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GUSTAV KABRHEL
Ke 150. výročí narození zakladatele české vědecké hygieny
„Mladší generace pøíslušníkù soudobé hygienické
obce zná již vlastnì prof. Gustava Kabrhela jen podle
jména z odborné literatury; starší generace si vzpomíná
ze svých studentských let na pražské lékaøské fakultì na
jeho rázovitou postavu, ale tìch, kteøí se dennì s prof.
Kabrhelem stýkali a kteøí byli jeho spolupracovníky, je
dnes již poøídku…“, stýskal si pøed padesáti lety prof.
Miloš Kredba, Kabrhelùv žák a nástupce v èele Hygienického ústavu (9). Èas pokroèil, takže dnes mladší
generace hygienikù nezná prof. Kabrhela vùbec, ze starší
generace ho tu a tam zná nìkdo podle jména a z pamìtníkù už nežije nikdo. Letošní kulaté výroèí narození je
tedy dobrým dùvodem pøipomenout souèasné generaci
hygienikù tuto osobnost.
Prof. Gustav Kabrhel se narodil 23. 11. 1857 v Dražkovicích u Chrudimi. Protože ho pøitahovala matematika,
zaèal ji studovat na filozofické fakultì vídeòské univerzity, ale již po tøech semestrech pøechází na fakultu
lékaøskou. Když se blížil konec jeho studií, byl v r. 1882
vydán zákon o zøízení èeské univerzity (UK v Praze byla
tehdy nìmeckou) a Gustav Kabrhel jako výborný student
byl v rámci hledání potøebných kádrù vyzván, aby se pøipravoval na vìdeckou a pedagogickou dráhu. Zaèátkem
školního roku 1883–4 nastupuje Gustav Kabrhel jako
asistent do Ústavu pro všeobecnou a experimentální
pathologii v Praze a z tohoto období a oboru se objevují
jeho první vìdecké práce (3). K jedné z nich (6) je pøihlédnuto jako k habilitaèní práci.
Léta 1886–7 znamenala – z našeho dnešního pohledu
– klíèový pøelom v jeho životì. První zahranièní publikace,
docentura, svatba… to vše bylo jistì významné, ale nás nejvíce zajímá nové odborné nasmìrování. Prof. Kredba k té
dobì uvádí: „Do té doby nebyla na tuzemských universitách pìstována hygiena jako pøedmìt rovnocenný ostatním
lékaøským oborùm. Novì vznikající pøesvìdèení o nutnosti
zavést nauky zabývající se preventivní medicinou pøineslo
tu obrat, ale k jeho realisaci bylo potøeba vìdeckého pracovníka… Za takového adepta byl v r. 1887 vyhlédnut profesorským sborem Kabrhel, a nabídku pøijal...“ (9).
I když vzorem byla tehdy nìmecká hygienická škola
a tam také smìøovaly Kabrhelovy studijní pobyty (1888
v Pettenkoferovì ústavu v Mnichovì; 1890 v Kochovì
ústavu v Berlínì), Gustav Kabrhel na rozdíl od vìtšiny
nìmeckých hygienikù nepovažoval hygienu za pouhou
aplikovanou bakteriologii, ale za obor daleko širší,
zasahující do øady jiných oborù, resp. èerpající z nich.
Proto se vedle „své“ fyziologie zaèal vzdìlávat v chemii,
rostlinné mikroskopii, zbožíznalství atd. V roce 1891 byl
jmenován mimoøádným a v roce 1899 øádným profesorem hygieny na pražské èeské lékaøské fakultì, a to jako
první osoba vùbec. Nadto již v r. 1891, když absolvoval
studia chemické technologie na vysoké škole technické,
se na této škole Gustav Kabrhel habilitoval pro obor
technické hygieny. Netøeba dodávat, že i to byl tuzemský
primát. Stejnì jako to, že v 90. letech již bìžnì publikuje
v nejdùležitìjším tehdejším mezinárodním hygienickém
èasopise Archiv für Hygiene. A koneènì r. 1891 byl zvolen
též dopisujícím èlenem Èeské akademie – pøipomínám,
že mu bylo 34 let.

V roce 1897 se Gustav Kabrhel koneènì doèkal na
fakultì založení samostatného hygienického ústavu.
Souèasnì s tím si vymohl i zøízení (c.k.) Všeobecného
ústavu ku zkoumání potravin. A pochopitelnì se stal
jeho pøednostou.
Pobyt u Maxe Pettenkofera, díky kterému se Mnichov stal prvním novodobým evropským mìstem, který
(vy)øešil zásobování pitnou vodou a odvádìní odpadních
vod v souladu s moderními hygienickými poznatky, rozšíøil pøirozenì Kabrhelùv zájem i na oblast pitné vody,
ve které pak dosáhl asi nejvýznamnìjších úspìchù jak
na poli odborném, tak spoleèensko-politickém, protože
se na pøelomu století velmi zasadil o to, aby Praha byla
zásobována kvalitní podzemní vodou z Káraného a ne
vltavskou vodou. Zatímco tehdy nad jednou lobby vyhrál,
s jinou (potravináøskou) lobby vedl po 30 let urputný, ale
èasto nerovný boj v pøípadì falšování potravin. Pøeèíst
si kapitolu „Vykoøisśování lidové výživy velkokapitálem“
v jeho knize vzpomínek (5) je i dnes neobyèejnì pouèné
a pro ty, kteøí nehodlají rezignovat na špatnosti kolem
sebe, i posilující.
