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T.

Rostlinosociologické jednotky slatin a lucnich porostû
V Polabi.

fPracovâno s podporou Národní rady badatelské.)

Dr. JAROMÍR KLIKA.

Predlozeno ve schùzi dne 14. ùnora 1945.

Prûbëhem posledních padesâti let vyznacná polabská rostlinna 
spolecenstva tak ustoupila, ze jsou dnes zastoupena pouhÿmi zbytky 
a fragmenty. A tím mizejí i pûvodni slatinnà a lucni spolecenstva (kyselky 
a cernavy) ve Stredním Polabí, omezenà dnes pouze na 2— 3 stanovistë. 
Ponëkud lépe zachovâna jsou pùvodni luka (C a ricetu m  D a v a llia n a e , 
S eslerietu m  u lig in o sa e)  ve vÿchodnim Polabí, byf i tu byla dnes na 
tistupu. Snazil jsem se jiz v drivëjsich svÿch pracech zachytiti nëkterà 
vyznacná spolecenstva tohoto území; v této souborné práci pojednávám 
o ràzovitÿch slatinnÿch a lucnich sporecenstvech na podkladë snimkii 
/  r. 1930— 1944. Vsimnuto zde bude zejména jejich sukcese.

Pfi nëkterÿch exkursich ve vÿchodnim Polabí doprovázeli nine pp. dr. 
J .  Smarda, F .  S marda, rid. A. SouëEK, K . K rCan, B . V â lek , F . H oSavka. Za 
urceni mechû dëkuji p. dr. J .  S mardovi. Práce ve vÿchodnim Polabí byly 
mnë ëàstecnë umoznëny podporou N áro d n í ra d y  b a d a te ls k é . Kladu, 
podle svého minëni plnÿm právem, dûraz na srovnání nasich asociaci 
s totoznÿmi nebo pfibuznÿmi spolecenstvy odjinud popsanÿmi. Jen  tím 
vynikne jejich plasticita, ekologie a rozsifeni.

Pûdni podminky slatin polabskÿch se stanoviska pedologického byly 
zpracovâny ve studii K l e Ckovë (1930), rada pûdnich profilû polabskÿmi 
kyselkami a cernavami v této práci nám dovoluje vytvoriti si presnÿ obraz 
pûdnich pomërû. Doplñkem je studie B. V álka (1942). Mâlo pozornosti 
bylo vënovâno, bohuzel, nejvÿznacnëjsimu ciniteli, t. j. hloubce hladiny 
spodní vody a jejímu kolísání na stanovistich rostlinnÿch spolecenstev.

Slatinné polabské louky (kyselky, cernavy) jsou pfedposlednim 
clânkem ve sledu rostlinnÿch spolecenstev, kterÿmi zarûstaji slepá labskà
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ramena a tûnë. Poslednim clânkem jsou olsiny. Tohoto zarüstâni se 
'zucastnl predevsim râkosiny (spolec. sv. P h r a g m i t i o n )  zastoupené 
rûznÿmi subasociacemi spol. S c i r p e t o - P h r a g m i t e t u m , ,  fragmenty as. 
C l y c e r i e t o  - S p a r  g a n i e  turn neg le c t i .  K  râkosinâm patri i typiekë po- 
labskë M a r i s c e t u m  s e r r a  U (Cladietum M arisci) a (J a  l a  m a  g r o s t i d e - 
tum n e g l e c t a e  (Hrabanov). Za rakosinami nasleduji v mëlcich a bahni- 
tëjsich vodaeh spoleëenstva velkÿcb, hlavnë trsnatÿcb ostrie (sv. M a g - 
n o c a r i c i o n ) .  Jsou tu opët fragmentârnë vyvinutc as. (Ut r i c e  h im  
. 11 u d, s o n i i (  C . olatae )  a C! a r i c e, 1 u m i  n f l a t  a e - v e s i c a, r i a e..

l)o sv. M  a g no c. a- r i cio n zarazuji téz as. Caricetum  puradoxae, 
jejiz sou borna tabulka je vypracovana na podkladë 10 snimku, z nieliz 
east, dal nine k disposici R. VAî.kk . Snimky jsou z okoli lâzni Bolobradu 
(mezi Jjâny a B.), Hradee Krâlové (rylmik JJatlik), (llmenë (mezi CM i. 
a Braudÿsem,od Slatinan, Luzan a R,eky u Krucemburka. (Jarcx paradoxa 
je ve vÿ(;h. Oechach dru hem. spise prehHzenÿm nez vzâcnÿm. Vsecbna 
stanovistë jsou pokryta vodou po celÿ nebo vëtsinu roku; trsy Car ex 
paradoxa, tvofi ëasto bulty, nëkdv znacnë velké (20— 50 em u rybnika 
Datliku podle B.VA uc a). J sou i ûtocistëm dalsich (h'uhu. Mezi nimi bÿvaji 
vodou naplnëné prohlubeniny (slenky) utulkem mechu. Na suohÿch stano- 
visticli pridruzuje se Car ex Davalliana, oznaëujici smër dalsi sukeese. Vÿ- 
znacné je toto spolecenstvo pfevlâdnutihi Carex paradoxa. C aricetum  
p a r a d o x a e  je spolecenstvo jednoduehé stavby. Z mechu se zûcastni 
hlavnë Climacium dendroides, Aulaeomnivm palustre, Acrocladimïi cuspi- 
datum.

4.3.V Carex paradoxax)
1.1.V Filipéndula ulmaria
1.. 1.V Prunella vulgaris
1.2.IV  Caliha palustris
1.1. I l l  Mentha aquatica
1.1.111 Ranunculus flammula 
1.1 .III Calium palustre
2.2.111 Ranunculus repens
1.1.111 Equisetum limosum
1.2. III Trifolium  repens
1.1.111 Ranunculus acer
1.1.111 Phragmites communis 

— .1 .III Angelica silvestris
— .2.111 Sanguisorba officinalis *)

1.1. V Valeriana dioica
1.1. V Equisetum palustre 
1 .l.V Lychnis flos cuculí
1.1. I l l  Carex fusca
1.1.111 Lysim achia nummularia- 

‘ 2.1 .III Lotus uliginosus
1.2.111 Carex Davalliana
1.1. I l l  Myosotis palustris
1.1 .III Briza media
1.1.111 Galirnn uliginosum
1.1 .III Lythrum salicaria,
1.1 .III Carex panicea

— .1.111 Ranuncidus auricomus
1.2.II Pôtentilla tormentilla

*) Prvni cislice znaci dominanci (komb. stop. B r .—Bl.), drnhé sociabilitii, tfeti 
pak tridu frequence (poctu snimku ) po 20 % .
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/£„: 2.2.111 Acrocladium euspidatn.m, 2.2.IIT Glimacium dendroidea
2.2.I ll A vlacomnium 'palustre 4.3.T Gamptothecium, nitens
4.3.T Drepanncladus revolveres

V 1 —2 snímcích: A y rostís canina, Cardamine. 'pealen,sis, C arex  clongata, O. 
d aca , C. gracilis, C irsium cannm , (Jrepis su ed  si-folia, E leocharis uniglum is, E riopho- 
rum  angustí] o liw n , E . latí folium , Galium bvreale, Ir is  pseudacorus, Lathyrus praten - 
sis, M olin ia  coerulea, Orchis lat i-folia, P arn assia  palustris, P ed icu laris palustris. 
Polygonum  a mphibium , P hinanthus minor, Hum ex acetosa. T araxacum  palndosum , 
T rifolium  /mátense, Veronica heccabune/a.

V literature nalezneme malo dat tykajicich se nasi spolecnosti. 
P awlowski (1928) pfirazuje pribuznou faeii s Gar ex parado xa k as. Gar ex  
disticha-G . (gracilis v ndoli Rudawa u Krakova. Soó (1939) uvádí 
z oblasti Nyirségu G aricetum  para d oxa e drepanocladosum  primo za 
pásem rákosí a lisící se nëkterÿmi vlhkomilnëjsimi druhy a liojnëji za- 
stoupenÿmi druhy rákosí a ostric od nasi asociace. H egi (1939) upozor- 
ñuje, ze Carex paradoxa, ma schopnost tvoriti bulty a vyskytuje se s Carex 
stricta, za pásem rákosin.

Podobného rázu je C aricctum  distichae, které jako predeslà pro- 
vází rybníky a túne za ràkosinami. U rybnika Zliv u Ceské Skalice nalez
neme následující zonaci: Scirpetum —> P.hragmiteturn —> Garicetum disti
chae --> Garicetum Davallianae.

Pnkladem je následující snimek (vzat-ÿ spolecnë s br. SmardovÿMI) t-amtéz: 
C arex distichd  3.2, C. gracilis 2.1, Phragm ites com m unis 3.3, C. vesicaria  1.1, Galium  
uhginosum  2.2, I r is  pseudacorus, C ardam ine pratensis, C. dentata, Ranunculus acer, 
R. lingua, R . repens, na sussich mistecli pfistupuji L ychn is flos cuculí, Calth-a p a 
lustris, R oa trivialis, E 0: 40% : Drepa,nocla dus exanm datus  3.4, Amblystegium, riparia . 
Toto Stadium, které se blízí Caricetum gracilis Gr a e b .-H ueck 1931, mozno pova- 
zovati za iniciální stadium zminëné asociace. Jinÿ snímek: louky u vychodního 
brehu Rovenského ry b n ík a E 1 —  40%  (ostatek voda) v ni Calliergon cuspidatum  
3.4, C lim acium  dendroidea 2.2, M nium  a ffin e): C arex distidha 4.4, Galtha palustris 
2.2, F ilip én d u la  u lm aria  1.2, D escham psia caespitosa  1.2, Phragm ites com m unis 1.1, 
I r is  pseudacorus 1.1, G alium  palustre 1.1, L ysim ach ia  num m ularia  1.1, M entha  
aquatica  1.1, Sanguisorba o ffic in alis  1.1, V aleriana o ffic in a lis  1.1, C arex r ip a r ia  1.1, 
C ardam ine pratensis, C arex acuta, C. pan icea, Equisetum  lim osúm , E . palustre, 
Lathyru s pratensis, Lythrum  salicaria , L ychn is flos cuculí, Orchis incarnata, P ed i
cu laris palustris, Peucedanum  palustre, P im pin ella  m aior, P oa  pratensis, P . trivialis, 
Potentilla anserina, R anunculus auricom us, R . repens, Sym phytum  officinale, T a ra 
xacum  paludosum , Thàlictrum  angustifolium . ^

Celkovÿ obraz na podkladë 10 snimkû z okoli Öeske Skalice a Nového
Mësta n. Met.:
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3.3.y  Carex disiicha
1.1. V Phragmites communis
1.1 .IV Valeriana officinalis 
1.2.I l l  Carex panicea
1.1. III Mentha aqua,tica

+  .1.III Equisetum palustre
2.2.11 Filipéndula ulmaria
1.2.11 Galium uliginosum
1.1.11 Lysim,achia vulgaris 

+  .1.II Cardamine pratensis 
+  .1.II Lychnis flos cuculi 
+ .  1. II Ranunculus acer

4- .II Galium boreale 
+  .II Thalictrum angustifolium 

E 0: 3.3.IV Calliergon cuspidatum

1.2.V Caltha palustris
1.1. IV Pedicularis palustris
1.1. IV Sanguisorba officinalis
1.2.I l l  Deschampsia caespitosa

-l-.l.III Lathyrus 'pratensis
1.2.11 Agrostis alba
1.2.11 Molinia coerulea,

-(-.2.II Angelica silvestris 
+  .1.11 Cirsium, oleraceum 
+ .  1 .II Orchis incarnata

h .II Poa trivialis 
+  .1.II Ranunculus lingua,

+  .11 Symphytum, officinale

V 1— 2 snímcích pristupují Alectorolophus minor, B riza m edia, Carex acida, C. 
flava, C. gracilis, C. vesicaria, C. riparia , Equisetum  lim osum , Pea, pratensis, Peuce- 
danum  palustre, Potentilla anserina, R anunculus auricom us, P im pin ella  m agna, 
T araxacum  paludosum ; E 0: B ryum  ventricosum, Cratoneuron commutatum, Calliergon 
giganteum, Drepanocladus rem irens, D. exannulatus. C lim acinm  dendroides, M nium  
affin e .

Trida: Mol ¡neto-Arrhenatheretea (Br.-Bt, 1930) Tx 1937.
Vyzn. trídní dr.: A lopecurus pratensis, A vena pubescens, Carum carvi, Ceras- 

liu m  caespitosum , Centaurea jaxea, C. oxylepis. Carda,mine pratensis, F estuca arun- 
dinacea, F . pratensis, F . rubra,-genuino, H olcus lanatus, Lathyrus pratensis, FJdeum  
pfätense, P oa  triv ialis, R anuncidus acer, fíum ex acetosa, Tragopogón pratensis. 
T rifolium  pratense, T. repens, V icia eracca.

A) rád: Molinietalia W K och 1926.
Vyzn. íádovó dr.: C irsium  oleraceum , C. palustre, C. rivulare, Descham psia 

caespitosa, F ilip én d u la  u lm aria, Lotus uliginosus, Tyychnis flos cuculi, Lysim achia  
vulgaris, P a m a ss ia  palustris, Polygonum bistorta, Selinum  carvifolia, Succisa  
pratensis, T araxacum  paludosum , T rollius europaeus, Valeriana officinalis.

Do tohoto íádu zahrnovány jsou svazy C a r i d  on D avallianae  
K ka . 1934 a M o linio n  coeruleae  K och 1926. T ü xen  píiradil k mm 
jesté C althion p a lu stris  (1937), ktery vsak podle mého mínéní nema 
sociologicky a ekologicky valného opodstatnéní do ného zahrmité aso- 
ciace Ize zaíaditi dobíe do sv. Molinion a Caricion fiiscae.

1. svaz: C a r i c i o n  D a v a l l i a n a e  K ka 1934.
Vÿzn. dr. svaz.: Blysm us com pressus, C arex D avalliana, C. distans, C. Hosti- 

an a, C. pu licaris, Crépis succisifolia , E riophorum  latifolium , lE p ipactis  palustris, 
Equisetum variegatum, Gentiana ama,relia  var. turf osa ̂ E leccharis pauciflora, Orchis 
incarnata, 0 . palustris, Rhinanthus serotinus, P inguicula vulgaris (var. bohem ica),
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l'olygala austriaca, .Ranunculus auri cornus, Sesleriu uliginosa, Schoenus nngrtcans, 
S. ferm yin eu s.

Spolecenstva tolioto svazu zarüstají stará labskà ramena, tünc a zà- 
toky. Jejich druhy, zejména vûdci, se vyznacuji znacnou dynamickon 
iuohutnosti. zejména trsnaté druhy buduji pùdu svÿmi trsy nad hladinu 
vod a prûbëhem doby vyplni vice nez drivëjsi vodni prostor. Dalsi 
sukcese tëchto spoleëenstev je podminëna klesáním hladiny spodní vody. 
Prûbëhem doby zarezávají se potoky do podkladu a následkem toho klesà 
i hladina spodní vody. I pri zarústání vod nad jejich úroveñ snizuje se 
prirozenë hladina spodnich vod. Klesnutim hladiny spodní vody vlhko- 
milnëjsi spolecenstva jsou vystfídána suchomilnëjsimi. Samo sebou 
i stoupání a klesání této hladiny prûbëhem roku má vliv na ráz spole
censtva a odrází se zejména v mechové pokrÿvce. Umëlé snizeni hladiny 
spodnich vod uplatni se pri odvodñování casto katastrofâlnë, pri ceniz 
uutno zdûrazniti, ze i nëkdv k neprospëchu celkové produkce.

Iniciálním stadiem pro spolecenstva sásiny byvá ve strednim PoJabi 
asocia ce

Ju n c e tu m  obtusiflori W. Kocfi 1920

primitivni stavby a po stránce systematické rûznë zarazo vana. Néktefí ji 
priíazují k S choenetum , jini k sv. M o linio n . K och uvádí jako vÿzn. 
as. druhy J  uncus obtusiflorus, Crépis paludosa. L ibbekt (1932) prirazuje 
k nim Calamayrostís neglecta a Crépis paludosa pokládá pouze za dife
rencié lni druh.

U nas fragmenty Ju n c e tu m  o b tu siflo ri jsou zastoupeny ve stred- 
nim Polabi mezi Lysou (Hrabanov) a Mëlnikem (Vrutice), kromë toho je 
znâmo pouze z nëkolika stanovisf západního Polabi na pi. u Vrbky 
u Roudnice, kde jej zjistil po prvé F. A. N ovak. Zarûstà nehluboké tûnky 
a príkopy, rád se usídlí na prameniskách ve vodách bohatÿch na kyslik 
a uhlicitan vápenaty. Má velkou konkurencni schopnost a proto neni divu,. 
ze vydrzi dlouho (podobnë jako rákos) i v uzavrenÿch porostech sásiny.

Pfikladern mohou bÿti následující «nimky : Chràat u Vsetat, pflkop nedaleko 
¿elezn. domku s înëlkou vodou: 8 m 2 —  10% : J  uncus obtusiflorus 4.4, ücirpus 
rnaritimus 1.1, O lyceria p licata , R anunculus flam m ula  1.1, E leocharis palustris, C arer  
flava  2.2. Blíze k brehu pristupují Agrostis alba, C arer  pan icea , C. fusca.

Vlkava mezi St. Lysou a Lysou: v inundacnim území, vlhká, cerna pùda: 
25 m2 —-100% : E Q: A crocladium  cuspidatum  3.4; E 1: J  uncus obtusiflorus 2. J, 
Schoenus ferrugineus 2.2, C arer  pan icea  2— 3.2— 3, P ctentilla  tormentïlla 1.1, M oli- 
n ia  coerulea 1.2, H ydrocotyle vulgaris 1.2, P arn ass ia  palustris  1.1, Phragm ites, 
Potentilla anserina. V doprovodu pfevládtvjí druhy sv. Molinion.

Vsetaty, jiznë pod krizovatkou obou trati, inëlké, na jare zatojjené príkopy, 
60% : Ju n cu s  obtusiflorus 3.2, Tetragonolobus siliquosus 1.2, P hragm ites  1.1, Lythrum  
sa licar ia  1.1, M entha aquatica  1.1, Equisetum  arvense 1.1, D escham psia caespitosa 
-f .2 , C irsium  canum , Odontites rubra, P ed icu laris palustris, Potentilla anserina, 
S a lir  caprea  + .2 , Sanguisorba offic in alis .
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V'rutioe 'i Mélníkti, na vyrypanyeh mísleob: nejníze Cladium muriscus 3 .-, 
( 'hrysohypnum stellalum  5.5. ü  ñeco vyse následujíeí porost: 20 ma - — 00%  (ostatok 
voda): Ju n cu s  obtusiflorus 2.3, Schoenus interm edins 2.2 (— v), Carex; flava  1. 2, 
Potentilla lormentilla 2.2, Carex pan icea  1.2, TelrayonoloLus 1.2, Phragm ites 1.1, 
E riophom m  lati folium  1.1, Linum  cathart¿cum 1.1, G alium  verum  J .l , Hy-pochocris 
radicata  1.1, P arn assia  palustris 1.1, P ingu icida vulgaris J .l , S u ed  va pratensis 1.1, 
T araxacum  paludosum  1.1, Carex flacea , Centaurea jacea , C irsium  palustre, Ep-i- 
pactis palustris, E qu iselum  variegalum , M entha aqua tica, Polygala austriaca, Orchis 
inca-mata, O. palusler, T o fie ld ia  calyculata.

Loucka nedaleko Vrbky (u Iioudnice), inélká kruliovitá tun, 00%  (ostatek 
voda): Ju n cu s  obtusiflorus 4.5, Phragm ites 1.1, B etula pubescens 1.2, C irsium  p a 
lustre, Eu-patorium cannabinum , Frángu la alnus, Peucedanum  palustre. Sukcese 
sméíuje k B e t u l e t u m  p u b e s c e n t i s  m o l in i e t o s u m .

U nás Juncetum subnodulosi nebylo jesté popsáno. Jemu pfíbuzná 
je ve Francii as. Schoenus nigricans-./uncus obtusiflorus (G aume 1924, 
A llo rg e 1922, L em ér  1937), ze Savojska ji uvádí G uinochet (1939-40). 
V sev. Némecku je jí nékolikráte vzpomennto L ibeer tem  (1932, 1938, 
1939), ze sev.-záp. Némecka ji uvádí T üxen  (1937), ze záp. ve fragmen- 
tech Ob er d ö r fer  (1936) a J onas (1932).

S ch o en etu m  tiigricantis bo hem icum  K ka 1929.
Vyznacná asoc. dr Schoenus nigricans, S  interm edias, P inguicula vulgaris 

incl. P . bohémica, T ofield ia  calyculata  (lok.), ‘tCrepis Velenovshyi, Gentiana turfosa. 
Snímky:
1— 2: slatiny u dvora Preplatila mezi Vruticí a Mélníkem, púda cerná, hluboká, 

s velkou vzdusnou kapacitou, sussí varieta ( M o l in i e t o - S c h o e n e t u m ) ,  v prvém 
snímku vlhcí, v druhém sussí, 32 m2 — 90% .

3— 5: Vrutice u Mélníka, profil: i —2 dm sedohnédé uz sedobílé.rhizosfér\, 
4 dm rezavé linédó zeminy, pod kterou je hluboká, cerná zemina (srovnej K leüka 
1930, str. 21), six. 3 váze se na inicial, st. s J u n c u s  s u b n o d u lo  su s  a E q u is e lu m  
l im o s u m  (pod vodou), sn. 5 sussí varianta; 10m2—  100%, 32 m2 —  80% , 32 m2-  

80%.
0— 7: Hrabanov u Lysé, profil: 15— 20 cm bluboko zemina se znacnyirí obsa- 

liem uhlic. váp., pod ni raselina ze zbytkü ostfic a rákosin (do hloiibky 1 m), pod ni 
jezerní kfída (ve stíední cásti Hrabanova do ldoubky 2 m), na spodu (v hlowbee 
8 -—20 dm) písek: 25 m2 — 95% , 04 m2 - -  80% .

8: podél Vlkavy u 8t. Lysé (])oblíze mostu) 180 m; pod linédou rusel, zemiuon 
(2— 3 dm hl.) cerná raselina (az do ldoubky 75 cm) spocívající na byvalém due 
fícního koryta, 50 m2 —  100%.

9: vrutická kyselka, rypaniny u tüuék (srov. profil Kl/ECEÜV na str. 23), 
50 m2 — 100%, váze se na init. st. s J u n c u s  s u b n o d u lo s u s  a P h r a g m it e s .

10: v zadní cásti Hrabanova nad strouhou, 25 m2 — 80% .
8 frekvencí 10— 20%  pfistupují Centaurea jacea  (7), Cirsium cam ón  (4), 

Crep-is succisifólia  (3, 4), D escham psia caespilosa  (0), Eriophorum  angustifolim n  
(4, 8), G ym nadenia conopea  (10), Chrysanthemum leucanthemum  (4), L ysim ach ia  
vulgaris (6), M entha aquatica  (6), Peucedanum  palustre (10), P im pin ella  sax ífraga  
(4, 5), Plantago m edia  (7), Bhinanthus serotinus (1, 4), S a lix  repens (10), T rifolium  
•montanum (5), V aleriana d ioica  (7, 10).
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Vyznacná kombinace druhová: Schoenus nigricans, 8 . intermedins, 
Pinguicula vulgaris (inch bohémica), Cirsium palustre, Lythrum salicaria, 
Parnassia 2>alustris, Potentilla tonnentilla, Carex panicea, Tetragonolobus 
sil latios us, Phragmites communis, Carex flava, Linum catharticum.

Spolecenstvo sásiny vyzaduje púdu bohatou uhlicitanem vápenatym 
(casto v profilech nalézáme vrstvy bohaté na jezerní kfídu), byvá 
v prolákninách, kde se shromazd’ují spodní vodv, které namnoze prosako- 
valy opukami a slíny. Púdy jsou vzduéné, humosní, hladina spodní vodv 
nehluboko pod povrchem, takze na jare jsou vodou zaplavovány. Reakce 
püdy alkalická (N ovák-P rát 1926). V krytu vegetacním muze se roz- 
lisiti patio vyssí, nizsí a mechové. Vyvin mechového patra se íídí podle 
vlhkosti. 'Ve vlhcícK^ variantácli uplatñují se zejména Drepanocladas 
intermedins, D. revolvens, Chrysohypnum stellatum, Bryum ventricosum, 
Calliergon cuspidaium, Fissidens adiantoides a j .

Ve stíedním Polabí následují sukcesí po Schoenetum spolecenstva 
sv. Molinion, ve vychodním Polabí je Schoenetum zastoupeno asociací 
Caricetum Davallianae ekologicky bhzkou.

Jako inic. stad. vzácné byvá vyvinuta su b a so cia ce  s F leo ch a ris  
p a u ciflo ra  ( K och 1926) Tx 1937.

Jejím  pííkladem je následující fragment: Vrutice u Mélníka, tuñka proti 
nádrazí, v prohlubeninách U tricularia ochroleuca 4.4, mezi ninxi se strídaji osti iivrky 
suche púdy (pokr. 100% ): Eleochctris pau ciflora  3.3, P hragm ites 2.2, Equisetum  
lim osum  1.1, C arex flava  -|-.2, E quisetum  variegatam ; E 0: Chrysohypnum  stellatum  

A m u r a  pinguis.

Vétsinou vznikly porosty nasí asociace infraakvaticky zarustáním 
vod, vzácnéji na promácenych pudách u pramenu. Pfi dalsím vyvoji, 
kdyz klesá hladina spodní vody, prevládne Schoenus ferrugineus a druhv 
sv. Molinion, zmlazují kefe Salir sp. div., Frangida alnus, píedvoj olsiny 
(Hrabanov).

Schoenus nigricans je podle svého rozsííení v Evropé druhem jiho 
a stfedoevrópskym s tendencí atlantickou a subatlantickou (M eusel  
1944), cemuz odpovídá celkové i rozsírení nasí asociace. Tato vytváíí 
v jednotlivych okrscích Evropy nékolik geografickych variant. K och 
(1926) popsal ze Svycarska Schoenetum  n ig r ic a n tis  helveticum , 
Allo rg e  (1922) a Gaume (1928) S. n. p a ris ien se . Z Némecka popisuje 
B ertsch  (1928) její variantu se Schoenus ferrugineus, L ib b e r t  (1932) 
uvádí nasi asociaci z Braniborska (Neumark) a z Pomoíanska. T ü xen  ji 
popisuje ze severozápadního Némecka na cáíe Osnabrück—Neudorf— 
Hannover—Königslütter (1937). H orvatiC (1930) pripomíná z Char- 
vatska a Slovinska ochuzenou variantu nasí asociace. Soó (1941) popisuje 
z okoli Soproné Schoenetum  n ig rica n tis , Ju n c e tu m  subnodulosi, 
S eslerietu m  u lig in o sa e, C a ricetum  D avallianae, které jsou naSim
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znaéné príbuzné, ne-li 8 nimi identické. 1)1 uzno tu \ zpomenouti i vzornc 
studie L. Zobjusta (1935), ktery ji podrobnc zpracoval po stráuce sociolo- 
gické a ekologické.

Caricetum  Davalliatiae (b o h em icu m )  K ka 1941.

\ vznaené druliy atsociacní: C arex D av allian a , C. pulicaria, Orchis latí-folia, 
l ’olyyula austríaca, Ranunculus auricom us ssp. ?

Yyznacná druhová kcmbinaco: C arex D avalliuna, C. flava, C. panicea, Polen- 
tilla tornientilla, V aleriana dioica, C irsium vivulare, Cardam ine pratensis, R anunculus 
acer, Orchis latifolia, Crepis succisifolia.

Púdy silné humosní, cerné az hnédocerné, po píípadé spinavé zluté, 
s bohatym obsahem dusíku a vápníku. Hladina spodní vody, nehluboko 
pod povrchem, vystupuje na jare nad povrcb, v lété vysychají pouze 
svrchní vrstvy. 0  púdních pomérech pojednal B. Válek (1943). Se 
stránky sociologické popsal jsem tuto asociaci v píedcházející práci 
(1941), na kterou odkazuji; tu jsou téz publikovány asociacní tabulky. 
V následujícím doplñuji tyto údaje.

Ve stredním Polabí provází jen na mensích polohách kyselky a cer- 
navy, ale mnohem vice je rozsírena ve vychodním Polabí. Kromé tobo je 
známa z Kladenska (u Smecna), z nékolika míst západního Polabí 
a Stíedohoíí.

