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MAX JOSEF VON PETTENKOFER (1818–1901) 
– „VELEKNĚZ“ HYGIENY
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SOUHRN

Prudký vývoj industriální spoleènosti v 19. století byl provázen mimo jiné rychlým rùstem poètu obyvatel v mìstských cen-
trech, silným zneèištìním vodních tokù i ovzduší. Tehdejší mìstská centra byla èasto zachvácena epidemiemi bøišního tyfu 
a cholery. Max von Pettenkofer v roce 1865 vypisuje na mnichovské univerzitì pøednášky z oboru hygiena a v roce 1879 zakládá na 
lékaøské fakultì v Mnichovì Hygienický ústav. Od druhé poloviny 19. století prosazuje Max von Pettenkofer pro Mnichov zøízení 
kanalizace a rozvodu zdravotnì nezávadné vody, která mìsto asanovala – ozdravìla a odvracela hrozby velkých epidemií cholery 
a bøišního tyfu. Zøizování kanalizací a centrálního rozvodu zdravotnì nezávadné pitné vody se stalo ve své dobì následování hod-
ným pøíkladem a cestou boje proti rozsáhlým epidemiím zejména støevních nákaz v mìstských aglomeracích. Epidemiologický 
pøístup Maxe von Pettenkofera v prosazování výstavby kanalizací a zøizování centrálního rozvodu zdravotnì nezávadné pitné vody 
obyvatelstvu doznal celosvìtového uznání. Max von Pettenkofer mìl významný vliv na vývoj evropské hygieny ve druhé polovinì 
19. století, vychoval øadu žákù – významných vìdeckých osobností jako mimo jiné Isidora Soyku a Gustava Kabrhela, kteøí se 
stali zakladateli pražské hygienické školy. 
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SUMMARY

The rash growth of industrialized society in the 19th century has been accompanied i.a. by a rapid growth of the population 
in urban centers, an enormous pollution of waterways and the ambient air. Large cities of that time were often plagued with 
epidemics of typhoid fever and cholera. In 1865, Max Josef von Pettenkofer initiated lectures in hygiene at the University of 
Munich, and in 1879 established the Institute of Hygiene at the Faculty of Medicine in Munich. Since the second half of the 
19th century Pettenkofer was putting through the setting up of a sewage system for Munich, as well as that of a central supply 
and distribution of safe water, that were to clean up the city and improve its living conditions whereby preventing threats of 
great epidemics of cholera and typhoid fever. The construction of sewage systems and central water supplies distributing safe 
drinking water were at that time a luminous example worth following, as well as a way of preventing vast epidemics, namely of 
enteric infection in urban agglomerations. Pettenkofer’s epidemiological approach to urban renewal gained recognition the world 
over. He had an eminent influence on the development of European hygiene in the second half of the 19th century, he educated 
a number of pupils, prominent scientific notables such as, among others, Isidor Soyka and Gustav Kabrhel, the founders of the 
Prague school of hygiene.

Key words: hygiene, Max Josef von Pettenkofer, Robert Koch, Isidor Soyka, Gustav Kabrhel

„Platí stále, že nemùžeme plnì pochopit svoji pøítom-
nost, ani urèit naše místo v budoucnosti, pokud dobøe 
neznáme koøeny naší minulosti, její tradice, odkazy 
moudrosti, které nám dává na cestu v našem hledání“ 
(7). „Buïme hrdi na svùj obor – hygienu, žádný vlád-
ní management nemùže dnes v rozvinuté industriální 
spoleènosti již svému obyvatelstvu zajistit zdravotní 
bezpeènost bez kvalitnì fungujících hygienikù a hygie-
nické služby. Buïme si hrdì vìdomi svého významu pro 
zdravotní bezpeènost obyvatelstva a státu, vzpomínejme 
odkazù, které nám byly svìøeny. A buïme pøipraveni 
v celé šíøi své odbornosti, abychom byli schopni tyto idee 
plnit v dobách všedních dnù i krizí“ (8).

Kde jsou koøeny našeho oboru, hygieny a kdo jsou ti, 
kteøí stáli u zrodu a formovali svým pøístupem a hlavnì 

svojí vìdeckou prací zamìøení oboru? Jaká byla zdravotní 
situace èetných populací v období pøedminulého stole-
tí, století devatenáctého, do kterého klademe poèátky 
bouølivého rozvoje industrializace a rùstu populace 
mìst a velkomìst? Pøíklady industrializace z Anglie byly 
varovné: zneèištìní vodních tokù tehdy dosáhlo katastro-
fálních rozmìrù, øeky zásluhou volného nekontrolova-
ného vypouštìní komunálního i prùmyslového odpadu 
se mìnily ve hnijící stoky, velkomìsta byla ohrožována 
opakovanými epidemiemi bøišního tyfu, cholerou a dal-
šími infekcemi, napø. tuberkulózou. Tìmito naléhavými 
zdravotními problémy se zaèaly zabývat osoby s vìdeckou 
erudicí pøevážnì z tehdejších univerzit a vìdeckých ústa-
vù. Dlužno uvést, že tyto závažné zdravotní problémy, 
jako jsou øešení odpadù, zásobení pitnou vodou a jim 



