupinách. Přesto byly některé věkové 

skupiny obyvatel zasaženy pandemií více než jiné. Nárůst zemřelých oproti předchozím 

měsícům byl ve věkové skupině 1–4 čtyřnásobný, ve věkové skupině 5–14 téměř pětinásobný, 

více než pětinásobný nárůst ve věkové skupině 15–24, čtyřnásobný nárůst ve věkové skupině 

25–39, více než dvojnásobný u věkové skupiny 40–59 a dvoj a půl násobný u věkové skupiny 

60–79. Touto epidemií tedy byly zasaženy velmi výrazně mladé věkové skupiny, které před, 

ale i během války, tvořily vcelku malý podíl na celkovém počtu zemřelých.  
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Graf č. 15: Podíl věkových skupin na celkovém počtu zemřelých v letech 1914–1918 
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Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 

4.2 Zemřelí dle příčin a pohlaví 

Nejčastější příčinou úmrtí před válkou byly nemoci epidemické a infekční. Až do války se jejich 

podíl snižoval, během války se tento pokles zastavil a došlo k obratu. Do roku 1917 byl nárůst 

podílu mírný z přibližně 20 % na 24 %. I kvůli pandemii „španělské“ chřipky se v roce, 

tento podíl zvýšil na 32 %. Ta však nebyla nejčastější příčinou v kategorii nemocí epidemických 

a infekčních. Tou byla tuberkulóza, na kterou v průběhu války umíralo stále více obyvatel. 

V roce 1914 to bylo 24 509 zemřelých, v roce 1918 již 34 338. Ve stejném roce byla chřipka 

s komplikacemi uvedena jako příčina smrti u 26 932 případů. Z toho můžeme usuzovat, 

že na špatné úmrtnostní úrovni roku 1918 se negativně neprojevila jen pandemie „španělské“ 

chřipky, ale také tuberkulóza. Ta se mnohem častěji objevovala u obyvatelstva nízkého 

sociálního postavení. Jako jeden z důvodů zvyšujícího se počtu zemřelých na tuberkulózu 

můžeme opět uvést zhoršující se životní podmínky v průběhu války. 

K výraznějšímu posunu došlo u chorob ústrojí zažívacího. Na tyto nemoci však umírali 

ze 75 % kojenci. Proto za jejím snížením stojí pokles narozených dětí. Stejný důvod je také 

u snížení podílu u chorob ranného věku a také u chorob puerperálních (související s porodem).  

U 30 % zemřelých ve věku 50–79 let a u 75 % zemřelých ve věku nad 80 let byla 

ve válečných letech uvedena jako příčina smrti stáří. S tím, jak se během války zvyšoval počet 

zemřelých ve vyšším věku, zvyšoval se i podíl této příčiny smrti na celkové úmrtnosti. 

V roce 1917 to bylo již téměř 20 %.  
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Graf č. 16: Zemřelí dle příčin v letech 1914–1918 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1914 1915 1916 1917 1918

XV. Nemoci špatně definované

XIV. Zevní příčiny

XIII. Stáří

XI.,XII. Choroby raného věku 

IX.,X. Choroby kůže , vaziva, kostí

VIII. Choroby puerperální

VII. Nevenorické choroby ústrojí

VI. Choroby ústrojí zažívacího

V. Choroby ústrojí dýchacího

IV. Choroby oběhu krevního

III. Choroby systému nervového

II. Celkové nemoci výše nezahrnuté

I. Nemoci epidemické a infekční

Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 

Podíl zastoupení jednotlivých příčin smrti byl mezi muži a ženami rozdílný. Pro srovnání 

jsou uvedeny tři roky – 1914, 1916 a 1918. Rok 1914 prezentuje částečně „neválečný“ vývoj 

úmrtnosti (Graf č. 17). U obou pohlaví jsou nejčastější příčinou smrti nemoci epidemické 

a infekční. Zatímco u žen je na druhém místě stáří, u mužů jsou to choroby ústrojí dýchacího 

a choroby ústrojí zažívacího. V tomto roce mají na posledních dvou uvedených příčinách velký 

podíl zemřelí do dokončeného roku 0. To platí jak pro muže, tak pro ženy. Rozdíl je také 

mezi muži a ženami v podílu zevních příčin. Tradičně převažují u mužů, její součástí 

je i sebevražednost, tu zmíníme později.  

