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V Ý R O Č Í

JINO&ICH SUZA (*• 12.1. 1890 Třebíč)
Pirřl sto rokmi, dňa 12. jenuára 1890, sa v Třebíči na Zorave 

narodil Jindřich Suza, botanik, ktorý oa významné zaslúžil o p~- 
znanie československých liSajníkov. Pochádzal z rodiny rozhlade- 
ného knihára. Rodinné tradicie a inšpiračné příklady učitelov 
a pnfesorov (najmä J. Uličného a li. Dvořáka) čoskoro přebalili 
jeho záujem o přírodu 3 usměrnili ho na rastliny. fičte ako Student 
gymnázia začal poznávat nielen vySšie rastliny ale aj lišajníky, 
budovat si herbář. Stol sa tieŽ členom Přírodovědeckého klubu v 
Prostějově a dokonca si na splátky kúpil mikroskop.

Po maturitě roku 1910 a absolvování jednoročného abiturienského 
kurzu sa stal učitelem, no botaniku neopustil. Profesionálně sa 
jej však mohol věnovat iba potom, čo 3Í ho roku 1921 prof. Podpěra 
vybral za asistenta na novovzniknutěj univerzitě v Brně. Tu popři 
plnění svojich povinností absolvoval aj vysokoškolské Studium.
Roku 1932, po habilitování pře odbor s: sterna tie ke j botaniky, pre- 
šiel do Prahy na Karlovu univerzitu, kde ho roku 1936 vyměňovali 
za mimoriadného profesora (riadnym sa stal -so spätnou platr.fi 3 tou- 
až po oslobodení. Na tomto pósobisku vyvrcholila jeho badatelská 
aktivita. Celková uveřejnil takmer 200 publikácií. Prevažujú práce 
věnované lišajníkom, ale nezanedbnl ani vyšáie rastliny, papraío- 
rosty, machorasty (najma teplomilné pečenovky) ba ani huby.
J. Suza zemřel dna 19. noveabra 1951 v Prahe, po krátkéj taíkej 
chorobě. O pät dní neskór ho pochovali v Třebíči, tak ako si to 
vždy Želal.

V lichenológii sa sprvu zoneral na floristický výskům morav
ských, neskor slovenských a napokon oj Českých liSajníkov. Zaujali 
ho tiež lišajníky Polska, Rokúska, Bulharska, Zakaipatskej Ukraji
ny a Labradoru. Skúmal oceanické, meridionálne a boreálne vplyvy 
v Čes-koslovenskej lichenoflóre ale aj problematiku ferofilných 
druhov či taxónov rastúcich na hadcoch.

Suzove zberatelské výsledky sú pozoruhodné. Okre-* exsikátrvej 
zbierky "Lichenes Bohemoslovakiae exsiccati" ktorú sám vydával, 
dokladov ktorými přispěl do áalaích zbierok exsikétcv i materiál~v, 
které už nestihol využit (Reliquiae Suzaianae), sa prejavili najmä 
v jeho rozsiahlom herbári liSajníkov. Okrem vlastných zberov 
obsahuje cenný porovnávací materiál z celého sveta a preto je výz
namným pramenným zdrojom Studia. V^rokoch 1963-1965 ho zakúpilo 
Národní muzeum v Prahe, menšia část (rod Cladonia) je uložený na 
katedře botaniky PřF UK v Prahe.

Za všetko však bolo třeba platit námahou a značným praccvným 
vypatím. "Vzpomínám na četné exkurse, které počaly před východem 
slunqe a končily hledáním noclehu kolem jedenácté hodiny večrní, 
nebot věci esobní (jídlo, nocleh) jsou na exkursích s prof. Suzou 
posunuty až na místo poslední. Moje fyzické já, po cel denní náma
ze unavené, tázalo se někdy marně "proč", kdy téměř již potmě 
absolvovala se ještě "skalka" vysoko ve stráni" - opisuje J.Šmarda 
spoločnú prácu v teréne.

Takéto pracovně nadšenie a dlhoročný lichenologický priezkum 
váak neboli máme. Priniesli detailný obraz o stave lišajnikjvej 
flory v mnohých oblastiach nášho Státu spřed niekolkých desatr- čí. 
Iba váaka nim možme porovnávat dynamiku, zvačša negativných zmien, 
ktoré postihujú naše lišajníky. O dovod viac na spomienku a trva
lé -/úctu.
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