Je jí  rozsírení souvisí s vyskytem opuk, váp. slínu a jílú krídového 
útvaru. Je jí porosty vétsinou vznikají na pudách silné podmácenych, kde 
vyvérají prameny. Tyto obsahují casto tolik kyselého uhlicitanu vápena- 
tého, ze se srází ve vápenity tuf (luení krída).

llrndeono u ¡Smecna,, les ni loucka v olsine s vyverajíeími prameny, které vyté- 
kají jaleo potncek, pokry vnost 50% : Carex D avalliana  4.4, C. flava 2.2, Crepis p a lu 
dosa I —2.1, Bquisetum palustre, Potentilla torméntala,, Carex ¡lacea, F rax in u s, M en
tíat aquatica, Phragm ites, Orchis la tifo lia , Scirpus silvaticus, M yosotis palustris;

Cratoneuron com mutatum, C am plolhecium  n i tens, Glimacium dendraides, Coll ier - 
yon cuspidátum , M niuni cuspidátum,. Na svazíeh mají porosty následující slozoní, 
pokryvnoxt 80% : Carex D avalliana  3.3, C repis paludosa  2 .J, Carex panicea, 1.1, 
Pqaisctmn palustre, Mentha a-qua-tica 1.1, P arnassia palustris 1.1, Phyleuma, orbi- 
c alare  l .l , Trollius 1.1, V aleriana dioica, 1.1, C arex flava, -f -2, S alix  repens -| .2, 
Anthoxanthum, Briza, Dactylis glomeratu-, C arex silvática, Cirsium oleraceum, Crepis 
p rae morsa, Friophorum  latí folium,, F ilip én du la  tilma-ña-, Festuca rubra, Galium  
nliginosum, H ypochoeris radicata, Chrysanthemum leucanthcmum, L istera ovuta, 
M élica nutans, Orchis latifolia , P lanlayo lanceolala, P . m aior, Polygala austriaca,, 
Potentilla tormenlilla, Ranunculus acer, Rhinanthus crisla-gaUi, Pinyuicula vulgaris, 
Sanguisorba offic inalis, Scorzoneru hum ilis. Tyto porosty na méné vlhkém stanovjsl i 

cetnvmi druliv sv. Molinion müzeme oznaciti jako C a r ic e tu m  D a v a l l i a n a  e 
m o l in i  e to su m ,  prechod k Molinietum. LTchycují so tu i kíoviny, mí pr. Frángula  
alnus, S a lix  spec., A inus glutinosa. Vyvoj sméfuje k olsine. Není divu, naloznemo-li

lo
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Zajímavá jsou asociacni individua nasi asociace, která jsou 11a roz- 
Jiraní C a ricio n  D avallianae  a C a ricio n  fu scae. Spolecenstva obou 
1 eolito svazu rostou na ruzné vyzivném jiodkladu a v rüznych nadinoi- 
skych vvskách. Pfirozené hraje tu pak dúlezitou úlohu geologicky pod- 
klad; na rozhraní krídového útvaru a krystalinika u Hlinska, Chotébofe, 
rr.rliové Kamenice nalézáme takové pfechodné porosty.

Tézko zaraditi-tyto snímky do nircité systematické jednotky; jsou 
jilynulou fadou, v níz na jednorn konci uplatñují se vice druhy jednoho 
svazu,na druhém druhého svazu. Nejsnáze mozno fixovati nejkrajnéjsí 
cien, jak zrejmo z následujícího pííkladu.

Louka u hráze rybníka. pod Plañany sv. od Hlinska (K ka a Smauda), 100%  
pokryv.: E 0 — 90% : Sphagnum  contortum, S . a cu lifolium , S . recurvuni, S . palustre. 
K  témto píevládajícím raseliníkum pristupují A ulacom nim n palustre, Camptotheciuni 
nitens, Calliergon cuspidatum , D repanocladus revolvens, D icranum  scoparium  var. 
paludosum , F issidens adiantoides, H ypnum  pratense, M nium  cuspidatum , P aludella  
squarrosa ; E 1: Garex D avalliana  3.4, A nthoxanihum  1.1, C arex pan icea  1.1, C. 
rostrata 1.1, D rosera rotundifolia , E riophorum  latijolium , Equisetum  limosum, H iera - 
cium  auricu la , H olcus m ollis, H ypochoeris radicata, M enyanthes trifolia , Orchis 
la tifo lia , P arn ass ia  palustris, P olentilla  tormentilla, Sanguisorba o ffic inalis, Senecio 
rivularis (—-v), Succisa  pratensis, V aleriana d ioica , V iola palustris. Tentó extremní 
cien mozno oznaciti jako C a r ic e t u m  D a v a l l i a n a e  s p h a g n e t o s u m .

Zmínili jsme se, ze C a ricio n  D a v a llian a e  i C a ricetum  D a v a l
lianae  vykazuje vztahy ke sv. M o lin io n  a Caricion fuscae. G uinochet 
zaradil Caricetum Davallianae Dutoit 1924 z vysek 1050— 1670 m 
(Savojské alpy) do C a ricio n  fu sca e  (podobne jako K och 1926, Hünu 
1936). Mozno vsak správnéji tuto vyskovou variantu C. D. a lp in u m  
píiraditi do naselio svazu s diferenciálními druhy Caricion fuscae, coz 
souvisí s vyskovymi pomery. V polohách nizsích, do C. D. boliemicum, 
vstupují druhy Molinion.

Vztahy ke Caricion fuscae mozno sledovati i v jiném píípadc, na 
ktery nine upozornili bratfi SmaujiovE a lug. dr. B. Vinckwt. Dalí mne 
k disposici i své snímky z okolí Brna (Bélc pod Babím lomem, pod Zlobicí 
u Kufinie, ü Lipúvky, mezi Jelenicemi s Reckovicemi, u Popuvek). Jest 
to subasociace C a ricetum  caespitosae caricetosum  D avallianae. 
C a ricetum  caespitosae  (K k a -S m 1944) patfí do sv. Caricion fuscae, ale 
je nárocnéjsí na púdu nez Caricetum fuscae.

Subasociace s Carex Davalliana roste na slatinnych lukách na zmíné- 
nych stanovistích, casto na prameniskách, jak svédcí hojny vyskyt 
niechu. Podle 9 snímku byly vypocteny prúmérné hodnoty dominance, 
sociability a urcena frekvence.
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o.o. V (Jornx Davalliana 
1.2.IV C. panicea
1.1.111 C. fusca
1.1. V Eriophorum angustí foil a m 
[ .I  .III Brunella vulgaris 
— .1.111 Lychnis flos cuculí
1.1.111 Ranunculus acer 
, .  1.II Angelica silvestris

-1 -. 1 .II Trifolium repens 
4 .1.11 T. dubium 
b • 1 .II Equisetum palustre 

-1 .1. II Ranú n cuius repens 
4 .1.11 G, mollugo 
] .1.11 Hole us lanatus

E0: 3.4.IV Acrocladium cuspidatum
1.1.I l l  Tkuidvum delicatulum 
I . LI LI Fissidens adiantoides
1.1.II Chrysohypnum stellatum

2.2. IV C. cues pi tosa 
4 .2.Ill C .  acutiformis

1.1.11 C paniculatu
4 • LI'V Lathy rus pratensis

2.1.111 Galtha palustris
V .1.111 Sanguisorba officinalis 
I • LILI Eleocharis uniglumis
l . 1 .II Cirsium canum 

+  .1.II Briza media 
+  .1.11 Valeriana dioica 
+ .  I .II E. arvense 
I .L LI Galium palustre 
4 • I LL Scirpus silvaticus 

.1.11 Card amine pra tensis

L I .I l l  Climacium dendroides
1.1.111 M nium affine
2.2.11 Aulacomnium palustre

Ve vice nez, polovinë snímkü má Carex Davalliana takovou vitalitu, 
ze zatlacuje clr. Carex caespitosa, ostatní druhy se temer dynamicky ne- 
uplatñují. Ktery einitel tu rozhoduje ve prospech Carex Davalliana, lzr 
prozatím tëzko ríoi, pravdépodobnë vstupuje do pùvodnëjsiho Caricetmn 
caespitosae. Bohuzel tyto píivodní loucky mizejí a jejich Studium sociolo- 
gické je velmi naléhavé.

Pawlovskj (192S) uvádí ze slatin z okolí Krakova (údolí Rudawa 
u Zabierzowa) spolecenstvo C a rex  caespitosa-D avalliana , která je 
posledním clenem sukcese v zarustání pronikají do íií cetné druhy svazu 
Molinion. L̂ iida je mène vlhká, voda nevystupuje na ])ovrch.

Seslerietum  uliginosae K ka 1943

je hlízká Caricetum Davallianae. Prevládá v ni Sesleria uliginosa, jsou 
v ni i cetné suchomilnéjsí druhy. Vyznacná kombinace druhová je: 
Anthoxanthum, Briza media, Carex flava, C. panicea, C. tomentosa, Cirsium 
canum, C. rivulare, Festuca rubra, Galium boreale, Ranunculus acer, 
Sanguisorba officinalis, Sesleria uliginosa. Hladina spodní vody je hlou- 
béji nez u Caricetum Davallianae. Pri dalsím její snízení ustupuje Moli- 
nietu, odvodñováním a hnojením rychle zaniká. K  podrobnostem pouka- 
zuji na svou drívéjsí práci (1943).
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svaz: M olinion coeruleae  W. K och 1926 emend. K lika 1945.

Vyznacné svazové druhy: A chillea  ptann ica, A ngelica »ilvestris, C arer  tornen - 
tosa, G entiana pneum onanthe. Geranium pratense, I r is  s ib ir ica , Laserpitium  p inte - 
n team, L ysim ach ia  vulgaris, Lythrum salicaria , Ophioglossum rulgatum , Orchis 
latifo lia , Sanguisorba o ffic inalis, Selinum  carvi-folia, Ser-rótula tin d o r ia . Thalictrum  
a ngustifolium , T * flavum , Verónica longifolia.

K svazovym a rádovym druhúm ZlTTl (1938) cita tez P u licaria  dysenterica 
(u nós jen náhodné vstupující do Moliniet), Ju n cu s  suhnodulosus, H ydm cotyle i'ul 
garis  (vstupuje i do spolecenstev sv. Caricion fuscae).

Vsechna spolecenstva tohoto svazu vyzadují púdu vlhkou. Na jare 
stoupá voda v mnohych az k povrchu, v lété byvají svrchní vrstvy púdní 
vice nebo méné vyschlé, ale kofeny jiz v nevelké hloubce mají dostatek 
vlhkosti. Stavem hladiny spodní vody jest dána i jejich sukcese (zejména 
k asociacím sv. Caricion Davallianae). Püdy vykazují velkou vodní kapa- 
citu, jsou dobíe (ve svrchních vrstvách) vzdusné, struktury hrudkovité, 
cerne az hnédé zbarvené (vespodu i bélavé vyloucenym uhlicitanem vápe- 
natym). Bohaté humusem (nikoliv vsak raselinou), draslíkem a dusíkem. 
Beak ce celkové neutrální nebo slabé alkalická. Pfevládají hemikryptofyti.

M olinietum  coeruleae  W Kocn 1926.

Vyznacn. asoeiacní druhy: A llium  angulosum , G entiana pneum onanthe, In u la  
sa lic in a  (u nás vstupující do sussích subasociací), Ir is  sib ir ica , L aserp itiu m  prute- 
nicuni, M olin ia  coeru lea , P u licaria  dysenterica, Sanguisorba o ffic in alis . Selinum  
carv ifo lia .

Dluzno zdurazniti, ze tu nerozhoduje dominance Molinia coerulea, 
nybrz právé kombinace zmínénych vyznacnych asociacních druhú. Tírn 
odpadávají porost-y (na pr. na raselinistích), kde prevkádá Molinia bez 
úcasti zmínénych druhú. Jeshzrejmé, ze na hranici rozsífení této asociaee 
byvají její porosty casto fragméntame vyvinuty a pfípadné i zastoupeny 
rúznymi (zemépisnymi) varíantami (P auca 1941). Zemépisnou variantou 
jest tez M o lin ietu m  m ed iterra n eu m  Zttti 1938.

Abychom si mohli uvédomiti celou ekologickou aniplitudu nasí 
asociaee, dluzno si vsimnouti trí hlavních subasociací, které jsou nej- 
lepsím vyrazem závislosti slození asociaee na vysee hladiny spodní vody. 
Subasociace M o lin ietu m  earicetosum  p a n icea e  jest nejrozsírenéjsí 
a mozno ji pokládati za typ nasí asociaee.

M olinietum  earicetosum  paniceae  W K och 1926

jest nejrozsírenéjsí subasociací jiaseho Molinieta, pfedstavuje i optimální 
íázi jeho vyvoje (W. K och oznacuje ji proto jako ,,Molinietum typicum").

Hladina spodní vody stanovist v lété tak klesá, ze svrchní vrstvy 
püdy vysychají, na jare zrídka vystupuje nad povreh. Puda jest sussí nez
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V C aricetum  D avallianae. Mechy ustupuji jiz do pozadi a vo vëtsinë 
pfipadû jsou zastoupeny jiz druhy suchomilnëjsimi. U mis mozno roz- 
lisiti variantu sussi, bud‘bez mechû nebo se suchomilnëjsimi jejieli druhy 
(na pf. Entodon Schreberi) a variantu vlhëi, kde byvá v prevaze Aero 
clad,him cuspid,atam, Clima.ci.um dendroides (M . e. p. h ygroph il um )
I>fida bÿvà cerna az ëernohnëdà, jemná (praclm jemnëho az 47,5% , jilu 
.*{5%), vzdusná, bohatá na vâpenec, dusik, pripadnë i draslik. Nejsou b» 
püdy slatinnÿch raselin, neboC Molinia jest známa jako „pozirae“ raselinv 
I tam, kde se na vrchovistich objevuje, roste na místech sussích a. ne na. 
zivÿcli raselináoh. Nedarí se jí vo stojaté, Spat ne provetrávané vode o \ y 
sokë acidité. pH byvá 6,8— 7,1.

Srovnáme-li nase snímky (K lika 1029) se snímky Koohoví.mi, 
vidíine, ze z 9 vyznaonych svazovych druhú, které uvádí K ooh, nalézáme 
v nasicli porostecb 7; jistë dostatecny pocet, abycliom mohli ztotozniti 
nase porosty s K oghovou asociací. Vlivem liospodárského zásahn mozno 
si u nás vysvëtliti, ze nëkteré druhy (na pr. Iris sibiriea, ktery vzácne 
drive rostí na vsetatskych kyselkách) jsou fídké nebo ohybejí (proti Svy- 
carsku). Podobnë jako u K ocha jsou i v nasich snímcích zastoupeny hojnë 
vyznaoné druhy sv. C a ricio n  D avnllianae. V prechodnych stadiích 
ke Oaricetum Davallianae jsou ve vëtsim mnozství a prevládnou-li, mozno 
je shrnouti jako C a ricetum  D avallianae m o lin ietosnm . Zejména jia 
hranici porostú obou spolecenstev jsou tato pfechodná stadia hojnejsí nez 
typická subasociace (vÿch. Cechy).

Pripojuji celkovy prehled s konstancí (v 5 trídách) mvoh suímkii m orejtir- 
nvch ve studii o polabskycli eernaváoh a kyselkách (Kl.lKA 1 í)29)

Vÿznacné <1 ruliy

3.3.V M olin ia  coem lea  1.2.TU Sanguisorba officinalis'
+  .1.II Gcutiana pneum onanthe 1.2.11 In u la  sa li ciña
-f- l .I  Selinum  carvifolium  + .1 .1  Silau s pratensis

J 4

I Tris sibiriea
P

Vyznacné druhy Molinion:

1.1.111 Serratula tinctoria 1.2.II G alium  borcale
+  .1 .II L ysim ach ia  vulgaris + .1 .I I  L y thrum salicaria
+ .  1.11 P arn ass ia  palustris

+  .1 A llium  angulosum  + .1 .1  Thalictrum  flavuni

+  .1.1 Trollius europaeus 

Vyznacné druhy sv. Caricion Davallianae:

1.2.111 C arex D avallian a  + .1 .1  Orchis latifo lia
+  .1.1 E p ip actis  palustris  + .1 .1  Orchis incarnata
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Vy/.naené d iu li\• rádn Moliniedalia:

2.11 1C ir si am caminí 1.1.TU C. palustre
I I I / 'arnassia palustris .2.1 De sch am ¡isla caespitosa
l.l Equ ¡setum palustre .1.1 FU i pe i i dula alma ría
1 1 Palygon um historia .1.1 Taraxacum paJmlo.sum

VyziiMÓné dmliv In'dv dnlinicl o-AitIlienallieirlon:

l.l II Ranunculus aeer .1.11 Briza media
1.11 Pestuca- punten sis .1.11 Hol cus la natas
I I I Chrysanthemum lenco nthemum ! .1.11 Pimjiinella major
l.l 1 Trifolium pera tense i.n Vicia cracca

I >ifeionoiá.lm (lnih\
2.2. \ (Jo re. ¡10)1 te-ro

Pnivodni dm by (o vysoké i’iokveiiei):

i. 1.1V P  hray mi tes com munis | .1.111 Centaureo jarea
1.2.ITT Potentilla torment-ilia- ~\ . l.TTT C am panula rolundifolia

-j-. 1.11 A chillea m illefolium

ftnimky byJy brány na ky,soleo ii Hrabanova n Lysé, u S í. Lysé, na oernaváoh 
Vsotat, Pfivor, ( ’coolie.

Jest saiúozrcjmé, ze nase subasociacc má znacné rozsífení, centrum 
jest ve stredním Polabí, ale proniká do vychodního Polabí. Její rozsírení 
se celkové kryje s rozsírením Caricetum Davallianae. Subasociace s Carex 
panicea jest vyvojové stadium nékolika rad. Múze navazovati na porosty 
rákosové (Phragmitetum) a trsnatych ostric (Magnocaricetum).

Príkladem jest následující snímek: Pohránovsky rybník n Pardvibic: jiho- 
vychodní cíp, 217 m, u strouhy: cenia kyprá zemina (8— 10 om lilub.) píecházojící 
v minerální spodek 4 dm nad letní hladinou vody; eelková pokryvnost 80% . 
M olin ia  2.2, C arex p an icea  3.3, H ydrocotyle vulgaris 3.3, M entha aquatic,a 2.2, C arer  
flava  1.2, Potentilla  anserina  1.2, Equisetum  palustre 1.1, Lythrum  salicaria  1.1, 
P hragm ites com m unis 1.1, Agrostis can ina  + .2 , A ngelica silvestris, Caltha palustris. 
Cirsium canum , D escham psia caespitosa, Galium u liginosum , L inum  cathartic-urn, 
L ycopu s europaeus, P oa  com pressa, P eucedanum  oreoselinum, R anunculus flam m u la , 
Sanguisorba o ffic in alis , Senecio erraticus, Scutellaria galericulata, Suxcisa pratensis, 
T araxacum  paludosum ; E  (70% ): Clim acium  dendroidea 1.2, H ypnum  cuspidatum  
4.5.

Múze se sííiti na úkor Schoenetum  n ig r ic a n tis  a C a ricetum  
D avallianae. Déje se tak i píirozenou sukcesí, jak jsme se jiz zriiínili 
(str. 9). Subasociace s Carex panicea se uplatní, snízí-li se vitalita hlav- 
ních dynamickyeh druhú zmíné^ch dvou asociad, na pí. spalováním, 
kosením a odvodnéním, jak vidíme pfíklady v Polabí (Hrabanov).

Optimální stadium nasí asociace podrzuje v prirozenych podmínkách 
dlouho svou vitalitu. Pri kosení a hnojení (spojeném s drenází) ustupují
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v§ak druhy s. Molinia a porosty prechazeji v kulturni louky typu Trise- 
turn flavescens a Arrhenatherum.

Jinak probiha v§ak vyvoj, jsoü-li porosty odvodnovany, vzduSna 
kapacita pudni podporuje uplatnenl suchomilnych travin a druhü, hlavne 
ze radu B rom etalia . Tyto degradovane porosty lze shrnouti jako zvlastni 
;iubasociaci M o lin ietum  brom etosum , jak jsem jiz poukazal v dri- 
vej§i praci (1929). Tato degradacni stadia navazuji na spolecenstva svazu 
C irs io -B ra ch y p o d io n  p in n a ti  HadaC-Klika 1944.

Ovsem i kulturni louka müze se pfemeniti zpet v porosty bezkolence 
s Carex panicea, seka-li se pozde, prestane-li se louka hnojiti a pri tom se 
zavodni.

Pred K ochem popsal Molinietum ve Svycarsku Sch errek  (1925), ve 
Francii Chouard (1926) a J otjanne (1927), podle jejich popisü lze ztotoz- 
niti jejich Molinietum s K ochov^ m, ktery prvy oznacil vyznacne druhy.

Schwickerath  (1933) popisuje K ochovo Molinietum z okoli Cach, 
kde jest na hranici sveho rozsireni a nevstupuje do atlantskö oblasti. Tim 
a zasahy hospodafskymi (odvodnovanim) si vysvetlime, ze jest tak ome- 
zene zastoupena v teto oblasti.

L ib b e r t  (1928, 1932) v Neumark v Braniborsku oznacil jako M o li
n ietum  n eom archicum  vlhci variantu K ochovy asociace vyznacnou 
t^z cetnymi druhy Caricion Davallianae (bylo by lze oznaciti ji tez jako 
S ch o en eto -M o lin ietu m ). L ibb er to v y  dal§i prace (1938, 1930, 1940) 
tykajici se t6to asociace prozrazuji, ze je i jinde v sev. Nemecku rozsirena. 
Tssler (1932) popisuje taktez na druhy chucle M o linietum  z Voges. 
K ühn (1937) odlisuje porosty bezkolence, ktere povstaly zariistanim 
obnazeneho dna vod a kterym chybi nektere vyznacne druhy (Bangui- 
sorba officinalis, Serratula tinctoria), ktere jsou v porostech na slatinnych, 
humosnicli püdach. Od nich odlisuje S elin u m  c a rv ifo lia -M o lin ie - 
turn, (uvadi pouze 2 snimky) na jilovite bahnite a vapencove püde Jui'v 
(blizke Kochove subasociaci). Autori nemecti a svycarSti jako ,,M oli 
n ietum  lito ra lis“ oznacuji porosty Molinia na vapenitych slinitych 
svaznych a vlhkych svazich, ktere provazeji prislusne asociace nebo jejicli 
fragmenty (na pr. as. s Calamagrostis varia). Mattauchovo (1936) 
„Molinietum“ z dokeskych rybniku neni asociaci, nybrz stadiem rase- 
linistnich spolecenstev s prevladajicim bezkolencem.

Ob er d ö r fer  (1936) popisuje z horniho Poryni (Bruchsal) v  bohatem 
snimku Molinietum odpovidajici Kocnovfi asociaci. Navazuje na J u n -  
cetum  o btusiflo ri schoeneto sum n ig rica n tis , zemedelskymi zasahy 
prechazi v kulturni louky; jsou-li tyto vyse polozeny nad hladinu vodni, 
uplatnuji se druhy M esobrom eta. B ü k er  (1939) ze zap. Westfalska uvadi 
Molinietum, ktere jest ochuzenou variantou K ochovy asociace s hojnymi 
druhy C a ricio n  D avallianae (Carex pulicaris, C. dioica), roste na
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rvpatí opukovych kopcú, kde jsou prameny bohaté na uhlicitan vápenatv 
a tvofí se tu i vápenné tufy.

T üxbn  (1937) popisuje z péti snímkú K ochovu subasociaci, tato jest 
fragméntame roztrousena v severozápadní cásti némecké pahorkatiny. 
Podobné snímky P aucy (1941) z Rumunska (pohorí Codru a Muñía) 
nasvédcují, ze tam jest Kochovo Molinietum, byf nékteré druhy jej 
odlisovaly jako zemépisnou variantu.

Soó (1938) popisuje M o lin ietu m  car. pan. z písecné oblasti 
Nyirség, kde vzniká po zarüstání tuní s ,,C a ricetum  H u d so n ii acuti-  
fo rm is ‘: a s ,,C aricetum  O oodenovii“ není vsak totozné s nasi sub
asociaci, nebof nemá jednak vyznacnych druhú asociacních, jednak 
i malo druhú svazovych, rádovych i trídních. Zato hojnéjsí jsou y nem 
cetné druhy spol. Caricetum fuscae a Caricetum acutiformis provázené 
cetnymi plevelovymi dmhy. Jest zrejmé, ze to jsou pouze pfechodná 
stadia (nebo sussí varianty) s hojnou Molinia a Carex panicea. Domi
nance obou nestací, abychom takové porosty ztotoznili s nasí asociací.

B ückerovy (1939) snímky Mol. car. pan . mají vyznacné druhy 
Molinia, Selinum carvijolium, Pulicaria dysenterica, ale malo druhú sv. 
M o lin io n , zato cetné druhy sv. C a ricio n  D a v a llia n a e ; jsou to 
pravidelné fragmenty C a ricetum  Dav. m olin ietosum .

M olinietum  coeruleae caricetosum  H osteanae Kocu 1926

z vyznacnych druhú asociacních jsou v nasich snímcích prítomny Molinia 
coerulea, Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Silaus pratensis, Inula 
salicina, velmi vzácné Centiana pneumonanthe. Diferenciálními druhy 
pro tuto subasociaci (vzhledem k ostatním subasociacím i asociaci) jsou 
Carex Hosteana, C. distans, vzácny diferenciální druh jest snad i C. poly- 
gama. Z prúvodních druhú se méné uplatñují druhy suchomilnéjsí, vice 
vlhkomilnéjsí (Phragmites communis, Valeriana dioica, Carex canescens).

Podobné jako tomu byvá u vsech polokulturních luk, nalézáme tuto 
subasociaci casto jen ve fragmented). V nejlepsím vyvinu zdá se byti 
dodnes ve „Zbytcích“ u Bohuslavic, ac i zde nenávratné ustupuje a ochra- 
nársky zákrok pouze oddálí její zánik.

Podobné jako Molinietum vyzaduje vzdüsné púdy, jemné struktury, 
bez skeletu, cerne, dosti hluboké (spodní vrstvy vétsinou píscité), alka- 
lické, bohaté uhliéitanem vápenatym. Spodní voda jest hloubéji nez 
v Caricetum Davallianae, ale vyse nez u predeslé subasociace s Carex 
panicea, vystupuje nékdy az na povrch.

Sukcesí navazuje jednak na pásmo rákosin (tvofívá kolem ného 
i zpnu),, Jednak na Schoenetum.
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Hnojením i intensivním kosením prechází v kulturní louky typu 
H oleas lanatus a Trisetum flavescens.

Vyznacná kombinace druhová jest Carex Hosteana (s Carex distans, 
Molinia coerulea, Carex panicect, C. Davalliana, Sanguisorba officinalis, 
Potentilla tormentilla, Valeriana dioica. I z mensího poctu druhú o vysoké 
konstanci múzeme souditi na extremnéjsí podmínkv. Vyznacná jest 
i frekvence mechú.

První popsal tuto subasociaci W. K och (1926), ktery podává také 
její dobrou charakteristiku ekologickou. Ve svycarské roviné Linth (mezi 
jezerem Walenskym a Zürisskym, 410— 430 m) tvoíí pouze úzky pruh 
mezi vlhcími spolecenstvy a optimálné vyvinutym Molinietem, prípadné 
byvá v mélkych prohlubeninách. Nékteré snímky, které K l e Cka (1930) 
ve své práci o Polabí zaradil mezi Schoenetum anebo sdruzení Cariceto- 
Molinietum, patrí teto subasociaci, jsou to pouhé fragmenty jiz proto, ze 
vzáty byly snímky v pióse mens! nez jest minimální areál téchto lucních 
spolecenstev. H orvatiC (1930, 1931) popisuje z nízin Slavonie a Char- 
vatska taktéz tuto subasociaci fragmentárné zastoupenou ve zvlástní 
variante s vyznacnymi druhy Gladiolus paluster, Peucedanum coriaceum 
ssp. Pospichalii, Sanguisorba, officinalis, Molinia coerulea. (Viz tabulky 
na str. 18 a 19.)

Snímky:

1. Semechnicky rybník u Opocna; spodní voda po cely rok bud na povrchu 
nebo v nevelké hloubce pod ním; 15 m2; znacná vitalita mecbú, které mají velkon 
pokryvnost (B. VÁLEK).

2. Slatinná loucka v lese Mokfiny u Luzan (Jaroméfsko); spodní voda v lét-o 
10 cm pod povrchem; 15 m2; pokryvnost mechové pokryvky klesá; hojnéjsí pocet 
pnívodních druhú (B. VAl e k ).

3. U  rybníku Rozhrny u Bohdance. Spodní hladina vody vystupujo na 
povrch, mezi trsy jsou kaluze vody; 30 m2 (snímek B. VÁLEK). Velká vitalita 
mechú.

4. Stará Lysá: u Vlkavy slatiny s cernou lilubokou púdou; 04 m2 1.00% 
(r. 1933); vyznacny vyskyt Hydrocotyle vulgaris, znacná pokryvnost mechú.

Tyto snímky námpíedstavují nejvlhcí (iniciální) stadium naseho spolecenstx a , 
neroste v nem (nebo jen malo) M olin ia  coerulea a vyznaéné druhy sv. Molinion, 
Carex Hosteana. bvvá tu zastoupena i C. distans, která má taktéz vysokou pokryv
nost.

Hrabanov: pás poblíze rybnícka s hojnym Phragmites communis, hojnéj- 
sími druhy sv.,Molinion; 100% pokryvnost.

0. Machova louka (p. p. 139) na „Zbytoieh“ u Bohuslavic (sTych. Cechy), 
kvadrát nad rigolem, sussí, hladina spodní vody kolísá v hloubce 3-—5 dm pod 
povrohem; 16 m2 — -90%, E 0 — 80% .

7. Zadní cást Hrabanova, u Lysó (18. V i. 1937), 500 m2 --  9 %, sukcesí p() 
Schoenetum; cetné druhy Caricion Davallianae; Carex Hosteana ustupuje, dosta- 
vují se diferenciální suchomilné druhy.



B astlinoscKsiologickp jednotky slat in a lucnich porostü v Polal»i 21

S. Hrabanov: piida eorná, jelimá, na povrelm kryt-á jenmyin prásk»>in vy- 
louzoného vópna; pn 7,1; 48 m2 —  90% .

9. Zbytky Bohuslavie: Mackova louka, pukryvnust (50 in2) 100% ; 
niozno pokládati so snimkeni 10 za optimální iazi nasi subasociaee, eetné druhy sv. 
Molinien.