V roce 1916 dochází ke zvýšení podílu nemocí epidemických a infekčních a to 

u obou pohlaví (Graf č. 18). Snížením počtu živě narozených došlo i ke snížení podílu chorob 

ústrojí dýchacího a chorob ústrojí zažívacího, zejména u mužů. S výjimkou příčin úmrtí stáří, 

zevní příčiny a nemoci epidemické a infekční se ostatní podíly příčin mezi muži a ženami spíše 

přiblížily.  

Během specifického roku 1918 dominovaly tři kategorie příčin úmrtí: nemoci epidemické 

a infekční, choroby ústrojí dýchacího a stáří (Graf č. 19). K již zmiňovaným infekčním 

nemocem – „španělské“ chřipce a tuberkulóze – se přidal u chorob ústrojí dýchacího zánět plic. 

Na zánět plic zemřelo oproti předchozímu roku více než dvojnásobný počet obyvatel. Rozdíly 

mezi muži a ženami byly největší u příčiny stáří (vyšší podíl u žen) a u vnějších příčin (vyšší 

podíl u mužů). 
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Graf č. 17: Zemřelí dle příčin a pohlaví 1914 
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Graf č. 18: Zemřelí dle příčin a pohlaví 1916 
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Graf č. 19: Zemřelí dle příčin a pohlaví 1918 
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4.3 Sebevražednost 

Během první světové války došlo k výraznému poklesu počtu sebevražd (Graf č. 20). 

Z 3000 sebevražd v roce 1914 došlo během let 1915–1916 k jejich poklesu na 2000. 

V letech 1917–1918 můžeme pozorovat ještě větší pokles až na 1500. Musíme však podotknout, 

že tyto počty zemřelých mají na celkovou úmrtnost minimální vliv.  

Rozdíly mezi počtem sebevražd mužů a žen jsou velké, tradičně vyšší sebevražednost 

je u mužů. Počet sebevražd v roce 1914 byl u mužů oproti ženám více než trojnásobný. 

Z hlediska rodinného stavu docházelo nejčastěji k sebevraždám u mužů ženatých 

(s výjimkou roku1918). Zde musíme připomenout, že podíl ženatých mužů byl také vyšší 

než svobodných. U svobodných mužů byla sebevražednost dosti nevyrovnaná. Nejnižší byla 

v roce 1917, a to 231 sebevražd, oproti více jak 900 v roce 1918. U žen byl počet sebevražd 

svobodných a vdaných žen relativně vyrovnaný. Podíl vdaných žen však nebyl tak vysoký 

jako u mužů.  

Tak jak po celou válku sebevražednost klesala, po jejím skončení došlo k opětovnému 

nárůstu. V roce 1919 spáchalo sebevraždu 1793 mužů, v roce 1925 to bylo 2311 (ČSÚ). 

Srovnáme-li s těmito hodnotami léta 1917 a 1918 (946 a 1113), jedná o velmi zřetelný nárůst. 

U žen byla situace podobná – v roce 1919 spáchalo sebevraždu 746 žen, v roce 1925 

811 žen. Ve srovnání s lety 1915–1918 jsou tyto čísla téměř dvojnásobná. 

muži 

 

ženy 
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Graf č. 20: Počet sebevražd dle pohlaví a rodinného stavu v letech 1914–1918 

 
Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 

4.4 Kojenecká úmrtnost 

Intenzita kojenecké úmrtnosti se nejčastěji vyjadřuje mírou kojenecké úmrtnosti (počet 

zemřelých v daném kalendářním roce ku počtu živě narozených ve stejném roce). 

Pokud bychom použili tento ukazatel (Graf č. 21), dospěli bychom k závěrům, 

že během roku 1915 došlo k prudkému nárůstu kojenecké úmrtnosti, během let 1916 a 1917 

k jejímu mírnému poklesu a v roce 1918 k opětovnému nárůstu (ČSÚ).  

Nejpřesněji však vystihuje úmrtnost v tomto věku pravděpodobnost úmrtí ve věku 0 

(počet zemřelých do jednoho roku příslušných jedné kohortě/generaci živě narozených; první 

hlavní soubor Lexisova diagramu). 

Při srovnání obou ukazatelů (míry a pravděpodobnosti) zjišťujeme, že pravděpodobnost 

úmrtí ve věku 0 v roce 1915 nevzrostla, naopak došlo k mírnému poklesu.  