H
YG

IE
N

A
 

 È
ÍS

LO
 4

 
 R

O
È

N
ÍK

 5
3 

 2
00

8

144

K
R

Á
T

K
Á

 S
D

ÌL
EN

Í podobné, øešili ještì pøed oficiálním založením oboru 
hygiena na lékaøských fakultách patologové nebo pra-
covníci jiných oborù, jako bakteriologù nebo chemikù. 
V našich èeských podmínkách se tìmito problémy zabýval 
experimentální patolog Gustav Kabrhel. V tomto, možno 
øíci rozbøesku oboru hygieny se objevuje na pøíklad slav-
né jméno vynikajícího lékaøského chemika v Mnichovì, 
Maxe von Pettenkofera. Osud a životní odbornou dráhu 
tohoto vynikajícího vìdce 19. století ovlivnil jeho strýc, 
dvorní lékárník v Mnichovì, u kterého Max von Petten-
kofer vyrùstal: dostalo se mu vzdìlání pøírodovìdné, 
farmaceutické i medicínské, získává aprobaci lékárníka, 
stal se doktorem medicíny, chirurgie a porodnictví (3). Po 
dalším studiu chemie byl jmenován profesorem lékaøské 
chemie na mnichovské univerzitì, kde pùsobil v jednom 
období i jako rektor (6, 12). 

Rozsah vìdecké práce Maxe von Pettenkofera je neuvì-
øitelnì široký a je možno jej uvést, právì tak jako to èiní 
vìtšina autorù, pouze v pøíkladech, ve struèném souhrnu 
a v nemalé míøe vyjádøením obdivu. Je bezesporné, že se 
jednalo o osobnost s velkým nadáním a zanícením pro 
vìdeckou práci, s citem pro zamìøení se na aktuální pro-
blematiku, èímž pøinesl mnohá øešení, která pøedbíhala 
dobu. Max von Pettenkofer stál v roce 1850 pøed objevem 
periodické soustavy prvkù, pro výzkum bilance látkové 
pøemìny navrhuje a konstruuje „Respiraèní aparát“ na 
principu absorpce CO2. Na univerzitní dráze se vìnuje 
pøedevším organické chemii, fyziologii a patofyziologii, 
od roku 1853 pøednáší o fyzikálních a chemických zákla-
dech dietetiky, vlivu chemie prostøedí na zdraví èlovìka 
a mezi faktory životního prostøedí zaøazuje i sociální 
pomìry (12). Každému, kdo je i v minimální míøe obe-
známen se sociálními pomìry v nìkterých populacích 
a komunitách 19. století, je zøejmé, o jak významný faktor 
v tehdejší dobì šlo. Roztrpèení Maxe von Pettenkofera 
nad nepochopením významu jeho práce, která ho pøi-
bližovala objevu periodické soustavy prvkù (1850), ho 
zøejmì vedla k zamìøení se na závažné zdravotní problémy 
tehdejší spoleènosti. V roce 1958 zaèíná pøednášet kapi-
toly z veøejného zdravotnictví a poté v roce 1865 vypisuje 
„Pøednášky z hygieny“, když v pøedchozím roce se hygiena 
stala øádným pøedmìtech na lékaøských fakultách bavor-
ských univerzit (13). Od roku 1854 po velké epidemii cho-
lery v Mnichovì se zamìøuje na tuto problematiku i v dal-
ších letech, pøistupuje k øešení z pohledu epidemiologa, 
vydává øadu regulativù, stává se odpùrcem vsakovacích 
fekálních jam zejména v blízkosti studní na pitnou vodu 
a dùslednì prosazuje stavbu kanalizaèní sítì a rozvodu 
pitné vody (11). Tím se z tyfového mìsta Mnichova stává 
jedno z prvních ozdravených mìst v Evropì.

Úspìšnost tìchto v podstatì protiepidemických zása-
hù pro Mnichov má mj. za následek, že se Pettenkofer 
stává prvním nìmeckým profesorem hygieny a v roce 
1879 zakládá v tomto mìstì Hygienický ústav, který vedl 
po dalších dvacet let. Epidemiologická analýza pøípadù 
tyfových a cholerových onemocnìní a epidemií ho ved-
la k poznatku, že nejèastìjším zdrojem nákazy se stává 
„pitná voda“, do které se nákaza dostává pùdou, vytvo-
øil teorii tak zvané „miazmy“, která nákazu zpùsobuje: 
v jeho pøedstavách jedovatým výparem z vlhkých pùd 
prosycených rozkládajícími se organickými hmotami 
a odpadem. Na teorii „miazmy“, bohužel, mylnì setrvával 
i poté, co R. Koch v roce 1883 urèil za pùvodce cholery 
Vibrio cholerae. 