10. Zbytky u Bohuslavie; cenia iilubuká jeinná zeinina s velkcm vzdusnou 
kapucitou, podobné jako u snimku 6, 9 bez slatinné raseliny; porosty vznikly prav- 
depodobné po vykáoení olsin, plochy zaujaty spolecenstvem C a r  ic e tu m  D a val 
H a n n e , zafiznutim koryta potoka klesala liladina spodni vody a byl dán popud, 
aby se rozsifilo naso spolocenst\<». Piba ¡deine kosen! jest príznivó pro jobo 
ndrzeni.

11. Hrabanov (1937): prolákniny na lirabanovskych kyselkácli, vzdáleno 
i id rybnicka, takze se neuplatñuje tolik. vlhkost jako iSchoenetum; 25 m2

-  80% .

V 1— 2 snímcích jsou prítornny G alium  boreale (10), L y sim ach ia  vulgaris (10), 
Vrollius (10), P im p in ella  m aior  (10). Thalictrum  angustifolium  (10), H ydrocotyle (4). 
Sckoenus ferruginous (7, 8), Orchis páluster (8, 5), R hinantkus serotinus (4), Viola 
slagnina  (7), P ingu icu la  vulgaris (5). P hyteum a orbiculare (7), Sesleria u liginosa (i) , 
G entiana lingulatá  (8), E p ip actis  palustris  (7), Centaurium  iiliginosum  (8), B rom as  
erectus (10), D aucus carota  (9), Galium erectum  (7, 9), E riophorum  angustifolium  (4), 
Plantago m edia  (4, 7), Colchicum  (1, 10), Cirsium. palustre  (5, 7), Festuca rubra 
(7, 10), Festuca pratensis (7), F . arundinacea  (9), Frángu la alnus  (3), Gy-mnadenia 
conopea  (3), H ypochoeris rad icó la  (10), Lotus corniculatus (7), L ycopu s europaeus 
(10), Leontodón h isp id as  (10), Tetragonolobus siliquosus (5), Phragm ites  (5), P olygala  
oxyptera  (5), Plantago lanceolata  (2), Ranunculus polyanthenm s (4), E quisetum  arven - 
se (10), Festuca orina  (10), D actyl is glome rata (10), Triglochin palustre (9), Ciad i am  
mu rise us (7).

M olitiietiim caricetosum  tom entosae W. K o<jh 1926

vyskytuje se u nás ve fragmentech. Svazové druhy ustupují v ni do po
zad!, píevládají diferenciální, hlavné Carex tomentosa, které oznaeují 
jednak vyssí suchost podkladu, jednak vétsí obsali ulilicitanu vápenatého 
v pude. S M o lin ie iu m  brom etosum  má eetné spolecné druhy patrie! do 
r. B rom etalia , zejména do svazu C irsio -B ra ch y p o d io n  p in n a ti  
HadaC-Klika 1944. Pudy byvají slínovité, na povrchu vysychající, ale 
vzdy ponékud ,,cerstvé“ Blízí se svym rázem púdám opukovych 
a slínovych strání, na nichz jsou spolecenstva zmínéného svazu. Ononis 
s pinosa vstupuje dokonce jako diferenciální druh do tohoto spole
censtva. Do pozad! ustupuje Carex panicea, mechy temer úplné chy- 
béjí. Zajímavy jest hojny vyskyt Orchis militaristtéz i jinych vsta- 
vacovitych), dale Ophioglossum vulgütum. Rádové druhy luení byvají 
prítornny.

Srovnáme-li liase snímky s K ochovymi, dluzno zdurazniti, ze nase 
jsou, zejména v diferencial ni ch druzích, znacné chudsí. Slínovité jilo vité 
pudy snásejí jen nékteré z diferenciálních suchomilnych druhú. Z Hano-
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verska ji uvádí T üxen  (1937), kde jest vice rozsírena; podle T. vzniká 
z Mol. car. pan. odvodñováním a hnojenim (?). Pocítú je za nejcennéjsí 
dvousecné louky o blast i.

Dr. Jaromír Klika:

o mink y

1. Rovensky rybník u Ceské Skaliee; v zonaci spoleéenst-ev, vroubícicli tente» 
rybnik na nejsussí púdé, velká pokryvnost (70% ): poda, lmédavé cerná: E 0 —
Clim acium  dendroides. Nékteré druhy poukazuji .ua te , ze ¡sou na pude kdysi vlliví 
pe C a r ic e tu m , D a v a l l i a  n a e .

2. Jiliozápadní okraj Hornillo lesa, ii^lvonétop u Vsol a i; od\«xlnéná cornava, 
dues vysázen jasan, nálel bfízy, osyky ; pokryvnost 7U%; pfevlá-dá Carex tomentosa.

3. Chobot (Horní les) u Konétop: byvalá eernava preméñovuná dues v jasu- 
novy a olsovy háj, v podro«tu Frángula aln as. Rubns caesins, zápoj 0,7; eelková. 
pokryvnost E x 50% ; následkem zastínéní a vlhkosti prevlúdá skoro Opiné sfá 
Care.v tomentosa. svazo\ó druhy ¡Molinion ustupují.

•1. Tamtóz na prosvéllenych ínístech o pokryxnosti 00—70o/ tyto porost.v, 
kteró jsem byl upozornén dr. V JlKÁSKEM, zaslulíují nsetrení jako pfírodni 

parnátka; dluzno pamatova.ti blavné na to, aby les prílis nezlioustl; odstrañovuli 
iiálet: vyloucit z osazování Opine smrk, ktorérnu se tu nodafí.

J ibozápadní okraj ílomího lesa, u Konétop: o sazono ja.sa.nein; eelková. 
pokryvnost 50% ; degradado nnsoho spolocenstva (Opinó vymizení svazovyeh 
a asooiaéníoh druhü, na pr. Mol i nía jest tu sania volmi skrovne zastoupena ); pre- 
vládnutí C arex tomentosa.

Ve sñímcíeh nejsou zastoupeny druhy s malón pokryvností a frekvenc.í: A nge
lica  silvestris (1), Anthoxanthum  (2), B ellis perennis (2), F raxinus  (3), Colcliicum  (1), 
G alium  boreale (4), H ypericum •, perforatum  (2), H ypochoeris glabra  (2), H . radicóla  
(2), Leontodón autum nalis (5), iPlantago m edia  (2), \Ononis sp inosa  (1), \Pimpinella 
sax ífraga  (2), P olygala  am ara  (2), P . austríaca  (1), Sanguisorba offic inalis  (I), 
W iola hirta  (2), V iola can ina  (3, 4), Verónica hederifolia  (2), P olygala vulgaris (2), 
V aleriana d ioica  (I), Vicia cracca  (1), Cerastium caespitosum  (1), '.Ranunculus auri- 
comus ssp. (1), R . acer (i), Phragm ites (1, 5).

Podobné jako Sesleria uliginosa i Molinia coerulea vstupuje druhotnc 
Carex tomentosa do spolecenstev svazu C irs io -B ra ch y p o d io n p in n a ti  
Hadac-Klika 1944 na opukovém a slínovitém podkladé:

Cecemín u Vsetat: plosina s hlubokou jemnou slínovatkou na opukovém pod
kladé 15°, pokryvnost 70%  —  (50 m2); B rachypodium  pinnatum  4, 3, Sanguisorba 
m inor 1.2, Ononis spinosa 2.2, C arex tomentosa 1.2 (— v), M edicago lupulina  + .2 , 
Anthericum  liliago, K oeleria  gracilis, Scabiosa ochroleuca, R osa spec.

M olinietum  coeruleae brom etosum

zahrnuje porosty, v nichz po odvodnéní ustupují vyznacné svazové a íá- 
dové druhy, zato uplatñují se suchomilné druhy Brometalií, hlavné svazu 
O irsio -B ra ch y p o d io n  p in n a ti  (asociace C trsiu m  acaule-O nonis  
sp in o sa ). Prozatím tyto porosty zaíazuji jako subasociaci k M oli-
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i
M ol in iet am caricetosum fomeitlosuc

1
l 2 1

i

Asooiaéiii a svazové vyzn. drilliy:
lio M olí o ía  caeru lea . 3.3 -I 1.2
(Ú’ 0 phioglossum vulgatum 1.1 -1 l .l
lis Lythrum  sa licar ia -1 1 -1
Hs Sel inum c a r d  fo lia 1 1

Diferenciální dniliy:
Gilí C arex tomentosa 3.3 i.i 3.3 3.3
Hs R a n a n ca la s  palyanthem ns 1 -1 •1- r
1 ls G alium  erec lu ía . 1 1 h
i.ib Orchis m il ¿taris. -1- 1 -1-
Hs Potentilla opaca
CJi On o i lis sp  i nosu 4

fíádové a trídní vyzn. drilliy:
Hs B riza inedia, i.i l.l
He D escham psia cucspitosa  . . . . 1 .2 1 -2
C¡rl) F ilip en d il la  ulm aria 1.2
He Festuca, rubra, 1.2 *
He Gare r, D avalliana  . . . -1 -2
(Jl) Orchis in cam a la  . . . +
Gilí C irsium  p a lu stre ..................... 1
Hs C hrysanthem um  leucanlhem um . . +
Hs L alhyru s pratensis +

Prúvodní druhy:
Hs B runella  vulgaris -f + 1.1 -1-
Gr C arex p an icea 1.1 +
Hs C. flav a + +  .2
Grh C. flacea 4- +
Hs C. pallescens + +
Gr D actylis glom erata + +
Hs F rag ar ia  elatior 1.1 1.2
Gr L istera  ovata + 1.1
T L in u m  catharticum ..................................... + 1.1
Gr P o a  pratensis + +
Chr Potentilla  reptans + 1.2
Hs Plantago lan ceo lata ..................................... 1.2 +  .2
Ch ’R ubus caesius 2.2 2.2
Chr R anunculus repens 1.2
Hs V aleriana o ffic in a lis * 1.1 1.1
Hs Tetragonolobus siliquosus

1

1.2 +  .2
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nietum , ackoliv nékteré snimky bylo by snail mozno pfifaditi jiz ke zmi 
nene asociaci. Jest ovsem tato subasociace pouhym vyvojovym stadiem. 
Vysokou frekvencí vyznacují se v tomto stadiu druhy Sanguisorba offi
cinalis, Briza media, Chrysanthemum leucanthemum, Centaurea jacea, 
Dactylis glomerata, Tetragonolobus siliquosus. Z diferenciálních druhii 
uplatñují se Bromus erectus, Ononis spinosa, Cirsium acaule, Campanula 
.glomerata, Dianthus plumarius. Jest zrejnié, ze zejména pfevládnutí 
Bromus erectus jest podmínéno hospodárskym zásahem. Zdá se, ze ve 
vétsiné prípadú odvodnéní tu bylo provedeno tak intensivné, ze náletem 
nezachycují se tu dreviny. Po hospodárské stránce jsou tyto louky jisté 
nevynosné, odvodnéní bylo provedeno tak zpacnou mérou, ze uplatñují se 
pri tom i nevyhodné fysikální vlastnosti odvodnéní púdy.

Sním ky:

1. Louka podél Vlkavy u Lysé, jem ná, cerná zemina, vysoko nad hladinou 
potoka, 50 iri2 —■ 100%  pokryvnost.

2. Louky mezi Cecelieemi a Vsetaty poblíze zeleznicní i va ti s popelavé sedou 
az sedavé cernou, hlubokou púdou, 20 m2 —  80% .

3. Hrabanov u Lysé: vyvyseny okraj lira baño vské kyselky, 50 m2 — 90%.

4. Zbytky u Bohuslavic: cerná hluboká jemná zemina, 50 m2 —  80% .

5. Zbytky u Bohuslavic: suche louk\- u cesty s cernavou hlubokou zeminou, 
50 m2 —  70% .

6. Hrabanov: v zadní cásti na nejvyssím misté nad stokou s cernavou, hlubu- 
kou zemí, hranicí na Schcenetum; 50 m2 —  90% .

7. Mezi V setaty a Cecelicemi, cástecné odvodnéno, proto sussí, zaujímá velk<' 
plochy; 50 m2 —  80% .

8. Cernavy u Prívor— Vsetal: pod sedou \j st\ou 1 ílíny bílá pískox itohlinjtá 
zemina; 60 m2 —  100% .

9. U Vavrince (u Mélníka) nedaleko trati 2 m  nad hladinou potoka, ]H>d 
s\ rehuí sedocernou zeminou sedá hlinitopíscitá púda; 16 m2 —  80% .

10. Zbytky u Bohuslavic: u pramene s T ojield ia , odvodnéné suche louky; 
25 m2 —  80% .

S frekvencí 10— 20%  pfistupují F ilip én d u la  u lm aria  (5), Festuca rubra (7), 
A rrhenatherum elalius  (4), C irsium  canum  (4), H ypochoeris radicata  (2), H. glabra (7), 
G alium  mollugo (4, 5), K oeleria  gracilis (7), K . pyram idata  (4), Ranunculus bulbosas 
(4), R hinanihus crista-galli (4), R. m aior  (1), R um ex acetosa  (4), Éanunculus polyan- 
themus (7), R . acer  (4, 7), R . bulbosas (1), Vicia sepium  (7), Phyteum a orbiculare 
(4, 10), T hym us cham aedrys  (4, 10), Agrostis a lba  (1), P o a  pratensis (7), P rim ula  
veris (2, 7), M edicago lu pu lina  (4), Orchis m ilitaris  (4, 9), O. latifolia  (4), Silene vu l
garis (4, 8), M elandryum  album  (4), E quisetum  ram osissim um  (1), E . arvense (5), 
Car ex  D avalliana  (1), D escham psia caespitosa  (1), E u phrasia  R ostkoviana  (1), Schoe- 
nus n igricans (5), Valeriana d ioica  (5), D aucus carota (8), Bupleurum  falcatum  (8), 
Agrostis vulgaris (8), C am panula rotundifolia  (8), Betónica o ffic in alis  (8), Reseda 
lateóla  (8), T rifolium  pratense (8), A nthyllis vulneraria  (8), Silene dichotoma (8),
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Aocnastram pratense (1!), J . pubesce na (2), Plantuyo muior (2), (Jrnithuyultun tenui - 
joliuhi (2), C arex  ¡(ara  (10), Cirsiuni olerácea ni- (10), A rabia hirsuta (10), Pinyuieulo  
i-algoria (10).

Vyznacné druiiy svazu Molinion.

.2. Y Sanguisorba officinaiis 2.2.I II  Molinia coerulea

.2.11 Inula salicina 1.1.II Serratilla tinctoria
! 1.11 Silous prat ensis ( - 11 Láserpitivm■ p ruteniruw

1 Galium boreale

Diferenciální (odlisující) druliy :

.‘1.3. V Bromus erectas ¡ .2.III Plantago media
1.2.I l l  Ononis spinosa 1.1.III Galium erectum
1.2.11 Campanilla glome rata I I II Cir s iu m acaule

Tíídní vvznacné druhy

1.1.V Briza media l .IV Chrysanthemum ¡encan'
1.2.11 Trifolium monlanum the mum

I III  Anthoxanthum odoralmn

Pruvodci :

1.1.IV Centaurea jaceu 
+  .2.IV Tetragonolob us siliquosus 
I .1 .III Achillea millefolium
2.2.11 Lotus corniculatus 
(- . 1.11 Crepis praemorsa,
1.2.11 Potentilla tormentilla
1.1.11 Phragmites communis 

I .1.11 Colchicum autumnale 
I .1.11 Bumex acetosa

Poznámky k ostatnim asociacim svazu Molinion: Do svazu Molinion 
fadime jesté a so cia c i F ilip en d u leto -G era n ietu m  p a lu s tris , která 
by vá u nás vesmés fragméntame vyvinuta, u nás porosty asociace odehy- 
lují se od W K ochovy asociace (1926) a priblizují se vice variante po- 
psané L ibueutem  1932 a T üxenem  1937. Kochovu asoeiaci rozebírá po- 
ekologické a soeiologické stránce M. M ayebová  (1939), která ji uvádí pod 
jinénem Ger a n ieto -F  ilip en d u letu m .

Pomérné malo jest známa a so cia ce  C ir sium  o lera ceu m -A n g e 
lica silv estris  Tx 1937, která jest jednak nápadna fysiognomicky 
(pfevládnutím pchácú), jednak doprovází náplavy fek a potokú. Vyzaduje

1.1.111 Dactylis glomerata

1. 1.111 Plantago lanceola-la 
1.1 .II Carex panicea 

j . 1 .II Ranunculus nemorosas 
1.1.11 Salvia pratensis 
¡ .1.11 Pimpinella saxífraga 
¡-. 1 .II Carex flava
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pudú hlubokou ceistvuu, která byvá obvcejne barvy cerne az ceiiiohnédé 
Zaujínm zpravidla misto po olsinách nebo po vlhkych luzích. Ac doshi 
(\e tVagmentech) rozsífená, jest u nás inálo známa. Mé siiímky pochazejí 
/, I’ardubieka, Královéliradecka. Pfíkladem míize byti následujíci snímek:

llradek Pardubic (sniniek s di. E. HADAÜEU): tino byvalého rybnika /.a 
<il.'im>11, puda hlinilopísritá. cernohnédá, jem ná, hluboká: pokryvnost 100% : 
< 'irsium nhraccum 3,3, Dcsvhampsia cacspitosa 2.2. Seir/ais silváticas 2.1— 2, 
<'irsium cauum I Mo/inia cnrriilra 1.2, Care.c jianicca 1.2, »S\ necio erráticas 1.1, 
CU/pev<lida ulmaria I . I . Rauv ncu tu-s repe as 1.1, Lotus coeniculatns 1.1, Angélica 
sil restris l . l ,  hconlodon his/ndus l . l ,  Lian m cathailicuin l . l ,  ('hri/santheinum 
leueanl/u mam -[-I. Cal ruin palustre l . l ,  En phrasia Rostkoriann ] J, Aclüllea mille 
fnfiinii, Hnmrlld raigan*. Centaurea jarea, Cirsium olerácea m C. caminí, fíauen* 
carota. Equtsctum arrcn.se, dalium nliginosnm, .1 ancas congloméralas, Mol rus lanatus, 
f ysimachia, numinularia, Phlcum júntense, Plaatago lanceolata, Rana aculas accr, 
Rume-c ’tosa, Sanga ¡sacha officinalis, Su ce isa pratcnsis, 'l'cijaliu m pratense, rVc¡,- 
sctnin flaresocns; E{) — J0 ° ' f ’limacivm deudrvides.
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Les associations des tourbières et des prairies de la vallée 
de Labe (de l’Elbe) en Bohême centrale.

Les associations des tourbières à Hypnacées accompagnent la vallée 
de Labe. On peut y suivre leurs rapports vers les associations d’herbes 
aquatiques à base inondée. Ces associations jouent un rôle dynamique 
important dans les bras morts ou dans les mares isolées de notre vallée. 
Elles contribuent à la réduction de la surface aquatique et à l’élévation du 
fond. On peut y voir la zonation typique composée des ceintures diffé
rentes. Celle qui est composée de l’alliance Phragmition renferme l’as. 
Scirpeto-Phragmitetum (p. 2) avec des subassociations nombreuses. Le 
Mariscetum serrati (p. 2) et le Calamagrostidetum neglectae (p. 2) qui 
suivent ou remplacent le Scirpeto-Phragmitetum sont très caractéristiques 
pour notre vallée. C’est la ceinture des careiches en touffes (l’ail. Magno- 
caricion) et les fragments de Caricetum Hudsonii (p. 2) qui se rattachent 
aux précédents. A l’Est de notre territoire on trouve encore les as. Cari
cetum paradoxae (p. 2) et Caricetum distichae (p. 3) qui appartiennent 
à la même alliance.

L ’association très typique sur la terre couvertes par l’eau seulement 
au printemps est le Schoenetum nigricantis bohemicum (p. 6). Elle est 
parfois précédé par le stade initial du Juncetum obtusiflori (p. 5). On 
trouve parfois la subas. à Eleocharis pauciflora du Schoenetum (p. 9). 
Dans les marais calcaires de notre territoire la minéralisation des eaux 
ne s’abaisse nullepart pour permettre l’installation des Sphaignes.

C’est surtout à l’Est de notre vallée où le Caricetum Davallianae 
bohemicum de la même alliance (Caricion Davallianae) semble remplacer 
le Schoenetum (p. 10). Le Seslerietum uliginosae (p. 12) est très proche 
à l’association précédente mais il demande le sol moins humide. Au
jourd’hui toutes les associations du Caricion Davallianae grâce à l’influ
ence humaine (le drainage, le fumage) disparaissent et cèdent aux prairies 
à graminées mésophiles et seminaturelies.

Où l’influence de l’homme n’est pas si grande (de meme que par la suc
cession naturelle) nous trouvons sur le sol moins humide les prairies à Cypé- 
racées et à Molinia (l’ail. Molinion coeruleae). L’eau de dessous ne ressorl 
qu’au printemps à la surface et à courte durée, le sol est noire, bien aéré et 
riche.D’après l’humidité du sol et l’hauteur de la surface des eaux sou
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terraines on peut distinguer les trois subassociations: Molinietum carice- 
tosum Hosteanae (p. 17), M. c. paniceae (p. 13), M. c.tomentosae (p. 21). 
On rattache encore au Molinion le Filipenduleto-Geranietum palustris 
(p. 25) et l’as. Cirsium oleraceürn-Angelica silvestris (p. 26— 27). Toutes les 
associations du Molinion tendent par la succession naturelle vers les 
aulnaies. Le fauchage travaille contre cela. Par le drainage les conditions 
édaphiques et physiographiques du Molinietum se changent de telle ma
nière que les éléments praticoles deviennent plus nombreux. L ’homme 
change le Molinietum en prairies à graminées mésophiles (à Arrhenathe- 
retum elatioris). Si le drainage est très intensif, le Molinietum caricetosum 
tomentosae (p. 21) cède et il est remplacé par le groupement des espèces 
xerophiles (v. Molinietum brometosum p. 22). Ce changement n’est pas 
utile à l’homme.

Sans influence de l’homme toutes associations seraient remplacées, 
en parcourant le stade des buissons, par l’Alnetum.



Slatiny úvalu hornomoravského.

i) i . >1 A R 1 E I» I l 'H M  A J  E R OVA.

Pyloanalytická studie konaná s podporou Badatelské rady Areheologického ustavu
1943.

( Predlozano ve schüzi dne 14. únnra 194o.)

Úval horno mora vskÿ vznikl v tretihorách, v dobé mohutnÿch po- 
hybù v kure zemské. Je  to príkopová propadlina mezi Drahanskou vvso- 
éinoua Nízkymi Jeseníky Yknikly pánve, z nichz nejvëtsi je olomoucká 
a k ni se na jihu pripojuje mensí pánev prostejovská. V miocenu byly 
zaneseny sedimentv mofe TI. mediterranu, které vsak byly vëtsinou 
zakryty pozdejsími ulozeninami diTiiviálními. Poldes pánve urcil novou 
cestu tekoucíin vodám a feky. které tekly na vvchodním okraji Drahan- 
ské vysociny a jizním okraji Jesenikú se sjednotilv v tok, ktery odpovídá 
dnesní Mora ve.

Klimaticky predstavuje oblast pfechodnou mezi jizní teplou a suchou 
a severní drsnou Moravou. Stupne. které clení úvaly moravské. jsou 
nízké a proto píevládají vlivy od jihu. V dobé nejvétsího rozpétí dilu- 
\ iálního zalednéní byl uval hornomoravskÿ pod vlivem glaciálního kli- 
matií a byi mnohem drsnéjsí nez v téze dobé jizní Morava.

Z uvedeného je patrno. ze tato oblast by la orograficky, edaficky 
i klimaticky vhodnÿm územím pro vznik raselinist. Pioché pánve byly 
zaplavovány vodami s okolních hor a zarústalv slatinnou vegetací. Nad- 
bytek tekoucí vody v létech bohatsích na srázky, jarní tání a destové 
prívaly rusily vsak klidnÿ vÿvoj slatin a ukládání raseliny. Byly zapla
vovány vodou a zanáseny novj^mi nánosy jilû a pískü. Po odpadnutí 
hladinv znovu zarústaly vegetací a novou raselinou. Prirozeny charakter 
pánve dloulio udrzoval toto strídání zivotnosti raselinist. V geologícké 
a botanické literature o Olomoucku óteme o bazinatÿch lesích a roz- 
sáhlych raselinistich kolem Olomouce jesté v prvé poloviné minulého 
století. JeSté pfed 80 lety mély louky kolem dnesního méstského vodo-
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vodu ráz raselin. Podobné i v oblasti na pravém bfehu moravského prí- 
toku Blaty rozldádaly se raselinné louky s bohatym vybérem raselinné 
flory.

Pfítomná doba vsak setrela prirozeny ráz kraje. Olomoucky vodo- 
vod, ktery sbírá své vody právé ve slatinách, mající cíiu dál tím vétsí 
spotrebu vody pro vzrüstající mésto Olomouc, má velky podíl na zániku 
raselinisf. Regulace Moravy, meliorace luk, zrizování odvodñovacícli 
príkopú, to vse vysusilo louky a baziny ¡s cetnymi zajímavymi rostlinami, 
o nichz óteme uz jen v literature. Regionální pracovníci, v nasem oboru 
zvlásté p. Joseí1 Otruba, kustod prírodovédeckóho musea v Olomouci. 
snazí se zachrániti aspoñ zbytky púvodního rázu svého kraje. Jejich 
práce se vsak musí omezovati jen na zjisíování úbytku rok od roku. 
protoze prirozené podmínky vodního hospodáfstvl kraje jsou v rozporu 
s úspésnou prací zemédélce. Dnesní ráz kraje nemüze byt tedy vycho- 
diskem pro jelio posuzování v minulosti. K  tomn nám lepé poslouzí staré 
ulozeniny olomouckych a blatenskych slatin. *

Popis a rozbory olomouckych slatin.
Olomoucké slatiny se rozkládají severné od mésta, mezi zeleznicními 

tratémi na Prahu a na Sternberk. Západní eásti jsou porostlé druhotnym 
lesem, ktery je jen zbytkem púvodního Cernovírského lesa. Puvodní dre- 
viny, zvlásté duby, byly vykáeeny a nahrazeny olsemi, topoly a jasany. 
Vétsí cást raselinisté jsou kulturní odvodñované louky. Podlozí raselinv 
má mírny spád k jihu a raselina vykliñuje se pozvolna na sever k Hluso- 
vicúm. K  vychodu je pferusuje trat na Sternberk. Zde jsou mocnéjsí 
vrstvy nez v Cernovírském lese. Nejhlubsí partie jsou v jizním cípu 
pánve (4 m), kteró jsou právé oblasti, v níz cerpá vodu olomoucky vodo- 
vod a která je z tohoto düvodu prísné chránéna pred odvodñovánírn.

K  rozborum byly vzaty 3 profily: v Cernovírském lese (ñg. c. 1), na 
louce u lesa (fig. c. 2) a za drahou na Sternberk (fig. c. 3). Kromé téchto 
byly konány cetné pokusné vrty hloubkové ku zjisténí hloubky a ulo- 
zení raseliny v pánvi, zvlásté ku stanovení vysky jílovych horizontü. 
které v minulosti rusily vyvoj raselinisté.

M akroskopické ro z b o ry :

Profil I. — v Cernovírském lese (215 m n. m.)

10—  20 cm recentní drevo brízy (Betula pubescen#), kofínkv, listy i osy 
trav a j. bylin.

30— 50 cm drevová vrstva — rozlozené drevo olse {Ainus), vrby 
{Salix), korínky, listy a pochvy ostfic {Carex) a rákosu 
(Phragmites).

Slatiny úvalu hornomoravskóho 3
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60— 140 cm

150— 220 cm

230— 300 cm

Profil II. — 

10- 40 cm

50— 60 cm

70 cm

80 cm 
90 cm 

100— 160 cm

170— 200 cm 

210 230 cm

Profíl III. 

10- 40 cm

50— 90 cm 

100— 260 cm 

270— 290 cm

ulozeniny jílu s nepatrnou pfímésí organickych zbytku 
Carex a Phragmites. Píechod k spodnímu horizontu rase- 
liny je plynuly.
rákosová raselina — Cariceto-Phragmitetum  bez anorga- 
nické pfímési. Dfevo vrby (Salix) znacné rozlozená. Spodní 
vrstvy mají více ostfic nez rákosu. Ostíice bylv bohaté 
plodné, jak svédcí mnolio méchyfkú.
do hloubky plynule pfibyvá jílu a písku. Z organickych 
zbytku Carex (sterilní), Phragmites a zuhelnatélé dfevo 
Salix. Posledních 20 cm je jemny jíl bez písku, s malón 
píímésí organickych zbytku. V podlozí písek.

na louce u lesa (215 m n. m.)

sucha oxydovaná raselina ostficová se zbytky recentní 
vegetace polokulturní louky.
raselina ostficová s pfímésí dfeva olse (Alnas) jen cástecné 
rozlozeného.
cístá díevová raselina olsová (Alnus) s nepatrnou pfímésí 
ostfic (Carex).