Na tomto příkladě lze poukázat na úskalí, se kterými se můžeme setkat při zjišťování úrovně 

kojenecké úmrtnosti v populaci. Dochází-li k výrazným meziročním propadům (1915) 

či naopak nárůstům (1919) počtu živě narozených, může to mít velký vliv na hodnoty ukazatelů, 

které nepracují v generačním, ale ročním vymezení.  
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Graf č. 21: Pravděpodobnosti úmrtí ve věku 0 a kojenecká úmrtnost v letech 1914–1917 
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Zdroj: Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 

Rozdíly v kojenecké úmrtnosti byly i mezi narozenými dívkami a chlapci. Chlapecká 

nadúmrtnost ve věku 0 byla velmi výrazná (Graf č. 22). Největší můžeme pozorovat 

v roce 1915, kdy byla pravděpodobnost úmrtí mezi narozením a prvními narozeninami 

u chlapců 20,05 %, zatímco u dívek byla „pouze“ 15,34 %. V roce 1916 se rozdíly 

mezi pohlavími mírně snížily a v roce 1917 byl rozdíl menší než 3 %. Rozdíly mezi pohlavími 

se i po válce snižovaly, ale velmi pomalu. V roce 1920 byl rozdíl v pravděpodobnosti úmrtí 

ve věku 0 mezi pohlavími 2,54 %, v roce 1925 to bylo 2,1 %.  
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Graf č. 22: Pravděpodobnost zemřít do prvních narozenin dle pohlaví v letech 1914–1917 
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Kapitola 5 

Závěr 

První světová válka s sebou přinesla velké změny ve všech třech základních demografických 

procesech – sňatečnosti, porodnosti i úmrtnosti.  

Se začátkem války došlo k obrovskému propadu počtu sňatků. Sezónnost sňatečnosti byla 

během války narušena, přesto v hlavních rysech přetrvala i během války. Dokládají to výrazně 

nižší počty sňatků v prosinci a březnu (příp. dubnu), tedy v měsících s nejvýznamnějšími 

křesťanskými svátky. V zastoupení svobodných, případně ovdovělých osob na sňatečnosti 

během války k výrazným změnám nedošlo. Mírně se změnila situace u sňatečnosti dle věku 

snoubenců. U žen došlo k posunu sňatečnosti do vyššího věku. U mužů byla situace jiná, 

zde došlo k rovnoměrnějšímu rozložení sňatečnosti dle věku. To znamená, že se zvýšil 

relativní podíl mužů uzavírajících sňatek do věku 22 let a také u mužů nad 42 let. Tato změna 

reflektuje věkové složení mobilizovaných mužů, kdy byli na začátku války odvedeni muži 

ve věku 21–42 let. 

Porodnost byla do poloviny dvacátého století úzce spojená se sňatečností. Toto propojení 

se logicky projevilo i během první světové války. Jakmile uběhlo několik měsíců války, a muži 

byli odveleni na frontu, došlo k velkému propadu počtu narozených. Tento počet narozených 

se vzhledem k hodnotám před válkou snížil až na polovinu. Nejméně dětí se rodilo na přelomu 

let 1917 a 1918. Zde působil již další faktor, kterým byla hospodářská krize Rakouska-Uherska. 

Zajímavý byl podíl mimomanželsky narozených dětí. Ten se nijak dramaticky nezvýšil, 

jak by se dalo čekat. Mírný nárůst nastal až na konci války, a ani tehdy nepřekročil 16 % 

ze všech narozených dětí. Tak jak se snižoval relativní podíl mladších žen na celkové 

sňatečnosti, snižoval se rovněž jejich podíl na celkové porodnosti. Podíl narozených ženám 

do 25 let se snižoval celou válku, a naopak podíl narozených ženám nad 30 let se po dobu války 

zvyšoval. Rok 1918 znamenal změnu „válečného“ demografického vývoje porodnosti 

a postupný návrat k době před válkou. Zřetelné je to však pouze ze struktur, a nikoliv 

z celkového počtu narozených. Také podíly narozených v nynějším manželství podle doby 

uplynulé od sňatku rodičů vykazovaly podobné zákonitosti vývoje jako struktury narozených 

dle věku matky. Podíl dětí narozených před uzavřením manželství nebo do 1 roku od uzavření 

manželství se během války snižoval. Vliv na to měl hlavně počet nově uzavřených sňatků. 