Nicménì ještì zpìt k vodì, protože Gustav Kabrhel byl
nesporným zakladatelem naší hygieny vody. Vedle øady
experimentálních prací (zneèištìní a samoèisticí schopnost øek, vliv vlastností pùdy na kvalitu vody ve zdroji,
úèinnost vodárenské pískové filtrace, nové metody bakteriologického zkoumání vody atd.) a z nich vyplývajících
vìdeckých publikací je autorem zøejmì první systematické a modernì pojaté pøíruèky na hodnocení jakosti
pitné vody (8), a to nejen v evropském, ale i ve svìtovém
mìøítku. Byla okamžitì pøeložena do nìmèiny a v rozšíøeném vydání vyšla následující rok (1900) v Nìmecku (7).
I když toxikologické poznání i analytické možnosti byly
tehdy ještì omezené, nastolený pøístup k hodnocení je
natolik moderní, že plnì odpovídá nejnovìjšímu pojetí
zabezpeèení nezávadnosti pitné vody podle Svìtové zdravotnické organizace (1).
„Dlužno ovšem souèasnì vytknouti, že v praxi pøi posuzování vod od chemikù neb i bakteriologù, kteøí sice mají vìdomosti
nutné k vyšetøování vody smìrem dotyèným, jimž však znalost
posuzování vod… leckdy naprosto chybí, na stávající pokrok
v tomto odvìtví vìdy hygienické se nebere nejmenšího zøetele…
Toho druhu (nesprávné – pozn. FK) posudky bývají obyèejnì tím zavinìny, že dotyèní chemikové nebo bakteriologové
(nehygienikové) posuzují vodu na základì jistých hranièních
hodnot, o kterémžto poèínání dlužno s dùrazem vytknouti, že
vìda hygienická je naprosto zavrhuje… Jinou vadou takového
bezmyšlenkového posuzování vod pitných jest, že se pøi nìm
nebere nejmenší zøetel na øádné místní prozkoumání ovodí,
pramene neb studny, o jejíž vodu se jedná. Smìrem tím dlužno
vytknouti, že správný posudek bez takového lokálního vyšetøení vùbec není myslitelný a že lokální šetøení mnohdy teprve
dá na ruku zpùsob a cestu, jakým chemické a bakteriologické
zkoumání se bráti musí, jestliže ku správnému posudku se má
dospìti...“ (8).
Gustav Kabrhel se však nezabýval pouze vodou a výživou, ale také hygienou prùmyslovou a školní a samozøejmì i epidemiologií. Vedle odborných publikací, jejichž
celkový poèet se blíží stovce, nezapomínal ani na osvìtu

doma nedoèkal. Jako malou nápravu pøipravuje KHS
Pardubického kraje – ÚP Chrudim ve spolupráci se SZÚ
– NRC pro pitnou vodu na listopad 2007 alespoò vzpomínkový semináø k pøipomenutí a uctìní osoby profesora
Gustava Kabrhela.
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široké veøejnosti. Svou poslední publikaci „Obrana proti
stáøí“ vydal prof. Kabrhel po deseti letech dùchodu v roce
1937 (4), což svìdèí o tom, že jeho doporuèení o aktivním stáøí nebylo pouhou proklamací. Nelze nezmínit, že
prof. Kabrhel nejen pilnì publikoval, ale i redigoval – od
r. 1891 Zdravotnický vìstník (pøílohu Èas. lék. èeských,
kde vycházely i referáty z oblasti hygieny a epidemiologie,
jakož i sociální hygieny). V roce 1899 založil a po 10 let
vedl Èasopis pro veøejné zdravotnictví.
Gustav Kabrhel byl velmi spoleèensky a veøejnì èinná
osoba. V roce 1900 založil a dále pak vedl Klub pøátel
veøejného zdravotnictví, který se pozdìji pøemìnil na
Spoleènost pro veøejné zdravotnictví. V letech 1906–1909
byl èlenem zemské zdravotní rady, od r. 1909 pak èlenem
nejvyšší zdravotní rady ve Vídni. V roce 1924 byl zvolen za
prezidenta Státní zdravotní rady ÈSR. Z akademických
hodností zastával funkci dìkana fakulty ve školních
letech 1900/01, 1907/08 a 1914/15.
V roce svého odchodu do dùchodu (1927) vydal ètyøsetstránkovou monografii o hygienì vody (2), dodnes
v mnoha smìrech unikátní. Poté se odstìhoval do mìsta
svého gymnaziálního mládí (Chrudimi), kde 12. 4. 1939
zemøel a na zdejším høbitovì byl i pochován. Jeho ostatky
byly r. 1991 pøevezeny na høbitov do Kolína.
Potøetí v tomto èlánku zmíním jméno zakladatele
nìmecké komunální hygieny, Maxe von Pettenkofera
(1818–1901), abych konstatoval, že tento Kabrhelùv
uèitel se doèkal mnohých poct – na jednom z hlavních
mnichovských námìstí stojí Pettenkoferùv pomník,
desítky nìmeckých mìst mají po nìm pojmenovánu
ulici. Gustav Kabrhel se takového oficiálního uznání
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