Cariceto-Phraymitetum.
raselina dfevová (rozlozená) (Alnus).
Cariceto-Phragmitetum  s pfímésí zcela rozlozeného dfeva 
Alnus. Anorganickych látek pfibyvá do hloubky (velmi 
jemny jíl) a zase rovnomérné ubyvá. 
opét cistá raselina bez anorganické pfímési Alnetum 
a trochu Carex (méchyfky), Eguisetum, Phragmites. 
Cariceto-Phragmitetum , dfevo borovice (Pinus). Anorganic
kych látek opét pfibyvá. .Jíl je promísen pískem. Spodní 
horizonty tvofí hruby naplaveny písek.

na louce za draliou na Sternberk (215 rn n. m.)

sucha oxydovaná raselina ostficová se zbytky recentín ve
getace. Z fosilních zbytku C arex , Phragmites a trochu dfeva 
Alnus.
dfevová raselina — Alnetum  — velmi rozlozená s pfímésí 
ostficové (Cariceto-Phragmitetum), Carex (méchyfky). 
Cariceto-Phragmitetum  — Carex (sterilní), Eguisetum, Dre- 
panocladus, trochu rozlozeného dfeva Alnus.
více dfeva Alnus nez ostfic a rákosu. Jíly pfecházejí v pod- 
lozní písky a §térk.
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M ik r o s k o p ic k é  ro z b o ry :
Pylové analysy olomouckÿch slatin i pfi minimálníni mnozství za- 

chovalého pylu kreslí vegetacní ráz doby. v níz se tvorily. Mnohokrát jiz 
bylo zdùraznëno, ze konservace pylu ve slatinách je spatná a ze sestro- 
jování pylovÿch diagramú nevvhovuje plné pozadavkúm pyloanaly+ické 
methody Postovy. T zde se zacho valo malo pylu. Neváháme tuto skutee- 
nost pripomenouti a zdúrazniti, ze nase diagramy jsou sestavenv podle 
skutecnyeh nálezú. K pylovym diagramúm je soucasnë pripojena makro- 
skopická analysa a v diagramech (fig. c. 1,2. 3) jsou vyznaceuy horizonty 

nichz ))yl nebyl nalezen. v nichz ho pribyvá a ubyvá.
Povrchové vrst-vy silne oxydované raseliny obsahují jen sporadickÿ 

pyl recentní vegetace traw ostric, boro vi ce. buku. olse a lísky. Pod nimi 
lezící vrstva drevové raseliny má pylu dostatecné mnozství (80— 100 zrn 
na préparât) k prepocítávání na procenta. Po nëm následuje horizont. 
kterÿ odpovidá stadiu, kdy raselinistë bylo zatopeno vodou. Vÿska hla- 
diny nebyla vsude stejná. Nëkde zarñstala rákosím a ostficemi, nëkde 
se ukládaly vrstvy jemného jílu. Tyto horizonty jsou bud bez pylu nebo 
je sporadickÿ. Pyl trav a drevin jsou v rovnováze. Tam, kde anorganic 
kÿch látek ubyvá a opët je cistá raselina rákosová nebo ostricová s prí- 
rnësi die va, pylu je malo sice, 40—60 zrn na 1 préparât, ale rovnomërnë 
ubyvá drevin a priby vá trav. Vsechen pyl bylin i drevin je dobre zacho- 
valÿ, kromè pylu z povrchovÿch vrstev. Zde jsou zrna càstecnë rozrusena 
a zakalena organickou hmotou. Obsah pylu je chudy nejen mnozstvím, 
ale i druhy. Vsechny tri profilÿ i diagramy kreslí tÿz obraz o vzni ku. stárí 
a vÿvoji raselinistë, o rázu vegetace a podnebí této oblasti.

Raselinistë vzniklo v pioché pánvi zaplavené mëlkou vodou, která 
zarûstala prevâznë spolecenstvy rákosu a ostric (Cariceto-Phragmite- 
tum). Na místech zvÿseného podlozí vegetovala olse nebo vrba a na pís- 
cích boro vice. Vÿvoj slatinné raseliny byl prerusen. zvlàstë v západní 
a jizní cásti pánve. Jen  ve vychodním cípu pokracuje vÿvoj plynule. 
K rákosu a ostrici se druzí preslicka (Equisetum) a nëkteré druhy mecliü 
(Drepanocladus). Brzv vsak hladina spodní vody poklesla a slatina pokra- 
covala v celé pánvi ve svém vÿvoji. Rákosiny zarústaly nejdríve ojedi- 
nële, pozdëji souvisle drevinami, zvlàstë olsinami, nëkde i vrbou (S a lix ). 
Po opëtném zvysení hladiny znovn ozivují spolecenstva rákosu a vÿvoj 
se opakuje. Závérecné stadium je Alnetum. Toto vsak jestë nebylo za 
koncením definitivním a cyklus se znovu opakuje. Poslední závérecné 
stadium lesa není zachováno. Není vsak pochyby, ze existovalo a ze jím 
byl pràvë onen pûvodni les. Nëkteré partie zûstaly bez drevin a ty vege
to valy jako raselinná louka. Vÿskyt Sphagna na této 100% slatin ë zavi- 
nilo studené mikroklima lesa. V zádném horizontu totiz Sphagnum  ne- 
nalézáme.
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Pylovy diagram zahrnuje obsah pylu drevin a trav, které na rase- 
liné nerostly (krorne olse a sporadicky vrby), jest vsak obrazem vegetace 
mimo raselinu. Vidíme, ze jde o oblast drub ove velmi chudou. V celérn 
profilu dominuje boro vice (Pinus silvestris). která ve spodních horizon- 
tech dosahuje cistych 100%. Vyse se k ni druzí briza (Betula sp.) a vrba 
(Salix)'. Tuto bfezo-borovou fázi vyjadfuje jen diagram LU. profilu (fig. 
e. 3). V ostatnich dvou profilech souoasne s nimi vystupuje olse a o male 
pozdéji liska. Podil lisky neni veliky. Po prvém zaplavení se objevuje 
smrk, po druhém zaplavení sinrk ponékud stoupá a objevuje se i buk. 
\r profile za drahou ve svrchním horizonte byla nalezena 1 - 3  zrna dubu 
a 1 jilm. Krorne techto nebyl v zádném ze tri profihi nalezeri pvl lipy 
dubu, jilmu ani habru.

Popis a rozbor blatenskych slatin.

V prostéjovské pánvi na pravém bfehu moravského prítoku Blaty 
je rada mensích slatin. ITJození i slození rase liny ukazuje na tyz púvod 
i stárí. Podlozí nebylo rovné. nybrz zvlnéné a slatiny eockovite vyplhují 
tyto prohlubné. Na povrchu jsou prikryty aluviálními nánosy píslcii 
a píscitych hlin. Tato nadlozní vrstva je nékdy jen 40- 60 cm mocná. 
na nékterych místech vsak dosahuje 180 cm az 250 cm. Tyto nadlozní 
vrstvy ztézují tézení raseliny, ale pro vodní liospodárství oblasti jsou 
velmi cenné, poriévadz odvodñovací príkopy zde casto nedosalmjí an i 
hladiny spodní vodv v raseliné a odvádéjí tudíz jen vodu svrchní. Jen 
tam, kde raselina vystupuje blízko k povrchu, kanály slouzí ko skutecné- 
tnu odvodñování. Raselina techto cockovitych raselinisf je znacne roz 
lozená a je velmi dobré jakosti, zvlásté k úceliim Jécebnym.

Z tcchto mist byly vzaty vzorky k rozborüm z profilü na 2 misted), 
v Katlanine a u »Svárova. mezi obcemi Stétoviee a Hrdibofice u Prostc- 
jova. V celé pánvi je takovych raselinisf nékolik. vétsinou vystupují na 
povrch jen nepatrnou cástí své skutecné rozlohy Jsou majetkem míst- 
ních rolníkú. kterí zde raselinu tézí, ale tézbu nevycerpají pro obtíze spo- 
jené s odstranéním nadlozí. Raselinisté vlastne pfesahují hranice jejicli 
majetku a zádné se proto nevytézí celé. Vytezené cásti, pokud nejsou 
upraveny v rybníkyr, stávají se odvodñovacími reservoiry a v suchych 
letech mohou velmi ohrozovati vodní hospodárství kraje.

M akroskopické ro z b o ry  

Profil —- Kadanina (katastr Hrdibofice) 210 m n. m.

10 60 cm nadlozí píscitych hlín — sterilní. Pfi povrchu zbvtky re-
centní vegetace.
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Fig. 5. N a p ra v é m  b re h ii  B la t y .  Profil u Svárova (kat. Hrdiborice) 2 0 0 m n .m .
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70— 220 cm Cariceto-Phragmitetum  — ve spodnich horizontech ostfice 
plodné. V hloubce 130— 170 cm je dosti dfeva Alnus (dfevo 
rozlozené).

230— 300 cm dîevovâ raselina (rozlozenâ) Pinus, Salix . Kromë dfeva 
téz Carex (mëchÿîky), Comarum  (semena), Menyanthes 
(semena).

310— 380 cm Caricetum  — cetné mëchÿrkv Carex, semena Comarum  
a Menyanthes, trochu dfeva Pinus, listecky Sphagnum  
a Drepanocladus. Posledni dva vzorky jsou jilovité. V pod- 
lozi je hrubÿ pisek.

Profil —■ u Svârova (katastr Hrdiboîice) — 200 m n. m.

10— 20 cm pisëitâ hlina se zbytkv recentni vegetace.
30— 40 cm oxydovanâ ostîicovâ raselina.
50— 100 cm Caricetum  (mëchÿîky).

110— 150 cm Alnetum — dfevo rozlozené. Malâ primés Carex (sterilni). 
160— 250 cm Cariceto-Phragmitetum  — bez dfeva, Carex (mëchÿîky). 
260— 300 cm dîevovâ raselina rozlozenâ, Pinus, Salix. Kromë dfeva téz 

Carex (mëchÿîky), Comarum  a Menyanthes (semena).
310— 360 cm Caricetum  — ëetné mëchÿîky Carex, semena Comarum  

a Menyanthes, trochu dfeva Pinus, listky Sphagnum  a 
Drepanocladus. Posledni dva vzorky jsou jilovité. V pod- 
lozi nejdîive piscitÿ jil, kterÿ pîechâzi v pisek.

Rozbory obou profilu ukazuji totéz ulozeni raseliny.

Mikroskopické ro z b ory :

Pylu je velmi mâlo ve vsech vzorcich. Povrchové vzorky jsou zcfela 
bez pylu. Dfevové vrstvy jsou pylem bohatsi nez vrstvy slatinné. Pylu 
trav do hloubky pîibÿvâ, jak je vyznaceno v diagramech (fig. c. 4 a 5). 
Ackoliv vÿvoj blatenskÿch slatin nebyl pîerusovân zâplavami, kvalita- 
tivnë i kvantitativnë jsou zcela analogické pylovÿm rozborùm olomouc- 
kÿch slatin.

Stâri zkoumanÿch raselin a zâvër.

Porovnâme-li olomoucké a blatenské slatiny, nalezneme rozdily jen 
ve vÿvoji raselinist. Zaplaveni olomouckÿch slatin zavinily orografické 
podminky, pânev se spatnÿm odtokem nahromadëné vody. Vÿsledek byl 
pïerusovanÿ vÿvoj, kterÿ je do jisté miry téz ukazatelem klimatickÿch 
zmën bëhem tohoto vÿvoje. Pylovâ spektra, kterâ ukazuji na vÿvoj vege
tace mimo raselinu, jsou vsak shodnâ pro raselinu obou pânvi.
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Yelmi charakteristicke jsou spodni horizonty se 100% borovici 
a hojnosti pylu trav a podlozni vrstvy s primesi dreva a mechii. 0  znac- 
nem staff tohoto pocatecniho stadia nelze pochybovati. Porovnejme 
ustupy ledovcti a zonaci vyvoj e vegetace severniho a severozapadniho 
Nemecka s nasimi profily:

1. bezlesa tundra 1
2. subarkticka brezo-borova j

pozdni glacial
boro-brezova (Allerodschvankung) j

4. obnoveni tundry prosvetli lesy )

brezova 
6. borova

boro-liskova
8. smisene lesy — liska

praeboreal

Uval hornomoravsky: 1. borova. 2. borobrezova. 3. liska

Podle toho b}r nase raseliny bvly praeborealnlho star!. Dovolime si 
vsak vysloviti nazor, ze jsou starsiho data. Vyvoj pro strednl Nemecko 
je kratsi o 3.. 4., 5. a 6. fazi. Svedsky geolog de G e e r  deli dobu mezi 
nejvetsim rozpetim posledniho zaledneni az k ustupu do Skandinavskych 
hor na dani-. goti- a finiglacial a teprve nasledujici dobu nazyva post- 
glacialem. Vyvoj pro severni a severozapadni Nemecko mohl pokraco- 
vati do daniglacialu, ale byl stale pod klimatickym vlivem oscilace nor- 
dickeho ledovce. Allerodske otepleni se klade az do gotiglacialu. Vychodni 
Prusv maji zonaci proti zapadnimu Nemecku jeste vice opozdenu. Stredni 
Nemecko nastoupilo vyvoj vegetace jeste drive a celkove klima bylo jiz 
v gotiglacialu vyrovnanejsi. Klimaticke rozdily byly vice zasluhou regio- 
nalniho rozcleneni. Ceska kotlina bvla jeste vzdalenejsi. Vyvojova zonace 
se blizi stredonemecke, ale je velmi ovlivnena extremne kontinentalnim 
razem teto geograficky isolovane oblasti. Morava nejen ze byla velmi 
vzdalena oscilaci ledovcu a jejim klimatickym vlivum, ale siroce se otvi- 
rala do panonske panve, zvlaste jeji zapadni casti, ktera podlehala vli
vum alpskeho zaledneni.

Vidime, ze pojem postglacialu je velmi relativni. Jako zpetnv vyvoj, 
cili ustup vegetace pred dobou ledovou, tak i nastup v dobe poledove 
se del postupne a byl fizen otuzilosti, prizpusobivosti a ekologickymi 
podminkami. Postglacial pro Cechv a Moravu byl casnejsi nez pro stredni 
Nemecko, a zvlaste casnejsi nez pro severni Nemecko. Ponevadz ale cel
kove klima se nezlepsilo do te miry, aby nastala differenciace pro stredni 
a severni Evropu, ustrnul vyvoj az do finiglacialu, doby celkoveho a defi- 
nitivniho ‘otepleni.
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Üval hornomoravsky se nalezal na pfechodu vlivü severnich a jiz- 
nich. Byl velmi brzy vzdälen vlivü severskeho ledovce. Soucasne vsak 
podlehal vlivüm panonske niziny, ktera mirnila subarkticke ldima pozd- 
nilio glaciälu. V dobe nejvetsiho rozpeti zaledneni pas tundry siedoval 
okraje ledovcü, tedy i nejsevernejsi cip Moravy. V üvaleeh moravskych 
vsak pro ne nebylo vhodnych podminek. V hornomoravskem üvalu se 
mohla tvofiti v panvich bazinna mechoviste, ktera pfedstavovala mi- 
niatury tundry, z hlediska ekologickeho nenachäzime tu vsak tundrove 
flory a vyrazem onoho zapasu mezi zimou a sucheni a teplem a suchem 
je jen borovice. Vzdyt spodni horizonty nechovaji ani bfizu.

Näsledkem prizniveho terenu a dostatku vody stekajici s okolnich 
hör, pod vlivem teplejsi Panonske niziny vyvinul}^ se tu brzy slatiny. 
Okoli jejich vsak bylo suche a obsah pylu v raseline ulozeneho ukazuje 
na fidke borove lesostepi. Na tomto stupni ustrnul vyvoj vegetace az 
do doby celkoveho otepleni. Horizont}" raseliny, v nichz nachazime 100%  
borovice, lze proto povazovati za pozdne glacialni.

Casnj  ̂ nastup smrku soucasne s liskou müzeme pficisti blizkosti 
Karpatske soustav}', zvlaste Bezkyd, ktere byly domenou smrku, sificiho 
se od vychodu. Smrk sifil se brzy i na blizkc Jeseniky. Po definitivnim 
otepleni moravske üvaly jsou cim dale tim vice pod vlivem tepleho 
a sucheho podnebi Panonske niziny. Raseliniste ustala ve sve cinnosti. 
Nastup buku j<?ste zasahuji, ale ne jeho plny rozvoj.

V nasich raselinistich je napadny nedostatek ostatnich listnatych 
dfevin. Salaschek ve sve praci o moravsko-slezskych raselinistich sice 
uvadi normalni zastoupeni kfivky smisenych lesü listnatych, proto i jeho 
klasifikace stäri olomouckych slatin je mladsi nez nase. Pfipoustime 
moznost sporadickeho zastoupeni, ponevadz pylu je v techto raselinach 
tak malo, ze v nasem pripade nebyl nalezen. Pfipominame vsak, ze nebyl 
nalezen v zadnem profilu, krome jednoho ve 2 svrchnich vzorcich. Vy- 
chazime-li vsak z nasi klasifikace stäri i raseliny a porovnäme ji s K inze- 
LOVtMi profily raselin ze zäpadni cästi panonske pänve, nejsou nase 
vysledky v rozporu s jeho rozbory. K inzel bere s velkou reservou sve 
nälezy, zdürazhuje sporadicke zastoupeni pylu v raseline a nekompetent- 
nost vysokeho procenta na pf. olse. Jako byl üval hornomoravsky pod 
cästecnym vlivem severu, tak zäpadni cäst Panonske niziny byla cästec- 
ne pod vlivem Alp. Nepochybujeme o torn, ze teplomilne listnate dfeviny 
v okoli nasich slatin rostly, ale plny jejich rozvoj nastal az v dobe, kdy 
slatiny uz odumfely.
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III.

Geologické poméry razického mesolitického sídlisté.

Podává

I) r. K A R E L  Z E B E R A .

(Se 4 vyobrazeními v textu.)

(Píedlozeno ve schiizi dne 14. února 1945.)

Skupiny obytnych jam razického sídlisté byty zjistény B. Dubskíh 
píi soutoku Blanice s Otavou:

1. na pleistocenní pískové terase se slabou pfímésí stérku na vychod- 
ním bfehu rybníka ,,Rezabince££ (ostruhovitá vyvysenina s pískovníkem 
Vojtecha Prela z Razie, s pískovníkem Marie Soukupové z Razie —  
katastr Razice, s pískovníkem putimské obce — katastr Putim),

2. na okrouhlíku ,,Pikárné££, severovychodné ,,Rezabince££ (katastr 
Putim),

3. na ,,Pahorku s hranáci“ na ssv bfehu rybníka pfi jeho severní 
hrázi (katastr Putim),

4. jedna sídlistní jama s bohatym obsahem (500 az 600 artefaktú) 
byla zjisténa v sedle okrouhlíku zvaném ,,Holy vrch“, sz „Rezabince” 
(katastr Lhota Kestranská),

5. ojedinélé nástroje a vyrobní odstépky sbíral B. Dubskí na sz* 
bfehu ,,Rezabinceí£ a

6. na polích v okolí pfíkopu ssv ,,Razické basty££ na jv bfehu ,,Re- 
zabince“

Po stránce geologické mohly byt podrobnéji vysetfeny poméry na 
ostruhovité vyvyseniné vychodního bfehu ,,Rezabince££, neboí zde je 
cerstvé otevfeno nékolik vétsích pískovníkü. Vrstevní sledy téchto pískov- 
níkú kromé toho mohly byt sledovány do vétsí hloubky na rúznych 
místech v sondách, vvhloubenych béhem geologického vyzkumu. Vsechny 
zde zalozené pískovníky jsou zahloubeny do pleistocenních íícních pískú,
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od povrchu smérem k podlozí hrabozrnéjsích. Takó drobného stérku, 
ktery je píi povrchu jen ojedinéle, smérem dolu pribyvá. Zrnitostním 
slozením je vrstevní sled razickych a putimskych pískovníkú shodny 
s vrstevním sledem, pozorovanym na precetnych místech v ríéních sedi- 
mentech podél Labe.

Púvodní pleistocenní terasovy sediment byl podstatné zménén pudo- 
tvornymi éinitcli, zvlásté béhem holocenu. Intensivním vyluhováním 
profilu s povrchu vznikl typicky podzol se vsemi horizonty pro tentó

(A) 

AK  

A 2 

A2'

B

C

Obr. 1. Vrstevní sled v západní cásti severní stény pískovníkú Vojteeha Prela 
u Razie. Podrobné vysvétlení viz v  textu. Pod ornicí vsemi pudními horizonty 

, proniká ñora recentního sysla. — Foto J. Kunsky.

púdní typ vyznacnymi, jak patino z vypsanych vrstevních sledú a z obr. 
1 a 2. V B  horizontu na cetnych místech stén pískovníkú mozno pozo- 
rovat nábch k vytvorení zelezitého pískovee (ortsteinu). V urcity’ch 
místech, kde je profil snesen, at jiz prirozenou nebo umélou cestou, chybí 
nékteré svrchní horizonty pudního typu, tak zejména 1̂2 horizont. Y se
verní sténé Prélova pískovníkú probéhl vyvoj pudního typu pres sídlistní 
jámu, vyplnénou uldíky. Presné stáfí jámy pro nedostatek jakychkoliv 
jinych stop po pravékém clovéku nemohlo byti urceno (obr. 2). Podobné 
jámy s uhlíky bez artefaktú jsem pozoroval na presypech podél Labe 
v území jizné Hradce Králové,
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Obr. 2. Vrstevní sled v západní cásti severní stény pískovníku Vojtéclia Prela 
ti Razie. Tyz sled pjldních horizontú jako na obr. 1. — le —  nory syslú, k j —- 
kulturní jáma s dfevénymi uhlíky (stáfí neurceno). — Foto J. Kunsky.

V rs te v n í

18 {A)

32 A K

40 A 2 .

. 71 A'.¿
97 B

210 G 

230 CG 

250 CG' 

290 C'

sled v západn í c á s ti severn í s té n y  p ís k o v n ík u  Voj te cha  P re la  
z R azie  (obr. 1 a 2).

hnédavé sedy, velmi slabé humosní, velmi slabé h lin ity  písek s ojedi- 
nélymi kremennymi oblázky, prúméru 2 az 3 era (ornice), 
cernosedy humosní, slabé h lin ity  písek s dfevénymi uhlíky, uméle 
nasypany,
sedavé hnédy, velmi slabé h lin ity  písek, misty se slabé rzivym i skvr- 
nami,
popelavé bélosedy písek,
rzivé hnédy, rzivé skvrnity písek, misty pocínající tvorba zelezátého
pískovee (ortsteinu),
slabé hnédavé bélosedy písek,
slabé hnédavé bélosedy písek se rzivym i horizontálními smouhami, 
bélosedy písek s jílov itym i a rzivé hnédymi horizontálními smouhami, 
sedavé bíly, hruby písek.

Hladina spodní vody 16. 6. 1944 220 cm pod povrehem. V  celém pro filu  jsou 
ojedinéle roztrousena stérková zrna, pruméru az 3 cm. Písek smérem do podlozí 
je hrubozrnéjsí. V  A 2, v A \  a v B  jsou nory, vyplnéné A x horizontem nebo m isty 
také A '2-horizontem. Nory jsou neolitické az recentní (obr. 4). Y  A K  horizontú 
pozorována recentní ñora syslova, vyplnéná (A ) horizontem (ornicí). Mezi A K  
a A 2 horizontem jsou rourky drobnycli zivocichu a jejich larev.
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Sídlistní jámy mesolitického clovéka jsou zahloubeny do terasovych 
sedimentú tak, ze silexové artefakty lezí v úrovni vsech svrchních hori- 
zontú púdního typu, nejcastéji vsak v úrovni B  horizontu, takze inolil 
vzniknouti dojem, jakoby tentó horizont, obvykle hnédavé nebo rzivé 
hnédé barvy, byl mesoliticky. Pri vyvoji púdního typu, obdobné jako 
pri svahovych sedimentech,neplatí zákon superposice.Morfologické znaky 
horizontu nejvySsího nejsou nejmladsí, nybrz naopak: morfologické zna
ky horizontu nejvyssího jsou vyvojové nejstarsí a znaky nizsícli horizontú 
jsou mladsí. Morfologicky vyvoj púdního typu predpokládá vzdy nej- 
dríve existenci púdního druhu, takze na pr. vyvoj púdního typu na plei- 
stocenních sedimentech ostruhovité vyvyseniny u „Rezabince“ byl tentó:

Púdní druh Púdní typ

mechanickó
slození

doba sedimen- 
tace (stáfí) horizont

doba vzniku morfolo- 
gickych znakú (stáfí)

ríéní písek 
s ojedinélymi 
valounky

pleistocen (A) mesolit az zelezná doba

zelezná doba

B bronzová az zelezná doba

G paleolit (pleistocen)

CG X V I. az X X . stol.

C' paleolit (pleistocen)

Vyvojové rozvedeno:

Pleistocen

Holocen

mesolit 
a neolit doba bronzová doba zelezná

X V I. az X X .  
století

0 A A A A

a B A 2 A ,
C B B

C G

GG

G'

Zalozením rybnicní hráze „Rezabince“ se zvysila v okolí rybníka 
hladina spodní vody a v C horizontu terasovych sedimentú v rozsahu 
úrovni kolísající hladiny spodní vody se pocal tvorit jílovity, pri povrchn 
rzivé smouhovity CG horizont (glej).
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Po vysetreni pfistupnÿch odkryvû a mensich sond po strance geolo- 
gické a pedologické dochâzim k nâsledujicimu zâvëru: ostruhovitâ vyvÿ- 
senina na vÿchodnim okraji rybnika „Rezabinee“ je tvorena piscitÿmi 
ricnhni nânosy (terasa) s ojedinële primisenÿm stërkem. Do tëchto nâ- 
nosù jsou zahloubeny mesolitické jâmy, près nëz probëhl vÿvoj pûdniho 
typu, od neolitické ëernozemë az po souëasnÿ podzol. Rozsah kolisâni 
hladiny spodni vody, zvÿsené zalozenim rybniku „Rezabinee“, je v pro- 
filu zduraznën jilovitÿm horizontem. Terciérni sedimenty v odkryvech 
ani v sondâch na ostruhovité vyvÿseninë pozorovâny nebyly.

V rs te v n i sied  u p r o s tre d  v ÿ c h o d n i s të n y  p isk o v n ik u  V o jtë c h a  P r e la
z R a z ic . (Snesenÿ podzol.)

18 (A) hnëdavë sedÿ, slabë humosni, velmi slabë hlinitÿ pisek,
70 li rzivë hnëdÿ a rzivë skvrnitÿ pisek s norou,

100 G bëlavë sedÿ pisek.

V rs te v n i sied  u p r o s tre d  te r a s o v é  o s tru h y  s v a lo v i to u  v y v ÿ s e n in o u  
n a v ÿ ch o d n im  b reh u  „ f te z a b in c e “ .

17 (G) zlutavë sedobilÿ pisek s jemnÿm stërkem (novë prehozenÿ G horizont), 
145 A K  hnëdavë ëernÿ, velmi silnë humosni, hlinitÿ, jemnozrnnÿ pisek. Zrnka

pisku jsou vybilena. Ve hloubce 110 cm nalezena ëepel z celistvého 
kremence, cetné zulové ülomky, uhliky a valounky prümëru az 4 cm. 
Ve hloubce 95 cm 2 strepy nâdoby ze X III . stol.,

165 J3 —G bëlavë sedozlutÿ, hrubozrnnÿ pisek se slabÿmi rzivÿmi smouhami.

V rs te v n i sied  s e v e rn ih o  k o n ce  te r a s o v é  o s tru h y  n a  v ÿ c h o d n im  b reh u  
„ R e z a b in c e “ . (Klikatkovÿ podzol.)

20 (A ) hnëdavë sedÿ, velmi slabë humosni, slabë hlinitÿ pisek,
42 A 2 bëlavë sedozlutÿ pisek,

100 R sedozlutÿ pisek s klikatkovÿm zahlinënim,
120 G zlutavë sedÿ pisek.

V profilu jsou roztrouseny valounky do priunëru az 3 cm a ülomky zul ze 
sousedniho svahu „Pikârny“ .

V rs te v n i sied  se v e rn ih o  k o n ce  te r a s o v é  o s tru h y  n a v ÿ c h o d n im  b reh u  
„ f te z a b in c e “ (a kulturni jamou).

18 {A) hnëdavë sedÿ, velmi slabë humosni, velmi slabë hlinitÿ pisek,
70 A K  sedavë hnëdÿ, slabë humosni, slabë hlinitÿ pisek s uhliky, s vypéje- 

nÿmi hrudkami a s ülomky zuly. Uhliky jsou nahromadëny hlavnë ve 
svrchni ëâsti A K  horizontu, v mocnosti 8— 12 cm. V profilu vedle jâmy 
na ürovni s A K  horizontem je klikatkové zahlinëni,

90 G sedozlutÿ pisek.

Docela jiné jsou geologické pomëry na ,,Pikârnë£< a na „Pahorku 
s hranâëi“ . „Pikârna“ i „Pahorek s hranâci“, oznacovanÿ téz B. Dxjb- 
skÿjm jako „Pahorek s dilnamiic, jsou tvoreny usmërnënou porfyrickou
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biotitickoamfibolickou zulou, -s cetnÿmi aplitickÿmi zilami. Mecha- 
nickému vëtrânl odolnëjsi aplitové zily vyvëtrâvaji (obr. 3) a vycnivajl 
nad okolni porfyrické biotitickoamfibolické zuly jako drobné suky a 
lifbety — hranáce. Hrany té cásti hranáce, která vycnívá nad povrch 
terénu a která je ulozena ve svrchnlch horizontech pûdniho typu, jsou 
zpravidla zaoblené, lfdezto spodní cást vëtsich hranâcû ma hrany ostré, 
nezaoblené. Vyvétráváním a ovëtravânim aplitickÿch a kremeimÿch zil 
z zul V tëto krajinë podle ústního sdëleni J. K u n skëh o  vznikaji také

Obr. 3. „Pahorek s hranâci“  na bfehu „Rezabinco“  u Putimi. Hranâc, vzniklÿ 
vyvëtrâiiiin aplitieké zily z porfyrické biotitickoamfibolické zuly. Mesolitickÿ clovëk 
ho pouzival jako spalku („kovadliny“ ) pri vÿrobë stipanÿch kfemennÿch nàstrojü.