Těch velmi výrazně ubylo, a tak ubyl i počet dětí v této skupině narozených. A naopak – jak 
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se na konci roku 1918 zvyšoval počet sňatků, začal se zvyšovat i podíl narozených dětí v této 

skupině.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že na úroveň úmrtnosti válka vliv neměla. Celkový počet 

zemřelých se až na výjimku roku 1918 příliš neměnil. I samotná stagnace úmrtnosti však již 

znamenala změnu. Od konce 19. století se úmrtnostní podmínky zlepšovaly a až první světová 

válka pokles úmrtnosti zastavila. Výraznější změny než v celkové úmrtnosti nalezneme 

v její struktuře. Podíl kojenecké úmrtnosti se na celkové úmrtnosti v době před válkou běžně 

pohyboval kolem 25 %. S tím jak poklesla během války porodnost, poklesl i podíl kojenecké 

úmrtnosti na celkové úmrtnosti. Celková úmrtnost během války stagnovala, to znamená, 

že počty zemřelých kojenců musely „nahradit“ jiné věkové skupiny. Úmrtnostní poměry 

se nejvíce zhoršily u skupin obyvatel ve věku 60–79 let a 40–59 let, tedy u starších osob. 

Tyto skupiny obyvatel také zřejmě nejhůře snášely propad životní úrovně v letech 1917–1918, 

neboť v těchto letech u nich byla úmrtnost za celé období války nejvyšší. Katastrofou 

se na konci války stala pro již dosti válkou zbídačelé obyvatelstvo pandemie „španělské“ 

chřipky. Během října 1918 zemřelo přes 43 tisíc obyvatel (trojnásobný nárůst oproti 

předchozímu roku).  Tato pandemie byla specifická zejména v tom, že mezi zemřelými byla 

většina osob mladší 40 let. K posunu došlo také v podílu jednotlivých příčin úmrtí. Do té doby 

snižující se podíl nemocí epidemických a infekčních nabral opačný směr a začal se opět 

zvyšovat. Zásluhu na tom měla zejména tuberkulóza. Předválečné rozdíly dle příčin úmrtí 

mezi muži a ženami zůstaly zachovány. U mužů přetrval ve srovnání se ženami vyšší poměr 

zemřelých na nemoci epidemické a infekční, choroby ústrojí dýchacího i na zevní příčiny. U žen 

byla na rozdíl od mužů výrazně častěji zastoupena jako příčina úmrtí stáří. Sebevražednost během 

války výrazně poklesla u obou pohlaví. Míra kojenecké úmrtnosti – vypočítaná klasickým 

způsobem – v roce 1915 výrazně vzrostla, v dalších letech mírně klesala a opětovně v roce 1918 

vzrostla. Použijeme-li k určení úmrtnosti v kojeneckém věku pravděpodobnost úmrtí ve věku 0, 

dojdeme k jinému závěru. A protože je pravděpodobnost úmrtí ve věku 0 přesnější metodou, 

její  výsledky více odpovídají realitě. Dle pravděpodobnosti úmrtí ve věku 0 se úmrtnostní 

podmínky kojenců až do roku 1917 zlepšovaly (včetně roku 1915). V roce 1918 lze 

předpokládat zhoršení úmrtnostních poměrů vlivem pandemie „španělské“ chřipky. Zarážející 

je také vysoká chlapecká nadúmrtnost ve věku 0. Ta se i po skončení války snižovala jen velmi 

pomalu.  

Zásadní vliv na sňatečnost a následně porodnost měla všeobecná mobilizace na podzim 

roku  1914. Ta v první fázi zahrnovala muže ve věku od 21–42, tj. velkou část sňatkuschopného 

obyvatelstva. Nových sňatků výrazně ubylo a sňatečnost se začala zvyšovat až s návratem mužů 

po konci války. Na pokles počtu sňatků a na odchod mužů na frontu navazoval 

s několikaměsíčním zpožděním pokles počtu narozených. Ten se začal opětovně zvyšovat 

až v roce 1919. Na úmrtnost měla vliv hospodářská situace Rakousko-Uherska. Se snižováním 

životní úrovně stoupal počet zemřelých, zejména ve vyšším věku. Zhoršující se úmrtnostní 

poměry „zlepšoval“ nižší počet narozených dětí, a tím také nižší počet zemřelých kojenců. 

Úroveň úmrtnosti se tak navenek zdánlivě neměnila (s výjimkou roku 1918). 
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