Setrvání Maxe von Pettenkofera na tomto mylném 
výkladu pùvodce napø. cholery ho vedlo k onomu slav-

nému, èasto citovanému pokusu na vlastní osobì v roce 
1892. Vypil v prùbìhu veøejné pøednášky 1 ml èisté cho-
lerové kultury, aby dokázal, že na její pøenos má vliv více 
faktorù (13). V popisu tohoto pokusu je vždy uvádìno 
a zdùrazòováno, že pøed požitím této èisté bakteriální 
kultury vypil Pettenkofer urèité množství natr. bicarbo-
nici, aby neutralizoval kyselé baktericidní prostøedí žalu-
deèního obsahu. Návaznost na práci Gustava Kabrhela, 
která pojednává o pùsobení (kyselé) žaludeèní „šśávy“ na 
patogenní mikroorganismy a byla 3 roky pøedtím vykoná-
na Kabrhelem na mnichovském Ústavu hygieny Maxe von 
Pettenkofera, je více než zøejmá (7). Max von Pettenkofer 
cholerou neonemocnìl, protože R. Koch, který kulturu 
Vibrio cholerae pro nìho pøipravoval, v obavì, aby nedošlo 
k zanesení a možné epidemii cholery, pøipravil údajnì 
kmen oslabený a netoxigenní (7, 11, 12).

Poznámka: Fritze Shaudinn, narozený v roce 1871 ve východním Prus-
ku (Rosennken), objevitel bledých spirochet – pùvodcù syfilidy (Treponema 
pallidum), protozoolog, pøi svém bádání na pobøeží Istrie vìdomì pozøel 
velké dávky améb a panuje pøesvìdèení, že následné onemocnìní bìhem 
nìkolika málo let vedlo k jeho pøedèasnému úmrtí ve 34 letech (1905).

Gustav Kabrhel, jako docent „všeobecné a experimen-
tální pathologie“, obdržel v roce 1888–1889 Krombholzo-
vu nadaci pro stipendijní pobyt na Hygienickém ústavu 
Maxe von Pettenkofera v Mnichovì a na základì tohoto 
studijního pobytu byla Gustavu Kabrhelovi rozšíøena 
venia legendi na obor hygiena (5, 7, 8).    

Již v roce 1882 zakládá Isidor Soyka na nìmecké 
lékaøské fakultì (NLF) tehdejší k. k. Karlo-Ferdinandovy 
Univerzity v Praze Hygienický ústav, v roce 1897 založil 
i na èeské lékaøské fakultì èeské K. F. Univerzity Hygie-
nický ústav Gustav Kabrhel. Jak Isidor Soyka, tak Gus-
tav Kabrhel byli žáky Maxe von Pettenkofera i Roberta 
Kocha. Tato erudice obou zakladatelù hygienických ústa-
vù, Isidora Soyky a Gustava Kabrhela, mìla za následek, 
že oba vycházeli jak z tradièního pojetí hygieny, která 
kladla dùraz na bakteriologii, tak i vlivem pøedchozí 
své erudice vnášeli do oboru výrazné prvky fyziologic-
ké, sociální a další. Dali tak základ Pražské hygienické 
škole, která vychovala mnoho významných vìdeckých 
osobností (9) .

Vìhlas a význam Maxe von Pettenkofera daleko pøesá-
hl jeho dobu: svìdèí o tom i úcta k jeho památce, kterou 
projevil v nedávné dobì, v roce 2007, kolektiv autorù, 
vedených K. Trulzschem, pojmenováním jubilejního 
padesátého objeveného stafylokoka názvem Staphylococ-
cus pettenkoferi (11). 

Možno konstatovat, že tradice zakladatelù vìdního 
oboru hygiena na dnešním území èeského a slovenské-
ho státu zùstává zachována mj. i v tradièních názvech 
oboru nìkterých univerzitních ústavù hygieny, v názvech 
základních pedagogických textù tìchto ústavù a zejména 
a nikoliv na posledním místì i v názvu našeho èasopisu 
HYGIENA (1–4, 10, 14). Památku na odkaz Maxe von 
Pettenkofera lze uctít i uvedením jeho známé básnì:

„Umìní léèit dokáže zmírnit mnoho bolestí,
o to krásnìjší je umìní,
které dokáže zabránit nemoci døíve
než tato vypukne“.

Vìnování:
Autoøi vìnují tento èlánek pøipomínce 110. výroèí založení 
Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékaøské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze.
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