Foto J. Kunskÿ.

drobné tvary, které bÿvaji velmi casto zaméñovány s liranci. Vyvëtrâ- 
vání aplitickÿch zil a zil kyselÿch zul ze snadnëji vëtrajicieh porfyrickÿch 
biotitickoamfibolickÿch zul a zulorul pozoroval J . K u n sk ÿ  na cetnÿch 
místech Protivínska a Vodñanska. (J. K u n sk ÿ : Fosilní zvétrávání v jiz- 
ních Cechách. Sbornlk Ceské spoleënosti zemëpisné 5/6, 1944, str. 85—88.)

Mesolitickÿ clovëk pouzival hranâcû u „Rezabince“ s vÿhodou jako 
podkladû (kovadlin, spalkû) pri vÿrobë nàstrojû. Nejvlce jich bylo zji- 
stëno na „Pahorku s dllnami“ a pak na „Pikàrnë“. Ojedinële byl}* hra
náce s „Pikàrny“ nebo s „Pahorku“ zaneseny do mesolitickÿch sidlist- 
nich jam na ostruliovitou vyvÿseninu vÿchodnë „Rezabince“.
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„Pahorek s hranäci“ a „Pikarna“ se staly stfedem mesolitickeho 
osidleni. B. DcBSKfam poskytty velke mnozstvi krasnych a cennych 
nastroju mesolitickeho cloveka. Sbiral zde artefakty pravekeho eloveka 
po nekolik rokü, temef kazdodenne a obohatil jimi musea. Pocet arte- 
faktü dosahuje mnoha lisic, takze razicke sidliste je v Öechach dosud 
nejvetsim a na nalezy nejbohatsim mesolitickym nalezistem. „Pikärnu“ 
a pfilehty „Pahorek s hranaci“, na nichz stravil sbiranim tolik easu a pro 
sberatele tolik prijemnych chvil, oznacuje B. Dubskv velmi pfilehavc 
jako ,,Skaly zapomenuti“

Püdni pomery ,,Paliorku s hranaei” a „Pikarny“ jakoz i dalsi, dfive 
uvedene easti mesolitickeho sidliste u ,,Rezabince“ pro nedostatek pfi- 
rozen^ ĉh i umelych odkryvü nemohly bj't za.tim po strance geologicke 
a pedologicke podrobne vysetfeny. (O geologii a morfologii tohoto üzeml 
viz vice J . K unskv, 1933: Udoli Otavy, str. 17 a 46.)

Pozoruhodne jsou i suroviny, kterych pouzil razicky mesolitik k vy- 
robe kamennych nastroju. Jsou zde zastoupeny temef vsechny kfernenne 
odrüdy: kremen obecny, kremen mlecny, kfistäl, pazourek, rohovce, 
kfemence, buliznik, jaspis, obsidian. Cokoladove linedy jaspis je totozny 
s jaspisem moravskych aurignackych stanio (Velatice, Pfedmosti). Obsi
dian vychodniho püvodu nalezen dvakrät. Vyskyrly se i odstepky pru- 
hovaneho rohovce z jurskych vapencü „Stranske skaly“ u Brna. 
Razicke nastroje jsou shoclne nejen materialem, ale i tvarove s mesoli- 
tickymi nastroji moravske oblasti brnenske. Nasvedcuji spojeni jiho- 
ceslce oblasti pfes Dunaj s oblasti jihomoravskou. Od stfedoceskych 
mesolitickych stanic aziliotardenoisienskych a swideriotardenoisienskyeh 
se lisi az dosud naprostym nedostatkom lichobeznikovych tvarü a tvarü 
trojühelnikovitych. Jsou velmi starym tardenoisienem, ktery ma mnoho 
prvkü vychodnich (swidersky hrot s fapem). Lisi se vsak podstatne od 
zapadniho aziliotardenoisienu i od vj^chodniho swideriotardenoisienu, 
takze oznaceni dunajsky tardenoisien je zde docela vhodne. Ojedinele 
byly take nalezeny nastroje z terciernich dinasovych kfemencü Drahan- 
ske vysociny, jichz bylo na Morave velmi casto pouzivano k vyrobe na- 
strojü aurignackych. Materialova, ale casto i tvarova shoda nekterych 
razickych nastroju s aurignackymi nastroji moravskymi je napadna. 
Naproti tomu klasicke mladomagdalenienske tvary, jake znärn ze sidlist 
ve volnem terenu z okoli Brna, jsem zatim na razicke stanici ne- 
pozoroval.

Problemem razickeho sidliste züstavala cerna, velmi silne humosni 
jemnopisci-ta vrstva, tvofici val na ostruhovite vyvysenine vychodne 
„Rezabince“ Znacne mnozstvi ostrohrann3mh ulomkü zul z okolnich 
okrouhlikü a napadna jemnozrnnost a stejnozrnnost sedimentu vylucuje 
püvod fluviatilni. ^
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Tytéz ostrohranné úlomky a ojedinélé oblásky prúméru az 4 cm 
vylucují púvod eolicky. Cernohnédá vrstva o mocnosti misty az 2 m 
spocívá jako val na píscitém, velini slabé stérkovitém terasovém ostroho, 
ktery podle zjisténí J . K u n sk éh o  vznikl bocnou erosí mezi dvéma 
meandry. Hranice mezi cernohnédou -vrstvou a podlozním terasovym 
pískem je ostra, nepravidelná. Oernohnédá vrstva zaplñuje také cetné 
prohlubné v podlozním písku. V píítomnosti J . K u n sk éh o  byla z ni 
z hloubky 110 cm pod povrchem vytazena cepel z celistvého kremence 
a v pfítomnosti B. D u bsk éh o  z hloubky 95 cm 2 stfepy nádoby^z XIII.

Obr. 4. Yrstevní sled v západní cásti severní stény pískovníku Voj techa Prela 
u Razie. Nory syslú v pleistocenních píscitych náplavech. — Foto J. Kunsky.

stol. Jiné nálezy z této vrstvy nejsou známy. B. Dubsky nevylucuje 
moznost zavlecení jak cepele tak i strepú do cernohnédé vrstvy sysly, 
kterycli byvalo v píscité ostruhové vyvyseniné vzdy velmi mnoho a je- 
jichz nory byly vsude v profilech pozorovány. Skntecné také i v bez- 
prostredním okolí míst nálezú cepele a strepú byly pozorovány cetné 
nory obratlovcú i jinych drobnéjsích zvírat (obr. 4). Jak cepel, tak i stfe
py vsak lezely ve zdánlivé nehnuté púvodní cernohnédé vrstvé. Hunm- 
sové látky mohly se zde pfirozenon cestón hromadit jediné v mesolitu 
nebo neolitu, kdy tvorba ceskych cernozemí dosáhla svého óptima. Velké 
mnozství humusovych látek a velká moenost cernohnédé vrstvy vsak
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vylucuje tuto cestu prirozenou. Valovitá vyvysenina byla nanesena uméle 
teprve y dobé historické. Není také bez zajímavosti, ze belave sedozluty 
písek v podlozí cernohnédé vrstvy, vyjímaje oje,dinélé a slabé rzivé 
smouhy, nenese zádné stopy vyvoje pudního typu. Püdní typ je zde bud’ 
snesen, anebo jeho tvorba je jiz znacnou dobu brzdéna silné humosní 
cernohnédou píscitou vrstvou. Zachování vápnitych skorápek zivocichú 
a kosterních zbytkú obratlovcú je znemoznéno kyse^m prostredím pod- 
zolovych púd, které je príznacné pro púdy jihoceské.

Panu univ. doc. dr. J .  KUNSKÉMU, s  níz jsem spolecné provedl vysetfení 
razického sídlisté, ^ekuji co nejsrdecnéji za zhotovení zdafilych fotografickych 
snímkix, z nichz zatím uvefejñuji jen nékteré a p. BEDftlCHU DUBSKÉMU, zaslou- 
züému jihoceskému archeologovi, za doprovod a vyklad na razickém sídlisti 
zaslych dob.

Státní geologicky ústav GSR, 
Praha IV. ,  Loretánské nám. 3.
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Nálezová zpráva o ústépovém péstním klínu z Prívozu 
u Moravské Ostravy.

Podává

D r. K A R E L  B E B E R A .

(S jedním vyobrazením v textu.) 

(Predlozeno ve schúzi dne 14. února 1945.)

Pfi geoiogickopedologickém mapoválií okolí Moravské Ostravy v r. 
1942 sbíral pro mne prof. Miloslav VaSICek baltické pazourky, které 
jsou zde roztrouseny v pleistocenních i holocenních nánosech. Mezi vel- 
kym mnozstvím sebranych pazourkovych valounkú upoutal mojí pozor- 
nost vétsí kus, nepatrné ováleny, pocházející z prívozského katastru. 
Ve zmínéném nálezu poznal jsem na prvy pohled ústépovv péstní klín 
(péstní klín, zhotoveny z velkého ústépu a to pritluéením jen jedné stra- 
ny). Nález jsem odevzdal Arcbeologickému ústavu v Praze (reditel dr. 
Jaroslav B öhm), odkud pak byl odevzdán do sbírek Zemského musea 
v Brné. Ústépovy péstní klín byl nalezen na hromádce vétsích kamenu, 
vybranych z drobného stérku a písku v prostredním stérkovníku .v lou- 
kách vpravo pfi mostu píes Odru v Prívozu, naproti jamé Anselm. Spo- 
leéné s ním nalezl prof. VaSíCek jesté obratel vétsího pleistocenního 
zvírete a zlomky dalsích kostí.

8. srpna 1943 vypravil jsem se spoleéné s drem S c h w a bed issen em  
a prof, drem K. Z apletalem  na prívozské nalezisté u Moravské Ostravy, 
abych zjistil — pokud to bude mozno —  úlozné poméry péstního klínu. 
V dobre píístupnych sténách stérkoven jsem mohl porídit prilozené pro- 
fily c. I. a II., z nichz é. I. zobrazuje sled vrstev v jihozápadní sténé 
tíetího stérkovníku (tíetího smérem od íeky Odry) a é. II. zase sled 
vrstev v jihozápadní sténé stérkovníku prostredního, kde byl uéinén 
nález. Sledy vrstev z obou stérkovníkú jsou si velmi podobny. Na basi 
vystupují pleistocenní terasové stérky, nad nimi pak holocenní nánosy
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slepého oderského ramene, pokryté koneéné mladoholocenními povod- 
ñovymi píséitymi hlínami. Podrobny popis mechanického slození jednotli- 
vych vrstev a vrstviéek je patrny z prilozenych psanych vrstevních sledú 
é. I. a II., jejichz pofadová císla jsou totozná s poradovymi císly kresle- 
nych vrstevních sledú c. I. a II.

V pleistocenní stérkopískové terase prevládá kremen, pomérné hojné 
se vyskytují valounky zelenosedého glaukonitického pískovce, ojedinéle 
pak valounky svédské zuly rapakivi, baltického pazourku a rúznych hor- 
nin krystalickych. Valounky a zrna hornin z povodí Odry (kfemen, glau- 
koniticky pískovec) prevládají velmi silné nad valounky a zrny hornin 
baltického a severského púvodu (rapakivi, pazourek). Velikost stérko- 
vych i pískovych zrn smérem do nadlozí nápadné se zjemñuje. Po bohatych 
zkusenostech, získanych pri studiu teras ceského Polabí, netroufám si 
po jednodenní návstévé nalezisté urciti stárí této terasy. Její píesné 
casové zaíazení bylo by snad mozné teprve po dúkladném geologicko- 
pedologickém vyzkumu sirsího okolí nalezisté. V rámci díívéjsích zku- 
seností byla by zaíazena jako t e r a s a  spodní.

Nad stérkopískovymi nánosy následují holocenní náplavy slepého 
oderského ramene, v nichz se strídají sedimenty stérkopíscité, píscité 
a píscitohlinité s hnilokalem. Ve vrstevním sledú c. II. od vrstvy 40. 
az do vrstvy 56. obsahuje hnilokal cetné úlomky dfev, vétvicky, listy 
(zvlásté vrbové) a rostlinnou íezanku.

Nánosy starého slepého ramene Odry jsou prikryty humosní mlado- 
holocenní az récentní povodñovou píscitou hlínou.

Ve svrchní cásti terasy v rozsahu kolísání hladiny spodní (porícní) 
vody jsou cetné rzivé limonitické smouhy. Spodnéjsí polohy terasovych 
stérkopískü jsou úplné cisté, protoze lezí pod hladinou spodní vody 
(spodní vodou jsou stále propírány). Také nejspodnéjsí polohy nánosu 
starého slepého ramene Odry obsahují tyto rzivé smouhy v mocnosti 
10— 2̂5 cm. Vyssí polohy téchto náplavu rzivé limonistické smouhy ne- 
obsahují. P r o t o z e  na úst ép ov ém  péstním klínu Ipí ve znaéném  
m nozství  jedna k hnilokal a jedna k hnilokal zpevnény  limo- 
nitem, do chazím  k závéru,  ze a r t e f a k t  lezel v n ejsp od n é jsich 
v r s t v á c h  holocenních ná plav ú st arého  slepého ramene  íe ky  
Odry. Na toto sekundární misto byl ústépovy péstní klín splaven 
i s kostmi z nedalekého púvodního nalezisté, protoze je jen nepatrné 
transportem ovalen.

Vzhledem k tomu, ze ústépovy péstní klín lezel na basi holocenních 
nánosú starého slepého ramene Odry, není ani nutnym uréovat píesné 
pleistocenní stárí podlozní terasy, v níz bylo rameno Odry vyhloubeno 
a v némz se nasel ústépovy péstní klín.
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p

Prívoz u Moravské Ostravy. — Profil I.  a I I .

P  =  pleistocenní terasové stërky.
K  =  poloha ústepového pestního klínu.
H l — holocenní náplavy slepého ramene.
H 2 =  mladoholoeenní povodñová hlína.
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Profil c I .:

Vrstva
e.

Celková
mocnost

Mocnost 
jednotli- 

v ĉh vrstev Mochanické sloEeni (podle makroskopického odhadu) Stáfí
v cm

1. 20 2° sedohnédá slabé humosni velmi jemnopis-
tíOo

citá hlina o
c

2. 55 35 hnédá nepatrné humosni silné jemnopíscitá
hlina

3. 94 39 hnédá nepatrné humosni silné jemnopíséitá g
hlina s vlozkami jemného pisku 'ó?

£

4. 102 8 hnédá vésedy jemnozrnny ( =  jemny) pisek tí03
5. 114 12 sedavéhnédá velmi silné jemnopíséitá hlina o
6. 127 13 svétle sedy pisek s drobnym stérkem o

w

7. 137 10 sedavéhnédá hnilokalová jemnopíséitá
hlina

8. 176 39 svétlesedy pisek s drobnjhn stérkem
9. 183 7 sedavéhnédá hnilokalová jemnopíséitá

hlina 1
10. 231 48 svétlesedy písek s drobnym stérkem o
11. 232,5 1,5 sedavéhnédá slabé hnilokalová jemnopísci- w

tá hlina
12. 260,5 28 svétlesedy písek s drobnym stérkem
13. 264,5 4 sedavéhnédá slabé hnilokalová jemnopíséi-

tá hlina

14. 300,5 36 svétlesedy píséity stérk, do prúméru zrna tí-

az 3 cm o-p
15. 364 63,5 bélozelenavésedy píséity stérk, do prúméru *s

zrna az 3 cm ÍM

> hladina spodní vody

Profil c. II . (Na louce):

Mocnost
Vrstva

e.
Celková 
mocnost 

v cm

jednotli- 
v̂ 'ch vrstev Mechanické sloíení (makroskopick^m odhadem) Stáfí

v cm

tí
1. 15 15 hnédavésedá slabé humosni velmi silné jem- 03O

nopíséitá hlina O
O

2. 44 29 hnédosedá velmi slabé, humosni velmi silné
jemnopíscitá hlina X

3. 101 57 sedohnédá nepatrné humosni velmi silné S
jemnopíséitá hlina

£
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Proiil c. II . (pokracování):

Vrstva Oclková 
mocuost 

V cm

Mocnost 
jednotli- 

vÿch vrstcv 
V cm

Mcchanické slozeni (makroskopickÿm odhadem)

4. 105,5 4,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
5. 106,5 1 svëtlesedÿ pisek
6. 109,5 3 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
7. 111 1,5 svëtlesedÿ pisek
8. 113,5 2,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
9. 115,5 2 svëtlesedÿ pisek

lü. 118,5 3 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
11. 121 2,5 svëtlesedÿ pisek
12. 125 4 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
13. 126 1 svëtlesedÿ pisek
14. 141 15 - sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
15. 146,5 5,5 svëtlesedÿ pisek '
16. 148,5 2 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
17. 150 1,5 svëtlesedÿ pisek
18. 159,5 9,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
19. 166,5 7 svëtlesedÿ pisek
20. 170 3,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
21. 172,5 2,5 svëtlesedÿ pisek na spodu s drobnÿm stërkem
22. 181,5 9 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
23. 184,5 3 svëtlesedÿ pisek
24. 186 1,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
25. 188,5 2,5 svëtlesedÿ pisek
26. 192 3,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
27. 200 8 svëtlesedÿ pisek
28. 204,5 4,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
29. 206,5 2 svëtlesedÿ pisek
30. 208,5 2 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
31. 225 16,5 svëtlesedÿ pisek
32. 236,5 11,5 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
33. 246,5 10 svëtlesedÿ pisek s drobnÿm, smërem dolu 

hrubsim stërkem
34. 247,5 1 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopíscitá hlina
35. 252,5 5 svëtlesedÿ pisek s drobnÿm, smërem dolù 

hrubsim stërkem
36. 254,5 2 sedavëhnëdà velmi silnë jemnopisëità hlina
37. 261 6,5 svëtlesedÿ pisek s drobnÿm, smërem dolù 

hrubsim stërkem
38. 263,5 2,5 sedavëhnëdà slabë píscitá hlina
39. 280 16,5 svëtlesedÿ pisek s drobnÿm, smërem dolù 

hrubsim stërkem

Stárí

H
ol

oc
en
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Profil c. II . (dokonceni):

Vrstva
e.

Celkovà 
moenost 

V  cm

Moenost 
jednotli- 

vÿch vrstevi 
V cm

40. 281 1
41. 282 1
42. 283 1
43. 284 1
44. 288 4
45. 300,5 12,5

46. 303,5 3
47. 310,5 7

48. 313 2,5
49. 314,5 1,5
50. 316,5 2
51. 324 7,5
52. 326 2
53. 329 a
54. 330 i
55. 334 4
56. 336- 2

57. 451 115

Mcclianickc slozeni (makroskopickÿm odhudem) S tari

sedavehnedá hnilokalová píscitá hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm stërkem 
sedavëhnëdà hnilokalová píscitá hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm stërkem 
sedavëhnëdà hnilokalová píscitá hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm, smërem dolu 

hrubsim stërkem
sedavëhnëdà hnilokalová píscitá hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm, smërem dolu 

hrubsim stërkem
sedavëhnëdà hnilokalová píscitá hlína / 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm stërkem 
sedavëhnëdà hnilokalová pisëità hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm stërkem 
sedavëhnëdà hnilokalová pisëità hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm stërkem 
sedavëhnëdà hnilokalová píscitá hlína 
svëtlesedÿ pisek s drobnÿm stërkem 
sedavëhnëdà hnilokalová píscitá hlína

bëlozelenavë sedÿ stërk se rzivÿmi smouha- 
mi; prevládající prumër stërkovÿch zm  
je a i 4 cm; je vsak take mensi a zase 
naopak dosahuje az 8 cm Pl

ei
st

oc
en

 
H

ol
oc

en



Polarograficky vyzkum mle£ne xanthin- 
a aldehydoxydasy.

K I H J A R B  K N O B  L O C H .

Z Badaeiho oddeleni Radiolecebneho listavu nemuoriice na Bulovce v Praze.

(Predlozeno ve aobuzi dne 14. nnora 1945.)

lived.
\ predlozene pra-ci je venovana pozomosl mlecnym enzymuiu 

xanthin- a aldehydoxydase. Xanthinoxydasa ucastni se na metabolismu 
nukleoproteidu. kterezto latky tvori podstatnou soucast bunecneho 
jadra. Vyzkum metabolismu nukleoproteidu ma rozliodujici vyznarn 
pro poznani normalni i pathologicke fysiologie zivocisne buiiky.

V posledni dobe se ukazalo, ze pruzkum teto skupiny fermentu ma 
lake velky vyznarn prakticky. Nebof bylo pozorovano, ze xanthinoxy
dasa analogicky jako penatin, penicillin B, nebo notatin (latky. ktere na 
sebe soustredily pozornost celeho lekarskeho sveta pro svuj ucinek 
hakteriostatieky. pfedstihujici mnohokrat sulfonamidy) ma take mohut- 
ne ucinky antibakterielni, zabrahuje rdstu staph, aurea jeste pri koncen- 
traci 10—fig com. Antibakterielni dcinekprojevuje se jenom za pritomnosti 
substratu (hypoxanthinu); je^tedy zfejmo, ze neni vazan na enzym 
samotny. nvbrz na reakcni produkty. Vseobecne je tento ucinek pripi 
sovan peroxydu vodiku tvoricimu se za aerobni enzymaticke oxj^dace 
purinovych latek xanthinoxydasou. (F L t p m a x n , 0. R. Owex. Science, 
New York, 240, 1943.)

Prace podava dale priklad retezoveho pusobeni fermentu. Reakcni 
zplodiny vznikajici cinnosti xanthinoxydasy reaguji spolu dale pusobe 
nim peroxvdasy

1. Prehled literatury a experimentalni podminky.

V' soucasne literature se pripisuje enzymaticka oxydace aldehj^du 
a purinovych latek Scha.rdingefovu enzymu. Schardtxgek pozoroval
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první, ze éerstvé mléko dovede odbarvovati inethylenovoe modi'* za píí- 
tomnosti formaldehyde (1). Dalsíro vyzknmem této reakce se zabÿvaI 
W iblani) (2), ktery vylozil pasobení enzyme podle své theorie dehydro* 
genacní. Dokázal, ze aldehyd je oxydován na kyselinn, pri oemz akl i - 
vované vodíky hydratované molekuly aldehyde jsoe pfejímáev akcep 
torem. Zjistil také, ze v edle methylenové modri maze sloeziti za akeeptoi 
kyslík. V r. 1922 sezeali Moiioan a sj)ol. (:•>), ze preparáty Sehardingerova 
enzyme katalysují i oxydaci pariaovych látele (hypoxanthine.. xanthine ) 
na kyselinn mocovon za prítomeosti kyslík á hobo methylenové modri. 
[Jvedení antori nasli xanthinoxydasu take v rfiznych zivocisnyeh tká 
ních. Nejvétsí mnozství enzyme bylo obsazeno v játrech. nebyl ale 
nalezen v játrech psích, holebíeh a jezcích (4). dale v srdci a ve velkyoh 
skeletovÿch svalech vyssích zivociehe. (Jistÿ préparât fermente pripravil 
D i x o n  a T hurlow  (5) frakcionovanym. srázením mléka síranem anión 
nym. Podlfe vÿzkumû D ix o n o v ÿ o h  se nkázalo, ze xanthinoxydasa vyka- 
zuje velkoe nespecificnost vaci akeeptorn (6). Akceptorem totiz míize 
bÿti kyslík. chinon a cela fada Clarkovÿch redox-indikátoríi (fenosafrn 
nin, indofenol atd.). T tuklow  dokázal. ze pri enzymatické oxydaci liypo- 
xanthinu a xanthine kyslíkem vzniká peroxyd vodíke (7). Die W tet. a n r> \ 
prohíba enzymatická oxydaee kyslíkem podle rovnicer

Podle ni je vsechea kyslík, ktery vstupajé do reakce, rednkováti na per 
oxyd vodíke. Dalsím penny m príspevkem pro blizsí poznán.í enzyme 
byla práce B abbova (8, 9). Zkonmal spektroskopieky éisté preparáty 
xanthinoxydasy vyrobené z mléka a zjistil, ze mají absorpení spektrem 
velmi podobné zletéme oxydacníme fermente Warbergovu. Z prosthe 
tické skepiny xanthinoxydasy byl sketeéne Warbtjrgem a •Ohbi-s'tia- 
nem (10) získán lemiflavin. rozpadovÿ to produkt laktoflávine a proto 
predpokládají, ze xanthinoxydasa patín mezi alloxazinproteidy. t. ¡. mezi 
fermenty obsahující ve své prosthetieké skupiné laktoflavin. Tato pozo 
rování byla potvrzena od C obrana a spol. (11), ktefí získali velmi éistv 
préparât z mléka frakcionovanym srázením kuchyñskou solí, síranem 
amonnÿm a adsorpeí na hydroxyd hlinitÿ C. Podle sedimentaéñí kon 
stanty odhadují molekulovou vahe enzymu na 220.000— 920.000.

Jiz po objevení xanthinoxydasy zabÿvala se rada aptore otázkou 
identity xanthin- a aldehydoxydasy. Pro totoznost obou fermente Evedeí 
hlavné okolnost. ze i néjeistsí preparáty xanthinoxydasy púsobí záro 
ven jako aldehydoxydasa. Naproti tomo s hlediska enzymologického je 
znacné nepravdépodobné, a by tÿz enzyin vykazoval affinitu ke dvëma 
tak rûznÿm substratum, jako jsoe aldehydy a perinv. de to v .rozporu

hypoxanthiiï

C:>H,X,<> ! 20, 2H,()
kyseiinn inornvá

C-.HpN,!) .  2 H ,( ),
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s jednim ze zäkladnieh pravidol enzymologiokyeh. die kterych me/.i nej - 
eharakteristiotejsi znaky enzymu pat.ri jeho speeificnost viici substrätu.

Ziisfrupoem skupiny liajici nazor ze xanthinoxvdasa a aldehydoxv- 
dasa jsou dva rüzne fermenty. je H . Wtblani» spot. (12. 13). ktefi uva- 
dejf jako diivody tvto skutecnosti:

I Aktivita m lerne xanthinoxydasy stoupa po nadojeni a dosahuje 
])o dvou dneeh az rtyrnäsobne lioclnoty. za tim eo aktivita aldehydoxy 
dasy züstilvd bcze zineny

2 . »Silnejsi inaktivaee inleene xanthinoxydasy nez aldebvdoxydasy 
piisobenim uhlicitaiiii vapenateho.

3. Rozclihia inaktiva.ee obon fermen tu v syrovatce piisobenim 
bikarbonatu.

4. Kolisani obsa.hu xanthinoxydasy v mlece teboz dobytcete hohem 
rokn, za tim eo obsah aldehydoxydasy züstava eelkem konstantni.

Opaeneho nazoru je skupina representovanä hlavne Dixoneai a 
Thublowem (5). Dixon (14) snesl pro identitu obou enzymii näsledujici 
diivody:

1. Obe eiizymatieke funkce vyskytuji se v zivoeisnyeh tkanieh 
spoleene.

2 . Nemohou byti dokonale oddeleny tiakeionov aiiyrn srazenim a 
jsou ve stejnem stupni inaktivoväny fysikalne-chemickymi zasahy

3. Aldehydoxydasa je brzdena stejne kvselinoii moeovou jako 
X a i ith inoxy dasa.

4. Pridame-li oba substrate vr opt imahn koncentraei. nedosahneme 
stoupmiti reakeni rychlosti.

V posledni dobe bylo pouzito k vyzkumu obou enzymatiekyeh reakei 
polnrograficke methody J . Heybovskeho (15); eimz by ly ziskany nektere 
nove poznatky prispivajici k reseni sporne otazky. Hla-vni prednosti 
polarografieke methody proti drive pouzivanym methodam je. ze umoz 
nuje pfesnou kontrolu easoveho piisobeni fermentu na system substrat - 
akoeptor. V nekteryeh pnpadeeh müzcme soueasne sledovati koneen- 
traeni zineny substrata i akceptoru vyvolane fermentem. Ziskane pola- 
j ogramy jsou vlastne dokonalou reprodukci. eeleho experiment» a zmen- 
suji na nejmensi moznou miru vyskyfr chyb zpüsobenych snbjektivnim 
pozorovanim. Polarograficka methoda je zalozena na elektrolyse za 
pouziti dokonale polarisovatelne rtufove kapajici elektrody. Roztokem 
proehazi proud pfi stoupajicim napeti odvetvovanem s potenciometrie 
keho dratu a zmeny proudove intensity jsou automaticky registrovany 
zrcatkovym galvanometrcm o velke citlivosti na fotograficky papir. 
Z krivek takto ziskanych lze provesti kvalitativni i kvant.itativni analysti
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roztoku. VT rámci tohoto pojednáni není mozno zabyvati se popisem teto 
inethody pro nedostatek mista, proto odkazuji na vpredu uvedené ori- 
ginální dílo prof. H e y r o v s x Eho , nabo na struénéjsí prehled od K 
B r d i ö k y  (16).

Jako fermentového materiálu bvlo pouzito pfi vétsiné poknsu éerst- 
vého mléka. Aby byly zachovány pokud mozno konstantní podmínky 
experiments, bylo pouzíváno mléka pokud mozno od téhoz dobytéete

a serie pokusií vzájemné souvislcích byla 
konána vzdy ze stejného vzorku mléka. 
Experimentováno bylo pomocí zarízení vy- 
obrazeného na obr. J .

Elektrolysa byla provádéna v Kalous 
kové nádobce (A) s oddélenou referentní 
elektrodou, které se v polarografii bézné 
pouzívá. Nádobka byla béhem exper'i 
mentu ponofena do vodní lázné elektrickv 
vyhíívané na teplotu 38° C. Fermentovy 
material byl pr echová ván oddélené od sul>- 
strátu a akceptoru v nádobce B. Od okam- 
ziku, kdy byly oba roztoky spojeny, byla 
cnzymatická, reakce sledována polarogra 
fickv. Pracováno bylo v ústojném roztoku 
pH =  6,2 (fosf. regula tor die Sörensena). 
Toto pH bylo zvoleno pfi experimentování 
se salicylaldehydein jako substrätem, protoze 
jsme zjistili, ze v tomto oboru pH se jiz ne 
uplatñuje adsorpce salicylaldehydu na mlééné 
bükoviny, pozorovaná námi v prostfedi ne 
utrálním a alkalickém (17). Salicylaldehyd 
byl zvolen jako substrát, protoze k nemu vy- 
kazuje aldehydoxydasa nejvétsí affinitu ze 
vsech dosud pouzitych aldehydú. Dalsim du- 

vodem bylo zjiáténí L u t w a k -M a xxa a D ixona  (18), ze aromatické alde- 
hydy nepodléhají prakticky enzymatické dismutaci. Toto pozorování 
bylo potvrzeno také námi polarograficky (17), Ke studiu xanthinoxy- 
da,sy bylo pouzito hypoyanthinu pro jelio rozpustnost. Jako akceptoru 
bylo pouzito chinonu, kyslíku, methylenové moclfi, fenosafraninu, indo- 
fenolu atd. Laktoflavin nypüsobl pfi enzymatické oxydaci salicyla) - 
dehydu jako akcpptpy, ne bot jeho redox poten ciál .je patmé pfüi§ ne-

Obr. 1. Zarízení, kteróho bylo 
pouzito k experimentování 
s fermenty. A  polar ograficka 
nádobka s oddélenou refe
rentní elektrodou, B  nádobka 
pro fermentovy materiál, R  
reservoir na rtuf, E  rtufovä 
kapková elektroda, R E  nasy- 
eená, elektroda kalomelpvá.

gativni.
Béhem polarografického vyzkumu obou funkci Schardingerova enzy- 

jpu bylo zjiáténo., ze ;se zde vyskytuji tak závazné rozdily, ze je rniti za
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t<j, ze jde ü <ha ruzné enzymy. V následujícím prinásíme prehled tèchto 
experiment!!. Na obi\ 2 je polarogram znázorñující redukci kyslíku lia 
rtutové kapkové elektrodë prost redi aktivního raléka za neprítomnosti 
substrátu.

ívrivka 1 porízena ihned po stníchání ústojnélio roztoku ink* 
kein, krivky 2 - fi v oznacenÿeh casovÿch intervalech. Kyslik do roztoku 
dostaneme probubláním vzduchem ncbo potfebujemedi vëtsi koncen 
track probubláním kyslíkem z bomby. Promíchání obou tekutin po smi-

Obr. 2. Obrázek znázorñuje polarografiekou redukci kyslíku v prostredi aktivniho 
mlcka pri teplotë 383 0 , bcz substrátu, p^ 6,2, koncentrace inléka 2 ccm v 10 ccm

ústojnélio roztoku.

chání se: provádí probubláním vodíkem, takze cela reakce probíhá potom 
v atmosíére vodíkové, jinak by se nám vzdusnÿ kyslik béhem reakce 
it>zpoustë] v reagnjící smësi a ménil by nám koneentraci kyslíku obsa- 
zeného v roztoku. Na dbrázku vidíme jédnodüchou redukci kyslíku na 
rtuíOvé kapkové elektrodë, ktérá probíhá ve-d von stupních; prvnístupeñ 
predstavuje redukci kyslíku (1) na peroxyd vodíku. druhÿ stupeñ (II) 
redukci peroxydu na vodu. Cely dëj odehrává se ovsem jenom v tenké 
vrstvë roztoku kolem elektrody a t. z. elektrodovém uiezifází, takäe 
koncentrace kyslíku v roztoku není tímto procesem ovlivnëna, Z obrázku 
vidíme, ze za neprítomnosti substrátu zústává koncentrace kyslíku. 
která je zde vyjádrena vÿskoii polarograftcké vlriy kyslíku. prakticky 
beze zmëny. Malÿ úbytek, kterÿ pozorujeme lia krivkách, vyjadrujících 
redukci kyslíku za 42 minut, nùtiïo pripsati autooxydaci mléka, a diiusi 
rozpustëného kyslíku do prostoru fiad roztokem, kterÿ je vyplnen 
vodíkem . Stejiïÿ obrázek dostaneme, püsobíme-li na system kyslik- 
hypoxanthin mlékem inaktivovanÿm zahrátím na 80° C, po dobu 
10 minut.
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II. Polarogralficky vyzkum.

Na obrázku vidíme piisobení tnlécné xanthinoxydasy na systéin 
kyslík-hypoxanthin. Kfivka I nás neinformujc koueentraei kyslíku 
pfesné na zaoátku reakee. tedy v ease nula, nybrz teprve po s minutáeh. 
protoze promíchání obou roztoku a registrace první kfivky si vvzádá 
dobu asi S minut. Za tuto dobu spo trombo val ferment jiz znaenou eást

( ) I»j-, Polrimyrat'ickó Uí'i\k\ \ v jadru jící uln'váuí kyslíku a Lvorbu peroxydu 
vodíku pusobeuún odééoé xaníluaoxyilasv systém kyslík-hypoxanlliiii . Po<Yc
loéuí koooent race liypoxaol liinu 10 1 m. pn (i,2. koneooí raen mléka

oelkovóm nbjemu 10 rom ústojného ro/loku.

kyslíku k oxydaoi liypoxanthinu. Ivoncentraee kyslíku v va so nula jo 
urcena na obrázku pfúnkou (o . Kfivka 2 pofízená v sestiminutovéni 
intervalo ukazuje dalsí moliulny pokles koneentraee kyslíku; na teto 
kfivee müzeim» pozorovati. ze stupen peroxvdovy se jiz nerov ná 
kyslík'ovému, jak toniu je u norniální redukee kyslíku na rtut'ové kap 
kové elpktrodé, ale ze je o •"> unn vyssí. Tentó pfírüstek nutno pfipsati 
peroxydu \ odíku. ktery vzniká v roztoku ('•nzyniatickou oxydaoi hvpo- 
xanthinu kyslíkem. Xa kfivkáeh 4 je tentó vzestup peroxydovébo 
stupne jesté zfeteinéjsí a koneene na krivee 0, kdy bvl jiz vseehen 
kyslik /  roztoku spotfebován, vidíme. ze peroxydová vina zustává, coz 
znainená. ze v roztoku se naelulzí peroxyd vodíku, vznikly euzyinatiekou 
eirmostí. Tímto je potvrzeuo pozorování Tin im.ow \ (7) o vzniku peroxydu 
vodíku pfi enzyniatické oxydaoi hvpoxantilínu kyslíkem.

Na obr. 4 vidíme enzyinatickou oxydaei salicylaldehydu (111) kyslí- 
kem (1 -II). Na tomto obrázku müzeme clobfe sledovati, jak s casem 
klesá vyska polarografioké vlny salioylaldehydu. vyjadfujíeí koncentraei: 
také vina kyslíková se velini lyohle snizuje. Hbytky kyslíku zdají se 
na tomto obrázku relativne vétsí nez úbytky saltoylaldeliydu. Ivlo roz-
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( 4. Polurograiu /aiázomujíd éasové pusobem mlécné aldehydoxydasy
svstém kyslík-salicylaklehyd. Pocát-ecní koneeutraee salicylaldehyrlu — 3 . 1 0 — 1 j i i , 
|)H 6.2, konc'ontrncp raléka 3 cení cclkovém objermi 10 ccin. TTT. polarogra-

fická vina salicylaldehydu.

(lily jsou zpíisobeny rozdílnou difusuí konstantou salicylttldehydu a kvslí- 
ku [vyóka- polarografioké vlny závisí podía It.komOe na difusní konstanté 
( 19)j. 'rento obrázek je príkladem, kde muzeme sledovati souéasné kón- 
(■entraení zraény o bou slozek reagujícího systému. aniz byehom do roz- 
loku rusivé zasábli. Ivfivka 6 znázorfuije stav po 60 minutáeh; vsechon 
kvslík byl jiz spotrebován na oxydaei salieylaIdehydu. jehoz koncentraec 
poklesla o plnych 50% proti koneeiitraei vychozí, která byla stanovena 
ftokusem s mlékem inaktivovanym teplein ((,'„). Z obrázku vidíme, ze 
pri tonito enzymatickém eleji nevzniká zádnv peroxyd vodíkn na rozdíl 
od reakce za pouzití hypoxanthimi jaleo substrato. Tato skutecnost je 
\ rozporu s pozorováním W iklaxua a M acha k (12), kterí poniocí hydro- 
xydu ceritého atañovili tvorbu peroxydu vodíku pri enzymatické oxydaei 
aldehydíi kyslíkem. Üvedení autoíi sledovali dale reakení rychlost oxy- 
dace aldehydu kyslíkem za píítomnosti katalasy a hydroxydu eeritého. 
Reakení rychlost sledovali podle úbytkíi kyslíku mèfenÿcb manometricky 
a zjistili ve vetsiné pfípadii vetsí spotrebu kyslíku nez pri pokuse nor- 
málním. Autori usuzují z teto vetsí spotíeby ze katalasa a Oe(OH)» 
odstrañují predpokládany reakcí vzniklÿ peroxyd piisobíeí brzdivc. 
Konali tato pozorování .v pH 8, v kterézto oblasti pH se salicylalde 
hyd podle nasich pokusü silnë adsorbuje na mlécné bílkoviny. Opakovali 
jsme tyto pokusy s katalasou a sledovali, jakÿ vliv má prítomnost tohoto 
íermentu na prCibeh enzymatické oxydace salieylaldehyd^ a bypoxanthi- 
nu kyslíkem. Pusobili jsme na o ha substráty za prítomnost i kyslíku mlé
kem hez katalasx a s katalasou a sledovali jsme reakení rychlost. K ata
lasa byla vyrobena z koñskyeh ja ter podio Si mmiská a Doijnck (20).
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Na polarografickych kfivkách. vyjadfujících redukci kyslíku, je zfetelne 
patrny úcinek katalasy, projevující se tim, ze se kyslík redukuje jenom 
v jednom stupni oproti normálním dvéma. Ze ziskanych polarogramu 
je zfejmé, ze enzymatická oxydace salicylaldehydu kyslikem neni kata 
lasou nijak urychlena, naopak pfi pokusech, kde bylo pouzito velkych 
koncentraci katalasy, bylo pozorováno zabrzdéní reakcní rychlosti. az 
i její úplné zastaveni! Hiedali jsme vyklad pro tentó zjev a ucinili jsme 
si pfedstavu. o které se zmiñuje jiz W ie l a x d , ze pfi eiizymaticke oxydaci 
aromatickych aldehydü kyslikem vzniká jako meziprodukt perkyselina. 
která reaguje s dalsi molekulou aldehydü:

Predpokládali jsme, ze vznik meziproduktu (perkyseiiny) je pfitomnosti 
katalysy o vysoké koncentraci znemozncn. Púsobení kyseliny perben 
zoové na benzaldehyd za pfitomnosti mléka nepfineslo zádné vyjasnéní, 
protoze úbytky v mlóku aktivním i inakti\ ovaném byly stejné. Kyselina 
perbenzoová pfidávaná k mléku z byrety se rozkládala za vzniku per 
oxydu\Todíku. Pfedpokládanou tvorbu perkyseliny se nám tedynepoda- 
filo polarograficky dokázati. Neúspéch spocívá pravdépodobñé v torn, 
ze kyselina perbenzoová je látka velmi reaktivní a proto nám inaktivo- 
vala fermentovy system mléka protoze pfi pouziti jiz ponékud vyssích 
koncentraci doálo k srázení mléka. Mimo to experimento van i s tout o 
látkou bylo velmi obtízné pro její nestálosl.

Reakcní rychlost enzymatické oxydace liypoxantliiini kyslikem 
I jyla pfílomností katalasy znacné urychlena, protoze katalasa odstraño 
vala brzdivé pusobící peroxyd vodíku. K  experimentúm témto nutrió 
dodati, ze v cerstvém mléku byly zjistény jen stopy katalasy, silnéjsí 
katalasující úcinek byl pozorován teprve u mléka starsího, kde doslo 
k její tvorbé patrné cinnosti bakterií.

Z predchozích pokusú je vidét, ze reakcní mechanismus pfi aerobní 
oxydaci hypoxanthinu a salicylaldehydu je naprosto odlisny. Pfi enzy
matické oxydaci hypoxanthinu kyslikem byla tvorba peroxydu vodíku 
polarograficky názorné prokázána, kdezto pfi oxydaci salicylaldehydu 
se to nepodafilo. Zahíatím mléka na <S0 byly obé funkce Schardinge- 
tova enzymu plné inaktivovány

111. Inaktiv ace púsobením K(!N.

Kyanidy püsobí zabrzdéní enzjmiatické oxydace hypoxanthinu 
i salicylaldehydu; zabrzdéní se uplatñuje. pouzijeme-li jako akceptoru

1. C6H5 COH O, C6H b C 0 (0 2)H.
benzaldehyd perbenzoová kyselina

2. C6H5 C 0 (0 2)H C(;H, COH
perbenzoová kyselina kyselina benzoová

2C6H5 COOH



I’olarogratk-ky vyzkum nilééué xanthin- < h lrleli ydo.xv« 1h-ís> <1

'Obr. Polarogr&m znázorñujíoi púsobeni nilécná xantbmoxydas\ tai systéiri 
hypoxanthin-kyslík za prítomnosti kyanidu. Konceritrace mléka a cení na 10 cení 
ñstojného roztoku pjf — 6,2. koncentrace hypoxantbimi :{ 10 • ni, koncentraer

KOX 10 15 ni.

methylenové módri nebo kyslíku. z éehoz plyne, ze jde o primé pusobem 
na enzym a ne snád na jiny sdmzeny enzym. aktivující kvslík. W iela x p  
vykládá zabrzdéní kya-nhydrinovou reakeí. Jako normálníoli kontrol 
ních pokusú bez KCN pouzijente experimento zaregistrovanych na pola 
rogramech é. a 4.

Pfítomnost kvanidovélio iontú -se na obrázku projevuje \ líiou. která 
se nalézá pfi negativnéjsím pot-enciálu nez vina kyslíková. Poneradz 
kvanidy zpúsobují anodie- 
kou depolarisaei, dochází tu 
k známémn zjevu, pri ktc 
rém je positivnéjsí kyslíkova 
redukce posunuta do ano- 
dieké proudové oblasl i a a- 
uodická depolarisace kyani 
dovych iontú do oblasti kat 
bodové Vyska difusního 
proudu. resultujicí na ka- 
thodické strané. pak odpo- 
vídá koncentraci kyslíku.

Z obrázku je patino, 
ze za pfítomnost i KCN ne- 
byl spotrebován vsechen 
kyslik na oxydaci hypo- 
xanthinu un i po 42 ininu-
tách. zatím eo pri pokuse tu, , p0fadnici úbytky polarografické vlny 
na obr. 3 byl spotrebován jiz kyslíku v mm pfi citlivosti galv. l 70.

mm

50’

Obr. 6. (Jrafieké znázoméní pusobení kyani- 
dovych iontú na reakéní rychlost pfi enzyma- 
tické oxydaci hypoxanthinu (k polarógrafúm

X lisŵ lcn pq« v mími+npli
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Obr. Polarograin znázonmjici pusobení inlécné aldehydoxydasy na systéni 
kyiMí k «salicylaldehyd. Koneentvace KCN 1 0 ” ? m, jinale vseelniy ost-aini pod- 

rnínky stejné jaleo pri pokuse be/, KCN (c*. 1).

po 30 minutách. Zretelnéji vynikne porovnání o bou reakcních ryeh- 
lostí z grafického znázornéní. Pocátecní reakení rychlosfci jsou znázor- 
nénv na grafu tangentaini vedenymi pocátkem. Reakení rychlost ¡ 
\ case nula zvoJeny z tobo duvodu, ze za téchto okolností není re 
akcnf ineehamsnnis jeste ovlivnén prítomnosti zplodin. nedostatkem 
akeeptoru atd.. takze se zde uplatñuje práve jen úcinek kyanidovyeh 
ion tú. Z obrázku vidime, ze prítomnosti kyanidovyeh ionio bvla sni 
zena reakení rychlost mlécné xanthinoxydasy o 48%.

[Jcinek kyanidovyeh iontu na reakení rychlost bvl sledován také pri 
pouzití salieylaldehydn jako snbstrátu a kyslíku jaleo akeeptorn. Pri

mm

Obr. 8. üraiické znázoméui pusobení kyanidovyeh iontu na reakení rychlost pri 
onzymatieké oxydaei salicylaldehydu kyslíkom. Ivoncentraoe KCN 10 m. Na 
óseeku nanásen ras v innnitách. na pomdniei Obvtky polarograt'ieké vlny kyslíku 

i ni ii. Oraf' k pnlaroerrarniim e. i



paralelnim pokuse In*/ KCN by I \ 00 minutáeh spotfebován vseehen 
kyslik ;i .10°/,, salieylaldehydu. kdezto za pfitomnost-i KCN se za tute/, 
dobu nespotfebov al a zoxvdováno bylo ¡en .‘>7% salieylaldehydu. Aby 
• bom mohli pusobeni K( ’N lepe posouditi. pouzijeme jako v pokuse 
pfedehozitn grafiekélio znázornéní. Na grata ¡s vidínie. ze pfítomnost í 
kvanidu bvla snízena poéáb «'■ni reakéní rvehlost oxydaee salieylaldehydn 
kyslíkeni jenom o 21%.

Z obou paralelníeli pokusu je zfejmo. ze enzvmatická oxydaee sali- 
t v laldehydu není brzdena pfítoinností kyanidovÿeh ion tú stejne mohutné 
jako oxydaee liypoxanthinu. Podobnv vysledek byl pozorován. kdyz 
bylu pouzito jako akeeptoru ehiiumu (17) nebo met hylenové modfi. 
Z tolioto pozorování vyplyvá, ze se obe reakce ueehovají viiei kvanidu 
stejne: xanthinoxydasa je brzdena yíee nez aldebvdoxydasa. Izo tedv 
i zde tézko pfedpokládati \ obou pfípadeeh pusobení jednoho enzymu. 
kdyz jiz drive bylo stanoveno. ze kyanidové iontv pnsobí primo na 
enzym a ne snad na nejaky sdruzeny system.

IV. Vliv koncentraeo hypoxanthinu.

Die pozorován i Di.xoxv T ulki.ow.v (à) mají purinové látky ke 
xant-hinoxydase takovou afinitu. ze jejieli pfítomnost ve vétsíeh koneen- 
traeícli pnsobí brzdivé. Dixox a Lmiiunu; (21 ) pozorov ali, ze br/dive 
púsolo' i puriny které nejsou xanthinoxydasou oxydovány. jako iuosin. 
kyselina inosinová, adenosin, k\solí na adonylova atd. Cistymi prepara (y 
nebylv tyto látky oxydovánv. kdezto hrubÿmi ano: bc-zí zde tedy o spolu 
práei jesté jinélio iermentu, uvolñujíeílio hypoxantlun nebo xanthiu.

'Poto nápadné zabrzdéní. vvvolané nadbytecnym substrátem. jsme 
pozorovali take pfi polarografickém prúzkunui. Nejvyssí koncenlraee 
hypoxanthinu. kterou jsme mohli pouzíti pfi koneentraei mléka 2 eem 
V eelkovém objemu lOeem. bvla 10 m. Kdyz jsme zvvsili koneen
traei mléka pfi nezménéné koneentraei hypoxantbinu, pozorovali jsme 
zvysení reakéní rvehlost i imierné zvysené koneentraeifermeiitu. Kdyz jsme 
vsak snízili koneentraei mléka o 2r*n klesla reakéní ryehlost o plnyeli 
7H%; pfi snízení koneentraee mléka na .">0% nebylo mozno zj ist i ti polare 
graíicky tvorbu peroxyde. I)á se tedy pfedpokládati. ze reakee by la píe- 
vahou substrátu nad ferment ein zastavena. Tet o okolnosti bvla pfi expo 
rimentování venovátia1 )k)zornost a praeováno vzdy vvssími koncen- 
traeemi mléka.

A. Poirier aktiv ity xan tliiii- a aldeliydoxydas.y \ mtékii a v preparáteelt 
získauvch trakeionovauym srázniím mléka.

IVkusili jsme se dále zjistiti. zda se ue/.meuí pomér aktivity obou 
enzymal:-iekye.lt lunkeí SehardmgíO'ov a» torment u \ mléku a v lui'parát u.

I V>lii r< >yr<t I 'ick \ \  r / k i i m  mliV-m x u i i t l i i i i  a  a l< I r l  i \ c l< >xy< tns\ I I



získaném z tohoto mléka írakcionovanym srázením. iVIléko bylo nasyceno 
pri 30° C kuohyñskou solí, címz byl vyloucen kasein. Srazenina byla od- 
íiltrována a získán tak cirÿ zelenë fluoreskující roztok. Dalsí írakce bílko 
vin byla vysolena stejnÿm objemem nasyceného roztoku síranu amonné- 
bo. Roztok byl ponechán dvë hodiny v lednicce a vyloucené bílkoviny 
odfiltrovány tvrzenÿm filtrem. Bylo pracováno pokud mozno za vylon 
cení píímého svëtla. Vysolené bílkoviny rozpustëny v ústojném roztoku 
pH =  6,2. Préparât takto získany niel nazloutlou barvu. S tímto pre 
parátem i s mlékem, ze kterého byl pripraven, byly potom provedeny 
paralelní pokusy s obenia substráty. Aktivita fermentu v mléku a v pre 
parátu byla srovnávána podle pocátecních reakcníeh rychlostí. Porner 
reakcních rychlostí pfi pñsobení xanthinoxydasy v mléku a v preparátu 
byl dán císly 10 1. kdezto pro aldehydoxydasu císly 13 1; z toho je
vidët, ze aldehydoxydasa byla frakcionovanym srázením postizena vice 
nez xanthinoxydasa. Rozdíly v aktivitë obou enzyinu po srázení mléka 
jsou malé, ale polarograficky zjistitelné, znamená to pro lias, ze bílko 
vinné nosice obou fermento jsou tvoreny rozdílnymi bílkovinami, 
které jsou si ale svou rozpustností velmi blízké, takze je nelze frakeiono- 
vanÿm srázením úplne oddëliti.

VI. InakHvaee inlécné xan th in - a aldeliydoxydasy kyselinoir mocovóu

a salicylovou.

-Je známo, ze reakcní zplodiny úvolñované pfi enzymatickych 
reakcích brzdí casto jejioh dalsí prûbëh. Tentó vliv byl pozorován téz 
u, xanthinoxydasy [Th.ühlo,\v (7)]. kde: se pfi oxydaci hvpoxanthinu kyslí-

i 2 Éduard Knobloch:

( )br. 9- Polarogi’tiut znázorñující caaové püsobeuí mléka na systém 'kypoxanthin 
kvalík zr pfítomnosf-i kyseíiny moëové, c =  10 - 3 m, ostafcni podinínky shodné

s pokusem 6. 3.
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kem uvolñuje peroxyd vodíku. jenz podle mnozství snizuje roakéní 
rychlosl, coz byJo také polarogmfiyky potvrzeno.

Dixox ¡sledoval príibéli enzymatické oxydace hypoxanthinu a alde- 
hvdú za prítomnosti kyseliny mocové a zjiatil, ze obé reakce jsou prí 
tomností kyseliny mocové brzdénv. Usuzuje z toho. ze brzdí-li reakéní 
zplodina pri enzymatické oxydaci purinovych látek také enzymatickou 
oxydaci aldehydii, je nutno pfedpokládati. ze obé reakce jsou katalyso- 
\ány tymz enzvmeni (14).

Opakovali jsme tentó pokus a zjistili znacny nesouhlas s pokusv 
I ¡i x n n ovVmi . Ke dvéma normálním pokusúm za pouzití salicylaldehydu 

hypoxanthinu jako substrato a kyslíku jako oxydovadla. provedeny 
dva paralelní pokusy za prítomnosti kyseliny mocové v koncentraci 
10“ m; koncentrace obou substrátú byla 3 10“ 4 m.

Na obr. 3 je zaregistrován pokus bez kyseliny mocové, je z ného 
patrno, ze jiz po 32 minutách je véechen kyslík spotfebován na oxydaci 
hypoxanthinu. Pri pokuse paralelním, konaném za prítomnosti kyseliny 
mocové, pozorujeme, ze po 32 minutách je také vsechen kyslík spo- 
trebován. Je  z toho zrejmo, ze reakce nebyla rusena vysokou koncéíitrací 
kyseliny mocové. Stejny pokus byl konán se salicylaldehydem jako sub- 
strátem, kontrolní pokus bez kyseliny mocové je znázornén na obr. 4.

Na polarogramu 4, znázorñujícím enzymatickou oxydaci salicylal 
dehydu kyslíkem, klesla vychozí koncentrace salicylaldehydu za 60 
minut o 50%, zatím co za prítomnosti kyseliny mocové nastalo prak 
ticky úplné zabrzdéní enzymatické oxydace (obr. 10). Zde pusobí 
kyselina mocová skutecné jako jed, za 50 minut klesla v tomto prí 
padé koncentrace salicylaldehydu jenom o 8%. Rozdíly v piisobení

ii ¡ddehvdoxvdnsv Id

Obr. 10. Polarogram znázornující casové pusobení rnléka na systóiñ salicylaldehyd- 
kyslík za prítomnosti kyseliny mocové koncentrace 10—-^m. .Tinak ostatní pod- 

mínkv experimenta stejné jako pri ¿pokuse c. 4.
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kyseliny moeové na enzymatiekou oxydaei salicvlaldelivdu a hypo- 
xanthinn jsou tak niarkantni. ze nein' tfeba I; jejicli zdííraziiéní po- 
uzivati grafiekého znázornéní. Púsobení xanthinoxydasv ncni prak- 
tiekv rnseno pritomnosti kyseliny moeové. kdezto einnost aldehvdoxv- 
dasy je témef zastavena.

y/  obrázku 9 je palmo, ze pfi enzvmat ieké oxydaci liypoxani liinu 
kysliki Mvi za pfitoinnosti kvseliny moéové mizí z roztoku pfi reakei vzni- 
kajiel pemxyd vodíku daleko ryehleji nez bez pfisady kyseliny moeové. 
Patrali jsrne po píiéiné tohoto zjevu a zjistili. ze peroxyd vodíku reaguje 
v pfitoinnosti mléka primo s kyselinou moeovou. 8 kyslíkem vsak tato 
reakee za stejnycli podminek nenastává. Protozo normálné se kysclina 
inoéová peroxydem oxychije jen velnii pomalu, jde zde zfejme o reakei 
katalysovanon enzymem obsazenym v mleee. Teplein inaktivované mléko 
nepusobilo jako katalysátor.

Toto zjisteni je novym poznatkem pro poohopeni nieta bolismu, kte- 
remu podléhají v organismo purinové látky Dvedené pozorování \y- 
svétluje také úbytek peroxydn vzniklého pfi enzyinatieké oxydaei hypo- 
xanthino kyslíkem. Podle Wielandovy rovniee je vseeJien kyslík do roakee 
vstupující rednkován na perodyx vodíku. ale na obr. 3 dostáv.une polaro- 
grafiekou vino peroxydn vodíku vysokou 26 mm. ar vina kvslíková v éase 
nula je vvsoká 41 mm. Die u\ edené rovniee by mola vina peróxydu po 
spotfebování veskerého kvslíku dosálmouti stéjné vysky. -leste lepe* jsou 
tyto ponierv pafcrny na obr. I la. Poéáteéní koneentra.ee kyslíku je zde 
vvjádfena vySkou vlnv 30 mm, vina peroxydn po spotfebo vání veskerého 
kyslík o inéfí právé polovinu. t. j. Iñ mm. Vyvstává tedy otázka. 
kam se ztratila polovina peroxydn vodíku pfi reakei vzniklého. /  pfed- 
ebozích experimento jsme poznaJi, ze mléko katalysuje oxydaei ky
seliny moeové peroxydem vodíku. /  téebto poznatku Ize tedy 
uzavfíti. ze reakéní zplodiny vznifelé pfi enzyinatieké oxydaci liypo- 
xanthinu kyslíkem roagují spolu dale. t. j. éást peroxydn vodíku pfi 
reakei vzniklá je spotíebovana k dalsí oxydaei kyseliny moeové rovnéz 
pfi reakei vznikajíeí. Stejny zjev byI pozorován pfi pouzití preparóte 
vyrobeného frakeionovanym srázením mléka. 'I'aké zde ubyval tvofíeí 
se peroxyd. Zdá se tedy, ze ferment katalysiijící tuto reakei (pravdépo 
dobné peroxydasa) vyskvtoval se v preparátn také (jak bvlo pozdéji 
dokázáno testen) s pouzitím pyrogalolu a peroxydn).

Enzymatieké oxydaci kyseliny moeové peroxvdem bude vénována 
pozornost v dalsí práci. protoze doplñuje velmi podstatné nase vedomosti 
o metabolismo nnkleotidu a purinovyeh látek. Pro liase úéely dokazuje 
rtizné ehování se kyseliny moeové pfi obou enzymatiekycli íeakcích roz 
dílny charakter obou katalysovanvch reakei. Aldelivdoxydasa je brzdéna



koncentraoi kysolim mocovr lo m lémcf úplné. kdezto \nntliinox ydnsa 
brzdéna neni.

K villi lYpInosti l)\lo piisobeno na oba reagujírí sxstémy take kyse- 
linón salicylovon. kt-crá je reakéní zplodinon pfi enzvmnt ickó oxydaci 
salieylaldehydu kvslíkem. Tato látka. jcjíz tysiologieká jcdovatost jo 
vsoobeené známa. byla pfidána k obéma reagujíeím systémnm v konren- 
tiaei 10 :{ m. Pokusy ukázaly, ze kysoliua salieylová brzdí silué ola* enzv 
matické realíce.- Reakéní rychjost. enzymatieké oxydace hypoxanthinu 
kvslíkem by la píítomností ky se liny salievlox é snízena o 50° kdezto 
reakéní ryehlost aldehydoxydasy az o 0 7 % . % tobo jo palmo. ze talo 
látka brzdí obe enzymatieké reakee velmi silné.

V il. Svételná maklivace.

Pfi polarografickém vyzkumu Sehardingerova cnzvmii jame zjlstili. 
ze jako inaktivacnílio prostredku lze pouzíti s vyhodou svétla. Po prvé 
byl studován úeinek svétla na aldehydoxydase. o éemz byla podána pfed- 
bozná zprava (22). Mléko bylo ozáfeno rtufovou lampón ze vzdálenosti 
20 em po dobu 15 minnt na Petriho misce. a by bylo dosazeno. velikého 
povrehu. Bylv konány dva paralelní pokusy. pfi ktervch bylo púsobeno 
na systém kyslík-salicyialdehyd mlékem ozárenym a 'neozáfenym. Ücin- 
kena ozárení byla aldehydoxydasa temer úplné zniéena. Tehdy jesté jsme 
predpokládali. pod vlivenr literatury. ze vedle íieinku ultrafialovycli 
paprsku na bílkovinnv nosie uplatñuje sé zde také úeinek paprskú vidi- 
telné éásti spektra. püsobící na prosthetickou skupinu formen tu. 
Ale kdyz jsme potom sledovali. jak je ozárením ovlivnéna éinnost 
xanthinoxydasy a zjistili, ze tato je ozárením postihována mnohem vice 
nez aldehydoxydasa, bylo nutno tuto predstavu zméniti. V práei (23) 
jsou popsány experimenty, ke kteryrn bylo ponzito ír.léka ozáfeného 
10 minut rtuiovou lampón ze vzdálenosti 30 em. Poskození xanthinoxy 
dasy bylo shledáno podle úbvtkú methylenové inodfi, které zde bvlo 
pouzito jako oxydovadla hypoxanthinu. Reakéní tychlost aldehydoxv 
dasy byla slédována primo podle úbytku salicylaldeliydu. Reakéní rvch- 
lost xanthinoxydasy byla ozárením snízena o 70° kdezto reakéní rych 
lost aldehydoxydasy jenom o 26%. Mléko bylo béhem ozafování mícháno 
a jehl) teplota kontrolována teplomérem; stoupla maximáJné na 40 1 C '

Z téchto vysledkú je zrejmo. ze xanthinoxydasa je vúéi svétlu limo 
hem oitlivéjsí nez aldehydoxydasa. Pozorovali jsme. ze se vzdálenosti 
nyléka od zdroje klesá velmi rychle úeinek svétla na aldehydoxydasu. coz 
nebylo pozorováno ve stejném stupni u xanthinoxydasy. Na základé 
tohoto pozorování byl potom proveden velmi jednoduchy pokus, kterv 
má pro cely problem identity xanthin a aldehydoxydasy vyZnam základní. 
Ozáfili jsme mléko sluneéními paprskv proebázejíeími tlustym okenriím

I *' ii;ir* <>_i fi • i n-k\ \ wknin iiiln-iu- \,iiii)iiii ¡ i) f I f ■ 11 y 11 (i \ \ 11 ¡ i \ I»*
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sklem po dabu 80 minut a provedli s tímto mlékem paralelni pokusy 
soberna substráty; jako akceptom bylo pouzito v obou pripadech kysliku. 
Tímto ozárením nebyla \nibeo poSkozena aldehydoxydasa.

Id

Obr. 11a. Polarogram znázomujíci piisobeni neozáreného mléka na system hypo- 
xanfhin-kyslik; koncontrace hypoxanthiim 3 . 10 * m. koncentrace mléka 3 com 

v celkovém objeran 10 rent ústojného roztokn pB 6.2. teplota 38 C

Obr. lib . Polarogram ¿názormijicí púsobení mléka ozáreného po clobu 30 minut 
shmeoními paprsky prbeházejícími tlustym sklem, ostatní podmínkv stejné jakt.

pri pokuse pfedchozím.

Na obrázku vidíme. ze pri púsobení mléka neozáreného byJ vseclien 
kvslík ispotrebován po 30 minutách, kdezto pri pokuse s mlékem ozáíe 
uym tomu tak nebylo ani po 42 minutách. Z toho je jiz zrejmo, ze reak-cní 
rychlost nebyla v obou paTalelních pokusech stejná. Z grafického znázor- 
néní vidíme, ze reakcní rychlost enzymatické oxydace hypoxanthinu 
kyslíkem byla ozárením mléka snízena o 42% proti mléku normálnímu. 
Ozárení slunecními paprsky se zde tedy uplatñuje jako velmí silny 
inaktivacní prostredek., Naproti tomu nebyla ozárením poskozena aide
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hydoxydasa. protoze v obou paralelnich pokusech (s mlékem ozárenym 
i neozárenym) byla reakení rvchlost enzyniatické oxydace salicylaldehvdu 
naprosto stejná.

/  pfedchozílio je zrejmo. ze svétlem jsou obé fermentativní funkce 
mléka inaktivovánv v rüzném stupni. Dá se pfedpokládati podle úcinku, 
ze svétlo pusobí na oba fermentv ve dvou smérech. Ultrafialovymi 
paprsky jsou poskozovánv bílkovinné nosice obou fermentú a jsou jimi 
pravdépodobné denaturovány. Tentó úcinek je tím vetsí, cím je svételny 
zdroj blizsí. Xanthinoxydasa je vsak jiz inaktivována svételnymi paprsky

mm

Obr. 12. Grafické znázornéní casového púsobení xanthinoxydasy na systém hypo- 
xanthin-kyslík, pfi pouzití mléka ozáfeného a neozáreného jako fermentového 
materiálu. Na úsecku nanásen cas v minutách, na pofadnici úbytky polarografické 

vlny kyslíku v mm pfi citl. galv. =  1/70.

viditelné cásti spektra, které naproti tomu aldehydoxydasu vubec ne- 
poskozují. U xanthinoxydasy jde pravdépodobné v tomto pfípadé o roz- 
rusení prosthetické skupiny, obsahující laktoflavin. Spektroskopicky 
dúkaz jeho prítomnosti byl podan Ballem (9). W arburg a Christian 
(10, 24) pak získali z prosthetické skupiny xanthinoxydasy rozpadovy 
produkt laktoflavinu, lumiflavin. Laktoflavin je, jak známo, látka na 
svétlo velmi citlivá. Jeho fotolysa je jiz pracemi K arrerovími, K uhno- 
W mi a B rdiCkovymi celkem prozkoumána (25). Fotolysa zacíná, jak 
bylo dokázáno K arrerem  (26), dehydrogenisací na druhém uhlíku po- 
bocného retézce laktoflavinu, kde dojde k oddélerií od isolalloxazinového 
jádra. Xanthinoxydasa je pocítána mezi alloxazin-adenin-proteidy, obsa
hující vedle laktoflavinu jesté kyselinu adenylovou a fosforecnou v pro
sthetické skupiné (24). Píedpokládá se, ze spojení laktoflavinu s ostatními 
cástmi prosthetické skupiny a pravdépodobné i s bílkovinnym nosicem
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zprostredkuje kyselina fosforecnâ, navazujici na cukernÿ retëzec lakto
flavinu. Podle predchozich sdëleni spocivâ patrnë ucinek svëtla na fer
ment v preruseni spojeni laktoflavinu s ostatnlmi câstmi enzymu nâsled- 
kem rozpadu cukerného retëzce laktoflavinu.

Podle uvedenÿch experimentu predpoklâdâme, ze jde o dva rûzné 
fermenty, z nichz toliko xanthinoxydasa patri mezi alloxazinproteidy, 
kdezto aldehydoxydasa neobsahuje ve své prosthetické skupinë lakto- 
flavin. Preparâty ziskané frakcionovanÿm srâzenim niléka kuchynskou 
soif a siranem amonnÿm vykazovaly jestë mnohem vëtsi citlivost na 
svëtlo nez mléko samotné.

Ve tkânich rostlinnÿch byla objevena B achem (27) také aldehyd
oxydasa, je to ferment katalysujiei oxydaci aldehydu chinonem, methyl- 
modri, Clarkovÿmi redox-indikâtory atd. Cistÿ préparât enzymu pripra- 
vil M ichlin (28) a zjistil, ze tato rostlinnâ aldehydoxydasa postrâdâ schop- 
nosti katalvsovati oxydaci hypoxanthinu a xanthinu. Marne zde tedy 
priklad existence samostatné aldehydoxydasy, kterâ soucasnë nepûsobi 
jako xanthinoxydasa a podle popisu cistÿch préparatû (jsou popisovâny 
jako témër bezbarvé) se zdâ, ze jejich prosthetickâ skupina také neobsa
huje laktoflavin.

Polarografickou methoclou byla stanovena pritomnost xanthinoxy- 
dasy v mléku materském, v lidské plasmë krevnl a cervenÿch krvinkâch. 
Materské mléko obsahuje mnohem ménë xanthinoxydasv nez mléko 
kravské.

Souhrn.

Ke studiu enzymatické oxydace hypoxanthinu a salicylaldehydu 
bylo pouzito polarografické methody J . H eyiiovského . Fermentovym 
materialem bylo cerstvé mléko nebo preparát pfipraveny frakcionova- 
nym srázením mléka kuchynskou solí a siranem amonnym. Okyslico- 
vadlem byl ve vsech pfípadech kyslík. V soucasné literature prevládá 
názor, ze oxydace obou zmínénych substrátú je katalysována jedním 
enzymem (Schardingerúv enzym). Pri pouzití nové methodiky, dañé po- 
larografií, jsme zjistili, ze obé reakce se v urcitém ohledu podstatné lisí.

Pri enzymatické oxydaci hypoxanthinu kyslíkem vzniká peroxyd 
vodíku, kdezto pri pouzití salicylaldehydu jako substrátu nikoliv. Per
oxyd tvoíící se pri aerobní oxydaci hypoxanthinu púsobí brzdivé na reakc- 
ní rychlost; tentó brzdivy úcinek peroxydu je odstranén prítomností 
katalasy, která rychle rozkládá vznikající peroxyd. Na reakcní rychlost 
enzymatické oxydace salicylaldehydu neméla naproti tomu katalasa zád- 
ného vlivu, coz si vykládáme tím, ze pri této reakci nevzniká peroxyd 
nebo néjaká peroxydická sloucenina ani jako meziprodukt.
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Pfi frakcionovaném srázení mléka kuchyñskou solí a siranem amon- 
nÿm bylo zjistëno, ze obë enzymatické funkce mléka nejsou postihovány 
stejnë; zdà se proto, ze bilkovinné nosice obou fermentû jsou tvoreny 
rozdilnÿmi bílkovinami lisicimi se rozpustnosti. Velmi rozdilné bylo také 
ovlivnëni rychlosti enzymatickÿch oxydaci obou substrâtù jejich reakcni- 
mi zplodinami, t. j. kyselinou mocovou a salicylovou. Kyselina moëovà ve 
ctyrikrât vëtsi koncentraci vzhledem ke koncentraci hypoxanthinu ne- 
brzdila vûbec funkci xanthinoxydasy, zatim co pûsobeni aldehydoxydasy 
bylo za stejnÿch podminek prakticky zastaveno. Kyselina salicylovà 
brzdila naproti tomu velmi silnë obë enzymatické reakce. Rozdilnost 
obou enzymatickÿch reakcí byla nejlépe prokázána pouzitim svëtla jako 
inaktivacniho prostredku. Byly provedeny dva paralelni pokusy, s mlé- 
kem ozàfenÿm 30 miriut slunecnimi paprsky profiltrovanÿmi obycejnÿm 
okennim sklem a s normálním akt. mlékem neozàfenÿm. Aldehydoxydasa 
nebyla ozárením poskozena vûbec (reakcni rychlost v obou pokusech 
stejna), kdezto reakcni rychlost xanthinoxydasy byla snizena témër 
o 50%. Také pûsobenim KCN nejsou obë enzymatické reakce brzdëny 
stejnë. Pozorovali jsme také, jak jiz uvádí D ixon  a L em b er g , ze hypo- 
xanthin pfi vyssich koncentracich pusobi brzdivë na reakcni rychlost 
xanthinoxydasy.

Pri enzymatické oxydaci hypoxanthinu kyslikem za pritomnosti 
aktivniho mléka bylo pozorováno, ze mnozstvi vzniklého peroxydu neni 
ekvivalentni kysliku do reakce vstupujicimu (podle W iela x d a ). Sledovali 
jsme vliv kyseliny mocové na mnozstvi vzniklého peroxydu a zjistili, 
ze za pritomnosti kyseliny mocové klesà koncentrace vzniklého peroxydu 
a pri jeji vyssi koncentraci peroxydická vina se vûbec nevytvori. Pri- 
cinou tohoto zjevu je enzymaticka oxydace kyseliny mocové peroxy- 
dem. Reakcni zplodiny pri enzymatické oxydaci hypoxanthinu kyslikem 
reaguji spolu dale pûsobenim mléëné peroxydasy. Tentó dëj predstavuje 
dalsí clânek metabolismu purinovÿch látek a bude mu v následující práci 
vënovâna pozornost.

Z danÿch pozorování nutno uzavriti, ze xanthin- a aldehydoxydasa 
jsou dva rûzné ferment}^. Podle svëtelné inaktivace viditelnÿmi paprsky 
nutno predpoklàdati, ze jenom ^anthinoxydasa patfi mezi alloxazinpro- 
teidy, kdezto aldehydoxydasa nema ve své prosthetické skupinë làtku 
na svëtlo citlivou.
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Summary.

The enzymatic oxidation of hypoxanthine and salicylic aldehyde 
was studied with the aid of Heyrovsky’s polarographic method. As enzy
matic substrate fresh milk or substrate prepared by fractionated preci
pitation of milk with sodium chloride and ammonium sulphate was used. 
Oxygen served in all cases as the oxidising agent. According to the actual 
literature the opinion prevails that the oxidation of both the substrates 
mentioned above is catalysed by one ferment (Schardinger’s ferment). 
The use of the polarographic method leads us to the conclusion, that the 
two reactions are different in many senses.

During the enzymatic oxidation of hypoxanthine by means of oxygen, 
hydrogen peroxyde, is generated. That is not the case with salicylic alde
hyde. The hydrogen peroxyde inhibits the reaction velocity of the oxida
tion of hypoxanthine and is rapidly neutralised by the presence of cata
lase. On the contrary the reaction rate of the enzymatic oxidation of 
salicylic aldehyde is not influenced by the catalase. This is indicated by 
the absence of the product of either hydrogen peroxide or of some other 
peroxidic derivative during this reaction.

We have ascertained that fractionated precipitation of milk by 
sodium chloride and by ammonium sulphate does not affect both enzy
matic functions to the same extent. It follows therefore, that the protein
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carriers of both ferments are formed by two different proteins of different 
solubilities. We also observed a different action of the products of oxida 
tion of the two substrates i. e. of uric and salicylic acid upon the reaction 
rate. \ four times greater concentration of uric acid than that of hypo
xanthine did not influence the activity ot xanthinoxidase. whereas the 
activity of aldehydoxidase is at the same conditions practically stopped. 
Sa I icy lie acid, on the contrary, inhibits both enzymatic reactions very 
strongly The difference between the two enzymatic reactions can lx* 
demonstrated best by using light as inactivating agent. In one experi
ment milk was irradiated for 30 minutes with normal sunlight filtered 
through a plain glass screen. In the other normal not irradiated milk was 
used. The aldehydoxidase was not affected by irradiation at all (the same 
reaction velocity as in the blank experiment). The reaction velocity of 
the xanthinoxidase however fell by 30° Also IvCN does not equally 
inhibit both reactions. We could observe, as was stated already by Dixox 
and Lmiinuu:, that hypoxanthine has in great concentrations an inhi
bitory influence upon the reaction velocity7 of xanthinoxidase.

During the enzymatic oxidation of hvpoxanthine by oxygen in the 
presence of active milk it occurred, that the amount of hydrogen pero
xide generated was not equivalent to the amount of oxygen entering the 
reaction (according to W i e l a x d ).  We followed the action of uric acid on 
the y ield of hydrogen peroxide produced and we could see that in the 
presence of uric acid its concentration fell and with the increase of the 
concentration of uric acid the peroxide wave could, not be registered at 
all. The cause of this phenomenon is the enzymatic oxidation of uric- 
acid by peroxide. The reaction products of the enzymatic oxidation of 
hypoxanthine react further under the influence of milk peroxidase. This 
reaction represents a further step in the metabolism of purine dérivâtes 
and will be the object of a more detailed investigation.

from  our observations it follows that xanthinoxidase and alde
hydoxidase are two different enzymes. With regards to the investigation 
by visible light we can conclude that only' xanthinoxidase belongs to the 
proteins with alloxasin. group, whereas aldehydoxidase has in its prosthe
tic group no portion sensible to light.



Reakce sinic a fas s nékterymi aromatickymi isomery.

D i .  S. I»l{ VT.

(Predlozeno vo sclm/.i dno 18. <Vrvna 1948.)

V práci o peroxydatickycb reakcích ras jsem se zmíiiil o reakcí 
bunécnych jader ras s polyfenoly (íSt lidia botánica cechica 4:o5,  1941). 
Této reakci jsem veno val vetsí pozornost u jader ( ■ladop'hom, Rhizoclo- 
nium a Ocdogonimn- (íStudia botánica cechica ó : 132— 141. 1942). Zkousel 
jsem pak i jinó aromatickc deriváty lilavne proto. abvch potvrdil. jak 
jednotlivé isomery rúzne reagují.

1. Polyfenoly.

’Predevsíni jsem sledoval reaktivnost u vetsího poctii druhú ras 
a sinic; n difenolú i a trifenolú zjistoval, jaky vliv mají deriváty o-, m- 
a p-, Dríve získané vysledky jsem vsude úplné potvrdil a rozsíril. Byly-li 
roztok}7 polyfenolu cerstvé pripraveny züstávahT dosti dlouho (nekolik 
dní) skoro bezbarvé; kdyz vsak do roztoku v malo porcelánové misce 
bylo preneseno nekolik vláken sinic nebo ras. objevila se v nékterych 
prípadech rvchle (v nékolika minutóch) zfetelná reakce, rúzne intensivní, 
eventnálne i rúzne tono van ó zabarveni. Roztoky s nékterymi sinicemi 
a fasami se \sak nelisily od kontrol. Barva roztolm a reakce mikro- 
skopická. nebyly v zádném vztalni; i v roztocícli, jez netemnily, objevo- 
\ ala se v bunkách reakce nebo naopak. Pokud se slouceniny zabarvovaly. 
byly to jen slouceniny o- a p-; opakovalo se známé pravidlo o nereaktiv- 
nosti polohy meta, jak ukazují tyto príklady z protokolú:

R eakce sinic a ras s roztok em  polyfenolú.

I. N eporusená vlá-kna ve vodném  r oztoku polyfenolu.  
Barevná reakce roztoku.



•> Dr. >S. P rát:

Pesor - Hvdro- Floro-
N pee i es Pyrokatechol oinol ehinol Pyrogai loi ghicinol

Aphanothece sedë 0 0 az hnëdavë 0
Oscilhitoria 0 nebo fialovë 0 hnëdavë sedohnëdë —

princeps 1
!

Osc/dlatoriu
limosa

Oscillatoria

fialovë

0

0 ! 0 nebo cerve- 
në flo hnëda

(l

o

len ni s
Phormidinm
Cylindro-

0
temnë indigovë

(l

spermum
Tolypoth rix  
R ivularia

0
svëtle modravë

0 0 0 0

pism n
D ial orna 
Tribonema

fialovë
0 nebo ëervenavë 
hnëdavë .nebo 
temnë indigovë 

a/, fialovë

0 nebo fialovë

Hydrodictyon
Ulothrix

0
0 nebo spinavë

0 0 0 0

Ghaetophora 0 0 0 0 zlutë
incrassala

M icrospora ciste indigovë 
modfe, intensiv- 
në nebo modro- 

fialovë

0 ? zlntë

Oedogonium 0 nebo modro- 
fialovë, fialovë, 

| pak ëedëfialovë

0 ± . 0 nebo 
milite

Gladophora rùzovë, svëtle 
fialovë nebo 

hnëdavë

0 hnëdë 0

Vauchcria fialovë 0 ± rnzovë 0
M ougeotia 0 nebo zlutavë 0 0 hnëdavë
Spirogyra  vé 0 nebo Jdntavë 0 0 0 0

gétât. i ko- 
pul.

NiteHa 0 0 0 0 0



"Bunky ro zd rcen y  s piskem. Reakce vodného extraktu.

Species 1 ’yrokatechol
’Resor
cinol

Hydro- 
(di in el Pyrogallol

Floro-
glucinol

-\plui not hero. 
< fscillatoria

hnédavé
fialové 1) 0

linédavé 
éervené do

l
0

limosa 
Tributa mu íialové 0

hnéda
fialové 0

( 'lutloplinra medra ve ay. 0 hnédé 0

1 tntfhvria
teme o

sedomodfe, svétle 0 hnédavé sedomodfe, 0

Spirogym

hnédavé, pak mo- 
dro-íialové, fia - 

levé

0 0 0

])omalu svétle 
linédavé, pak 
sedomodfe, 

ruzové 
0 0

N i tolla 0 0 0 0 0

Ja k  rúzné si ni ce a fasy  reag u jí s pyrok a te cholera
a p yrogallolera.

Ponévadz tyto reakce by val y obyoejne docela soubézné, je mozno 
probrati je najednon.

Aphanothece stagnina nereaguje nebo se fídee barví hnéd.avá zrnka.
Microcystis flos aquae nereaguje.
Oscillatoria sp. nereaguje.
Oscillatoria princeps nereaguje nebo se po dels! dobé celé vlákno 

zabarví neprúhledné. V glycerolu pak zesedne a objeví se cerne srazeniny 
(krvstalky ?). "Blána je pri tora modravá (indigo az neutrální tinta).

Oscillatoria tennis se barví sedive. Ve fenolu vvnikne cyanofycin.

Phormidium nereaguje.
Anabaena nereaguje nebo ,se úplné nepravidelné ve vegetativních 

i v mladych sporách objeví hnédá granulace.
Cylindrospermum. Vegetativní archiplasty se barví hnédavé, mladé 

spory hnédavé az intensivné hnédé, starsí spory se nebarví, heterocysty 
nereagují nebo slabé. U Cylindrospermum maius, jehoz spory se zabarvily 
t emné hnédé az cerné, chlora'lhydrát neodbarvuje. Eau de Javelle odbar- 
vuje a to postupné od okraje do stíedu.

Nostoc nereaguje, heterocysty slabé.
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Scytonema. Pochvv hnédé, nekridy cerne. Vlákna nereagují nebo se 
cervené barví píehrádky. Heterocystv se nebarví nebo so v nieli objeví 
hnédavá az cervenohnédá granula ce.

Tolypothrix. Centrální zrnité téleso si abé hnedé.
Gloeotrichia. Rídce granula. Vlákna se velmi casto rozpadají. Vr mla- 

dych koloniícb heterocvsty temné sedohnédé az cerne. Poehva na spo- 
rách Sedé fialové.

Diatomaceae. Jádro se obycejne barví velmi zretelné a zvlásté ve 
fenolu pékné vyniká (Navic,ulaf Pleurosigma, Nitzschia, Surirella. Coceo - 
neis). U Melosiry reakce nebyla pozorována, nic se nebarvilo.

Tribonema. Prícné prehrádkv hnedé. Casto lipofanerosa, kapley tuku 
zelené nebo modré. (Jerná granula. Nékde rnodfe granulované plastidy 
Jádra + .  Jen nékdy nereaguje.

Chilomonas paramaecimn. íedivé. Ve fenolu zretelné jádro.
Phacus. Jádro +  +  .
Eudorina. Sedivé.
Volvox. Hnédavá az temné hnédá granulace, mladé kolonie inteji- 

sivnéji. V glycerolu nezretelné; celé kolonie sedivé. buftky nacernalé. 
lipofanerosa. Ve fenolu se scvrkají a to jak celé slizové kolonie tak jed- 
notlivé buñky. Jen nékde jsou zretelná drobná granula.

Volvox aureAis. Temné hnedé spory.
Tetraspora. Pravidelné vedle hnédého jádra a hnédavého pvrenoidu 

bylo v kazdé buñce nékolik temnych az cernych zrn.
Schizochlamys gelatinosa. Celá sedivé nebo granula. Pyrenoid
Hydrodictyon nereaguje. Jen nékdy obal blány hnédavé, u velikych 

(l/2 cm) zelenych bunék na povrchu blány se usazují temné jehlice. Jen 
u téch bunék, jez se chystají na tvorbu zoospor, se objevují temné (lipido- 
Aité) kapky.

Oocystis. Velmi pékná jaderná reakce.
Uloihrix zonata. Nezretelné temny obsah bunék. .Jádra? Pyrenoid?
Chaetophora. CaC03 temné. Temná granulace. Jádra zretelné zbar- 

vená hlavné ve starsích buñkách.
Ooleochaete. Temná granulace.
Microspora. Príéné prehrádky blány v pyrokatecholu moclravé nebo 

svétle sedivé, starsí (zluté) se barví temné az cerné, v hydrochinolu a py- 
rogallolu hnédé, oranzovéhnédé, cervenohnédé. Nékdy se barví i cela 
blána. Jedna az dvé cerné centrální kapky. Casto cerná jádra.

Oedogonium. Rúzné druhy reagují ruzné, ale obycejné se u vsech 
zretelné barví jádro. Tlustsí druhy jsou snad ze vsech fas na jadernon
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reakci nejvhodnéjsí. Zvlásté ve fenol u vynikají jádra 
intensivné, casto se zrnitou strukturou. Velmi ruzné re
aguje blána bunécná. Barvívá se hlavné u tlustsích 
druhu na starsích buñkách a to v pyrokatecholu mu- 
dravé az éernavé, v hydrocliinolu hnédavé, v pyrogal- 
lolu svétle olivové az hnédavé az cernavé. Intensivnéji 
se barvívá vnéjsí vrstva (pseudokutikula), zvlásté inten
sivné prstenee. Ojeclinéle nékde temná (cerná) zrna, 
drobná i vétsí. Jádra modravé (pyrokatechol), hnédavé 
(hydrochinol, pyrogallol) az cerne. Pyrenoidy se bar vi- 
vají svétleji nezli jádro, ale zretelné (obr. J, 2a).

B u lb o c h a e t e .  Jádro +-{-•
C la d o p h o r a  a to jak OI. g lo m e r a t a  tak C l.  ¡ m e t a  se 

hedí na jadernou reakci velmi dobre. I kdyz primo nebo 
vr glycerolu nejsou v kontrahovanóm obsahu jádra dosti 
zretelná, vyniknou pak nékdy ve fenolu nebo chloral- 
liydrátu neobycejné zretelné a temné (obr. 2b). Sotva 
která barvicí mikroskopickotechnická metoda dá tak 
jasné a zretelné preparáty s nápadnym rozlozením 
jader jako snadná a rychlá reakce polyfenolová. Blána 
bunécná se obycejné nebarví, jen vnitfní ztlustliny 
blány zustávají i v chloralhydrátu olivovéhnédé.

Obi*. I . Oedogo- 
n iu m  s'p. Pyro- 
gaílol t r  i hodiny, 
préparât v  30% 
glycerolu. Pre- 
paroval a kresli I 

F. Pospísil.

Obr. 2. a) Oedoyonium sp. Pyrogallol, préparât v glycerolu. b) Cladophora fraota, 
pyrokatechol, préparât ve fenolu.



() Uri 8. lJrá ( :

Hhizoclonium reaguje stejné jako Ciado pkora.
Vaucheria. Intaktní nékdy nereaguje. Na ponékud poskozeuych 

vláknech hnédá plasma v pseudoplasmolyse, vakuola se barví fialové. 
nékdy se v ni objevují az i fíalové nebo hnédavé krystalky Ye fenchí 
züstává plasma hnedavá a tvorívá jernnou i hrubsí síf. Jádva nebyvají 
zfetelná.

Mougeotia. Nereaguje nebo se barví fysoidy. Jádra reagují inodra- 
vym nebo hnédavym zabarvením, ale reakce není nijak pravidelná.

Zygnema. Fysoidy se barví modravé, linédé az cerne, nékdy se velmi 
zfetelné zabarví plastidové usty. Jádra dávají pravidelne dobrou inten- 
sivní reakci. Nékdy nereaguje.

Spirogyra. Rüzné druhy reagují ruzné. Blána bunék se obycejné 
ne barví. Jen u nékterych druliú se barví svétle oliv ové blána kopulujících 
bunék a züstává svétle olivová i ve fenolu; blána vegetativnícli bunék 
züstává u téchto druhü nezbarvena. U Spirogyra salmo,cis hnédnou nékdy 
prícné pfehrádky. Uvnitr bunék se nékdy objevuje seclivá agregace az 
hnédá granula. Jádra obycejné reagují dobíe ve vegetativních buñkácli 
i mladyeh zygotách, v glycerolu i ve fenolu velmi dobfe temné vynikají, 
nékdy se zrnitou strukturou; zvlásté intensivné byvá zabarven nukleolus. 
Tlustsí druhy reagují nékdy lepe nezli tenká vlákna. ’Pyrenoidy se barví- 
vají málo a nezretelné, zrídka linédne plasmatická síf. Sirogovium drob- 
nymi jádry dává pomérné spatnou reakci.

Desmidium 0.
Penium. Zretelné reaguje jádro, objevuje se drobouéká granulace.
Nitella. Jádra se barví velmi dobre a ukazují temné zrnitou struk- 

turu, Jezaté koule se barví temné sedivé (pyrokatechol) nebo linédé 
(pyrogallol).

Pokud se nejedná o studiuni polyíenolové reaktivnosti a jejich pod- 
mínek, nybrz spíse o niikrotechnickc jiochocly na pfíja'avu mikroskopic- 
kych preparátü, je mozno starsí pokusy metodicky doplniti takto: Není 
potreba pripravovati vzdy cerstvé roztoky. I staré roztoky pyrokatecholu 
a pyrogallolu reagují velmi dobfe. Zásobní 10% roztok ])yrokatecholu 
nebo pyrogallolu, zkaleny a úplné neprüliledné zabarveny, jak primo, tak 
zfedény az na desetinu procenta, byl dobfe pouzitelny i po fadé mésícíi. 
.le velmi pozoruhodné, ze tyto roztoky se osvédcovaly i jako celkem 
dobré fixace. Bunééná struktura byvá obycejné dobfe az velmi dobfe 
udrzena. I tak citlivé rasy jako Spirogyra a Zygnema mívají nejen pla- 
stidy, nybrz i plasmatickou síf tak uchovánu, jako pri dobré ñxacní 
smési, zvlásté v koncentrovanéjsíeh roztoeích pyrogallolu a pyrokate
cholu. Plasmatická síf v buñkách Spirogyra nebo plastidové vybézk\ 
chloroplastú Zygnema byvají casto zachovány Jépe nezli po béznych
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metodácJi íixacnícl). Zato Cladophora nebyvala tak dobfe zachována. 
jen vc'lmi zfídka Inda fixována; obycejné i kdvz blána zfetelné nebotnala. 
protoplast se aspoñ éásteénc kontrahoval; velnii casto nastávala slabsí 
i silncjsí pseudoplasinolysa píecházející v koagulaci; lo vsak nevadilo. 
kdvz. vlákna byla pozorována ve fenolu.

Pozorujeme-li fasy hned po vlivu polyfenolu ve vodé, nebyvá obraz 
bunécného obsabu casto zfetelny. Blána byvá dosti casto zfetelné az 
inti'nsivue i nejjrtdiJednc zabarvena, obsali bunécny také mívá sedivv 
nebo luiédavy nádeeli a velnii casto vadí ruzné srazeninv; proto struktu- 
ra neb\ vá dobie patina ani jádro dostatecné zfetelné. Pfeneseme-li fasy 
d<> l<>" glyccrohi nebo glykoln (ethylenglykol) a poníala necháme kon- 
eentjox a ti. je jiak obiúzek jen o trochu zfetelnéjsí, kdyz se prepara t 
ponéknd zjasnil, ale nelisí se prílis od preparátu s prostredíni vodnym.

Chloralhydiát (1 1) buñky po polyfenolecli velmi dobre zjasñuje
temná jadía pak vynikají neobycejné nápadne; püsobí-li vsak chloral- 

liydrát delsí dobu ínékolik dní). zesvétlí a odbarvnjí se pak i jádra. Vvpí- 
ráme-li chloralhydrát vodon nebo zredénym glyceroleni, vznikají nvnitf 
bunék casto rusivé srazeniny (kapkovité aglomerace).

Velmi dobre se osvédéuje fenol. Proto se pro trvalé preparáty nej- 
lépe liodí. zapomenutá dobrá metoda K lhuahjnova, zjasniti fenolera a kreo- 
soteni pfenésti do kanadského balzániu. Stací píidati k vodníinn prepa- 
rá tu se stranypod sklícko malón kapku fenoluin liquefactum; ponékolika 
liodinácli, podle potfeby, jak se voda vypaíujc, ]iridáváme poinaln opatr- 
nc nialé kapky dalsí. Je  mozno pridati fenol i k preparátúm v glyceroln. 
ale pak nejsou nikdy tak pronikavé zjasnény. Fenol pornalu pronikne 
buñky úplné, zjasní a cástecné odbarví jejicli obsali. Jsou-li buñky feno- 
lem újilné proniklé (nejlépe po 3 az 4 dnecli), nahradíme fenol kapkon 
kreosotn. ktery nékolikráte vyméníme. Buñky jsou pak jeste více zjas- 
nény. plastidy se líplne ztrácejí a jen temné modrosedá nebo hnédá jádra 
ostro vynikají. Máloktcrou metodon mikroskopickc bai'vicí teehniky do- 
cílíme tak zfetelné obrázky jader v bnñkácli Cladophora, jako zjasníme-li 
pyrokateclioleiíi nebo pyrogallolem obarvené buñky ve fenolu a v kreo- 
sotu.

Tyto kreosotové preparáty se pozorují velmi príjemné. Kreosot je 
mozno nahraditi (pornalu, opatrné postupné!) dioxanein nebo xylenem 
a pak velmi pornalu opatrnc pfidávati kapiékv velmi fídkého kanadskélio 
balzániu. Oitlivé fasy (Spiroyi/ra, Zyynema, OtdoyoniuiU, casto i Ciado 
phora) se vsak v kanadském balzániu velmi snadno scvrkají a casto mizí 
i brilantní jasnost obrázku. Je vsak mozno i v kreosotn pozorovati fasy 
velmi dlouho. Abv se pfi tom krycí sklo neposunovalo, udéláme kolem 
preparátu rámecek z arabskc gumy (suiés podle O. ¡Sohwkizek), jez 
rychle utuhiie. Nepotfísnil-li kreosot povrch a okolí krycí lio skla, dril
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rámecek velmi dobre a pripravili jsme tak vtastné trvalÿ préparai. Zpu- 
sob fenol-kreosotovÿch preparátü je tak vÿhodnÿ, ze jedná-li se jen o ja- 
dernou reakci, není potreba pozorovati rasy drive, nez teprve préparai y 
zjasnënë v kreosotu.

Hydroeliinol reagoval obdobne jako pyrokateohol a pyrogallol, ale 
jádra bÿvala zabarvena mnohem mène (svëtle lmëdë). Není tedy potreba 
tyto reakce podrobnëji probírati. Nëkteré pfíklady jsoti nvedenv u py.ro- 
katecholu a pyrogallolu.

Roztoky resorcinolu a floroglueinolu nereagovaly u zádnélio ze 
zkousenÿch drnhû. U sinie se casto vlákna rozpadala; je to nápadnv 
rozdíl proti poinërnë dobré ñxaci pyrokatecholem a pyrogallolem. glasto 
se extrahoval fykocyan, jenz pak druliotnou adsor]>eí barvil modre cen- 
trální tëleso. Ale barevnou reakci polyíenolovou jsem nepozoroval. Take 
u zádného druhu ze zkousenÿch ras jsem v resorcinolu a floroglueinolu 
nepozoroval barevnou reakci. Objevila-li se nëkde v buñkácb zrna, byla, 
bezbarvá (Oedogonium) nebo sed iva (Spirogyra). Ale nikdy se zret-elnc 
nezabárvilo jádro.

Koncentrace polyfenolú rozhoduje \elmi máio o vysledku reakce 
(Stud, botan, cech. 5 .1.34, 1942). Koncentrované roztoky püsobí ovsem 
mnohem rychleji nezli roztoky zredëné. V koncentraci 0,1 mol. se jádro 
barví v nëkolika hodinách, v 0,01 mol. je potreba aspoñ 24 hodin. Asi na 
hranici reaktivnosti je koncentrace 0,001 mol. Oedogonium reaguje ve 24 
hodinách zretelnë, i u konjugát se reakce nepravidelne objevuje, ale 
Cladoiphora uz obycejnë nereaguje.

Brómpyrokatechol (préparât Dr. J .D yky.i) jsem zkousel v nëkolika. 
prípadech; dával zcela obdobné reakce jako pyrokatechol.

U guajakolu (pyrokatecholmonomethylether) jsem dosud \’ zádném 
()Mpadë nedocílil zíetelné reakce.

O vlivu aktuální acidity na polyíenolovou reakci jsem se zmínil ve 
Studia botánica cechica 5 :135, 1942. Tato pozorování by celkern souhla- 
sila s údaji v literature, ze optimum teñólas je mezi pH H az 8 (Hand- 
buch der Katalyse o: 360, 1941). Na rozdíl od malého vlivu pH na polv- 
fenolovou fasovou reakci ve fysiologickém rozmezí pozoroval K. S m i b a t a  

a spolupracovníci znacnë rychlejsí oxydaci polyfenolovÿch dérivâtíi chio- 
ropentaminchloridem v alkalickém nezli v kyselém prostredí. Naproti 
tomu lze spatrovati obdobu v torn, ze \r ústojnych roztocích. probíhá 
reakce pomaleji nezli v neregulovanych. A. YVataxalse lo vykládá tím, 
ze z aminovych komplexu se uvolñuje amoniak a tím se nepufrovanÿ 
roztok alkalisuje. Tentó zjev potvrdil i pri pokusech s tríslovinou rasy 
Spirogyra (Japan, journ. botan. 4:93 —95. 1928). Ale pro polyíenolovou 
reakci v rasovÿch buñkácli patrnë nelze tolioto vykladu pouzíti a vliv 
solí ústpje na prûbëh reakce bude nutrió zjisfovati.



Pono\adz v néktervch  pripadech n iohou jád ra  po sm rti iasovych 
buuék lm ednou ti lake  ..sam ovolné“  déla! jsem rad ii kon tro ln ich  pokusu 
v lorn sin m i.  H lavné jo  nu tno  vyJouciti na pr. o m y ly  vzn ik lé  adsorpei 
lemnVeh trís lo v in o vych  d e rivá tu  u kon juga t. Ye fo nn o lu . m e thy la lko - 
lio lu. e thy la lkoho lu . dusenim nebo v  para in i ch loro form  u usmrcenycb 
bunkách Sp iro t/i/ra  jád ra  nehnédla. B arv ila  so zretelne hnédé az tonino 
\ o di-ex iió in  un til a v Pi ja m a io v í ' fixaon í sniési; to lo  zabarvení so vo 
ienolu /trá ce lo  ve dvou az treeh dneeh. b y lo -li éerstvé; po dels! dobe. 
b \ l \ - l i  ras\ v Pj Eii ia-aiov r; smési ulozeny déle nezli p il l .roku, znstavala 
do ienolu prenesená jád ra  lmédá, zxdásté m ikleo lus. Ponévadz vsak 
dí-evny oeet obsahuje nejruzné jsí slouéeniny jo  to  snad obdobná roakce 
jako \ polyfenolech.

Ií. Aili’onalin.

Podle rady  prof. d r. J. Sx e ila  jsem zkousel adrenalin , jenz niá dvé 
hvdroxy lové  skup iny  v o rtho  poloze. K  disposici jsem n ie l jednak k ry -  
sta lovanon basi (suprarenin H e isler ), jednak roz to k  adrena lin  h yd ro - 
ch lo ricum  1:1000 H eisliíji a adrenalin  s tabü isatum  1:1000 Seuxor.uNc.

Zkouseué ( 1 y a n o p h y cea e  vübee nereagovaly, jen u jednoho d ru ln i 
Xo-stoc jsem pozoroval ko lem  vláken úzké, temné hnédé pochvy, prícné 
pfehrádkox ané. V ege ta tivn í v lákna  ani heterocysty p f i  to rn  se nem énily

Kyselé roz to ky  adrena linu  sice nékdv, zvlásté u k o n jn g a t a nékte- 
rych OedoyonvL  b a rv ily  hnédé nebo inodravé jád ro , reakce by la  pak  zre- 
te lná  i  ve fenolu, ale to to  zabarvení bylo  ve lm i nepravidelné. Také prostá 
suspense adrenalinu v  destilované yodé se neosvédcuje. P rid á m e -li vsak 
k suspensi adrenalinu ve vedé kapku  roztoku  h yd ro xydu  draselného. 
a by reakce dosáhla asi p H 10, dostaneme mnohem lepsí vys ledky 
Asi j)o 24 hodináeh se reakce roztoku ustá lila  asi na p H  9, roztok 
Irosku zhnédnul. Ivon tro la  zústávala svétle Imédavá, kdezto  roz to k  s ra 
sa, m i ryelde rüzovél a pak by 1 temné az ueprühledné lm édy. Zvlásté 
u kon jugat se jaderná reakce (svétle hnédavá az éervenavá jád ra , h iiédv 
m ikleolus) ob jevova la  ve lm i dobre. Ve fenolu se zabarvení udrzovalo. 
Zato  je velm i nápadné, ze C la d o p h o ra , jez reaguje ta k  vyznaéné s polx 
fenoly, reagovala jen ve lm i spatné s adrenalinem . Jádra  se nebarvila  
vübee nebo jen zcela svétle Imédavé a nepravidelné. 1 ve fenolu jsou  pak 
jád ra  jen  velm i málo zretelná. R oz tok  adrenalinu, jehoz p H  se po deset i 
dneeh ustá lilo  asi na pR 7,5, reagoval stejné. V n u ch e  H a  s adrenalinem  
nereagovala, také nereagovala jin a k  re a k tiv n í ve lká N a v i a d a .

I.)r. P. Ponen p rip rav .il I -4 -d ih yd roxyn a fta le n  v  dusíkové a tm o 
sféfe ve vodném roztoku  o koncentrac i I 10 m ol. B ezbarvy roztok 
n a lity  na rasy si- k a lil slabé mlécné, b rzy  ruzovél, hnédnul a tv o f i la  se 
temná ssedliua. V temné z lu tych  vláknech ras by la  jaderná  reakce zre-

I!(■;)kc(! sinic a /¡is s nCkterymi arnmatickymi isomer\
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teína. podobná slabé reakei aminofenolové. Blána bunééná se nikde ne- 
barvila. V chloral hydrátu i ve fenolu se jádra v nékolika minuláeh udbar 
vovala. Oedogoniuni, Ciadopltora a Spirogt/m reagovaly soul das né.

Kyselina chromotropová siee má take dvé hydroxvlové skupim , ale 
na dvou sousedníeh benzenovych jádrech. Snad proto nereaguje s jader- 
nymi komponentami. Ojcclinelá lmedavá jádra u nékterych drului (Jado- 
;joniitm jsou jediné prípadv jez by bylo mozno povazovati za posit huí 
reaUci.

111. I'enylendiaminy.

Jt’enyiendiaminy se vehni dolare liodí na demonstrad rozdíln \ reak- 
tiviiosti ísomern o-, m- a p- a to jak pfi reakei barevné tak eo do jodo 
vátosti. Zvlásle nápadné je. jak in-derivát je málo jedovatv; bniíky jsou 
v néin jeste neporusené, kdyz ve stejnvch koncentracícli o- a p-roztoku 
dávno odumrely S tím plne souldasí, ze m-sloueenina prakticky barevne 
nereaguje.

itüzné druliy sinie a ías reagují asi takto:
A phanothece stayieina 0.
Cliroococciis 0.
Ose Hiato ria s¡>. 0.
Oscillatoria prince ps o- a ni 0, p temne fia lore celé vlákno. Zabar 

\ eny prícné prehrádky í
Oscillatoria tenuis nereaguje.
Nostoc o- a m- 0, p- sed y sliz. vegetativní 0, nékde granula -j- r , 

heterocysty 00.
Anabaena sp.

vegetal ívjií spor\ heterocysty

0

sede fialové

mladych lméda\ á 
blána 

0
u mladych fialové.

Iaiédií t'icilevé blána

sed i ve lmédavé 

0
sedé fia lo ve

(J iflind ros pe nn u m * p.

o
11- rozpadá se, \ynikaji

nezbm/vená lesklá gra
nula (volutin ií)

sedomodíe nebo 
sodohnSdé
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V glycerolu  h e te ro cy s ty  v yn ik ají sedé az sedom odre, zab arven í trv á .  
I ve t'enolu z ú stáv ají h e te ro cy sty  si abé, ale zreteln é zab arv en y .

Microchaetc sp. J e n  ojedinéle v h e tero cy stách  tem u é k ap k y. V ege
ta tiv n í reagu jí jesté  fid ceji.

Scytunema. o- P o ch v a  se zab arv u je  a zü stá v á  h n éd avá az o livová  
i v glycerolu . V eg etativn í v lák n a casto  odinnírají bez reak ce. H elero  
c y s ty  linéelavó az hnédé - f +  +  .

ni- Z iv á  v lák n a n ereagu jí. H odne nekridü, uvolnény fy k o cy an  se 
drzí vr p och vách .

p- l’och va sedéfialové. V zivych  v lák n ech  se objevují cern á gran u la  
(k rv s ta lk y ?), jez se po sm rti rozp ou stéjí. H e te ro cy sty  - f +  , fideo v  nicli 
gran ula. Ve fenolu se váechno od b arvu je.

Calothrix o- 0. m - 0, p- g ran u la  az -(- +  +  .

Gloeotricliia natans (s ta tu s  sessilis). R eak ce b y v á  nékdy dosti nezfe- 
te ln á , p onévadz reagen s pronik á tézk o  do slizu. b ro to  je n u tn o  kolonie  
o p atrn é ro z m a ck a t; p ak  ro zto k y  0,1 m ol. reagu jí uz v nékolika m in utácli. 
ro zto k y  0 ,0 0 0 5  m ol. po 24  az 48 liodinách (obr. 3).

o- Ve slizu k ry sta lv . R ozp ad lá v lák n a n ereagují. H etero cy sty  sedivé  
nebo olivové hnédé.

ni- Ani vegeta tivn í ani h e tero cy sty  nereagují. Mnoliem m éné jedo- 
v a ty  nez o sta tn í isom ery.

a) b)
Ohr. 3. Gloeo'richia natans. a) o-feiiyiendiamin. )>) p-feuylendiamiu. Prepaiáty

v glycerolu.
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])- Ve slizu k ry sta ly . sliz se barví svétle sedéfialové, p oeh vj sedo- 
linédé. V egetativn í v lákna hnédé az hnédctialove. Ve chlupeeh casto  
zacíná tem n c m od rá g ran u lace , p a tin é  p ro to , ze tarn  reagens nejrychleji 
proniká. Ale jak  \dákna odu m írají, tak é  se od b arvu jí. P on évad z \ iákna  
na basi rychleji odum írají nez zfetelne reagují. n ajde se v nicli g ran u lace  
fidéeji. H etero cy sty  m ívají k o n tra lio v an y  obsah zb arven  sedivé az hnédé 
fíalo ve; nezbarvená th y la  leskle vvniká.

Melosira varían*. Pom alu (v ü .l  mol. tep rve po .'10 az 00 inin u táeli) 
se svétle nafialovéle bar vi vakuola, ale jen nékde. Vétsina bunék ne- 
reaguje.

Fray ilar la. Y kazdé buñee se objeví po dvou teinné m odryeh. tu1 
ohranicenych, rozp lyvavych  zrn ech , na kazdém  konci buñky po jednom . 
Tuk není zab arven . drobné p lastid y  zú stávají hnédé ja-ko za ziva. 

Synedra nereaguj e .

Xavicula. R úzné drub y  reagují velnii rúzné. N ékdy se obje\ uje 
éerná gran ulace. nékdy buñky viíbec n ereagují.

(romphonema. (d a n  u lace .

Diatofnuceae reagují velrni rúzné. Byl by lo  velnii dobry m ateria l, ale 
je  n utno sled o v a t  oíste k u ltu n  se znám ynd fysiologickym i podiuínkam i 
(stáfí. v yziva).

Tribonemu. o- B lá n a  luiédé ~¡- G ranulace ( 
m- N ereaguje. Buñky se d ají p íasn io ly so v al'

p- B lán a  cerven c tiebo fíalo ve. G ranulace az kapky Blána
zu stává  cervenohnedá i ve fenolu, obsah se odb arvu je.

Volvox ylobator. o- \ e slizu rezavé oranzové druzy dlouze hranolo- 
vityeh , hvézd icovité nebo v éjífovite  uspoíádanyeh k rystalu . H lavné  
m ladé vegetativn í kolonie se barví hnédé hez rozliseoí néjaké s tru k tu n  

ni- N ereaguje.

p- Sliz, hlavné u inladsích kolonií. délen kom urkovité ve s\éth  
íiaJové scstiúhelníky se svétlynii h ran i cení i. V buñkáoh. hlavné starsích , 
nezfetelná gran ulace. Blána spor. hlavné ostny . fialové.

Palme lía *t. 0(1 

(Roeocyslis *l. 0P.
Te Iras pora. Tem ná gran ulace.

Apíoc ysti.s 0.

Bütryococcn* 0.

Pediastrnm boryanwm reaguje velrni nepravidelné.

H nédá g ran u lace. glycerol rozpoustí. 

m 0.



P N epravidelné (jen n ék tervch  koloniíeli. jiné snad starsí. iteren - 
o i j j í ) kapkv a gran u lace  az -|— |— ^

líydrodictyon reticnlatum je citlivéjsí nezli jiné ra sy , sité se snad no 
rozpada.jí a jed n otlivé  buiíky p ak inají rozru sen y  obsah. Zase je  m -deri- 
v á t nápadné niénc je d o v a ty  nezli drulié isom ery jak  u k azu je vzhled  
Imnék i p jasm olysa .

R o zto k  zlou tne, tv o fí se v nérn srazenina (k ry sta ly ). H nédavé  
bnnky neukazují zfetelnou reak ci.

m- X ereagu je . A’ 0 ,01  m ol. roztok n  i ])o 24 bod. pulmoláiaií sach a- 
vosa sice nepravidelné. ale zreteln é plasm olysuje.

p- R oztok  éevvenohnédy. V  0,01 m ol. roztok u  v m ladych sítích  uz 
pu 1 hodiné hodné d ro b n y ch  k ry sta lk ú . \7e velkych sítích  n epravidelné. 
velm i ojedinéle az po dvou hod in ách  hodné d robou ck é gran u lace . P ak  
se objeví m n ozství tem n y ch  gran nlí (k ry sta lk ú ?) az velk ych  hrudkovi- 
ty c h  k oag u látú . B lá n a  b u n écn á nafialovélá a p rohlubuje tó n  az do m é- 
déné fíalo v a . G ranula az h ru d k y  (k ry sta lk y ?) jsou  stejn om érn é i n e p ra 
videlné rozlozeny v e  vaku ole i v  p lasm é. P o  sm rti bunék se g ran u la  roz- 
]ioustéjí. Z oospory se barví fialové. V  glycerolu  se vseck o od b arv u je , jen 
zoospory zú stáv ají hnédé. V 0,1 m ol. ro zto k u  se sité snadno rozpada.jí 
a rozru sovan é b u ñ ky tv o fí az kasi. jen v m -d eriv átu  jsou n ék teré bnnky  
jesté  i po 24  hod. zivé.

Oocystis 0 .

Scenedesmus o- 0. m- ti. p- nereaguje nebo jen  slabé fialová vakuola

Oeminella o- 0 , m - 0 nebo sliz slabé fialové. p- sliz -f . blána fialo- 
vé. .G ran u lace?

Cylindrocapsa o- n ereaguje nebo rídce h n éd avé gran u la , m - 0 , p- tem - 
né m od rá gran ula az k n ep rú liledn osti. Stavsí v lák n a n ereagují.

Stigeoclonium 0.

(Jhaetophom ciegana a Oh. incmmita reagu jí docela  podobné. V 0,1 
m ol. roztok u  ])-f envíen di am inu se v 10 az 20  m in u tách  jesté  v  zivyeh  
b n ñ kách  objeví tem n é fialové kapkv nebo gran u la a  to  vedle p lastid u , 
blízko p fíénych pfeh rád ek ; jsou  snad ve vakuole. P ak  p om alu  rüzoví 
celá vaku ola a buñka odum írá. Ve slizn se srázejí drobou ck é éock ovité  
k ry sta lk y .

Oedogonium. R úzné d ru h y reagují s fen ylén d iam in y velm i rú zn ym  
zpusobem ; n ék teré jsou  n creak tivn í, jiné reag u jí velm i in ten sivn é. T ak é  
ru zn á v y v o jo v á  stad ia  se ch o vají rúzné. Z atím  jsem  mohl sled ovati jediné  
sterilní, te d y  n eu réiteln á v lák n a (obr. 4).

o- N ék teré d ruhy vú b ec nereagují. u jin ych  se zreteln é hnédé barví 
blána b u n écn á. N ékdy se objevuje hnédá nebo tem n é sedá granu-

Jtoakeo sinir h fas s néktervmi aromat'irkvmi isornerx lo
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lace a jádro reagu je ¿  a/. 4" az -J- +  . N ëk d y  je tak é  cela vakuola  
se< I ivà .

m - Skoro vzd y  je reak ce  ùpliië n egativn í, buñky z ú stáv ají m nohem  
déle n a zi vu nezli ve d ru h ÿch  isom erech  (k on trolován o plasm olysou).

p- R eagu je tak é  velm i rozlicnë. N ëkd v je  reak ce  n egativn í, jin d y  se 
objevuje m noho tem n ë m od rÿch  granuli, v sach arose p ak  ve v ak u o le  
tem në m odré d ru zy, jezk ovité , jez se p ri odum írání rozp ou stëji. G ranula

Obr. 4. Oedogonium sp. p-fenylendiamin. Srazenina geotropicky pfepadanâ.

nëkdv p recházejí az v  k ap k y , tem n ë m odrocerné az cerné. Y  ojedinëlÿch  
prípadech zab arv en à  gran ulaee p rep ad ala  n a fvsikâlhë spodni stran u  
bunky. Podrobnëji o tom  viz u S p ir o y y r n  na str . 20. -ladro n ëkdy reagu je  
zfetelnë hnëd avëfialovÿm  zab arven ím . Y  glycerolu  se zab arveni granuli 
rozpousti, nëkdy vsak  velm i pom alu . U  n ëk terÿch  druhu se bar\ í blâna 
bunëcna a zu stá v á  p ak  i ve fenolu nafialovëlà.

O e d o g o n iu m  n o d u lo s u m  W ittr. Vnëjsi blána bezbarvà, vnitrni za- 
barvena cervene i celá blâna oogonii temnë cervenâ. Ve vakuole temnë 
modrá granulaee.

Bulbochaete. o- Hnëdà granulaee.
O ln d o p h o r a  reaguje pravid elnë rych le a velm i vÿzn aën ë (obr. 5). 

o- B a r v a  roztoku tem n i v  tem n ë zlutou. B lâ n a  n ebotnà, n eb arvi se 
nebo jen svëtle  olivovë, pozdëji hnëdë. V  0 ,1  m ol. roztok u  sedne vakuola  
tiz po 10 m in ., pak se b arv i rezav ë s nepravidelnou hnëdou srazeninou. 
Lepsi reak ce je v  roztok u  0,01  m ol., kde se objevuji hnëdé kapky, jez po 
pëti hodinách za d estru k ee pre-cházejí ve velké b eztv aré  k oag u lâty .

m - N ereagu je, v  0,1 m ol. roztok u  jsou  i po nëkolika h od in ách  oje- 
dinëlé buñky p lasm olysovatelné. V nek rob iotick ÿch  b u ñ kách  se vaku ola  
bar\ i s\ ëtle m odre. O jedinële se v  neporusenÿch bu ñ kách  ob jev ov aly  
tem n ë m odré k ap k y, casto  u p ricn ÿch  prèh ràd ek , v  sousedstvi poruse- 
nÿch bunëk. T a to  reak ce v sak  b yla  pravdcpodobnë pusobena tim . ze 
p ré p a râ t nebyl n ap rosto  cistÿ . Y  0,01 m ol. roztok u  byla jen u poru- 
senÿch bunëk vakuola zab arvena sedé do rnodra, v ëtsin a  vlàken byla  
n ezb arven a a p 1 asm o ly so v au à .
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p- R oztok so b arv i cervenohnhde a  vylu cu ji se v nem  velke vrete -  
u ovite a co ck o vite  tem n e k ry sta ly . A" cerstv em  ro zto k u  0,1 m ol. zacina  
reak ce uz v 10 az  2 0  m in u tach , rych leji nezli u k o n ju gat, jez reagu ji 
tep rve  a,si po h odm e. N epravid eln e, velm i roztrou sen e se objevi in ten - 
sjvnb m odre k ap k y, jez se rvch le  rozm n ozu ji az sp lyv aji a cern aji a p re- 
ohazeji v tem n e k o ag u la ty . B lana se zatim  zab arv ila  slabe n afialovele. 
pozdoji oervenohnedefialove. Po 24h o d in acb  json cola v lak n aiip ln e  cern a.

a) > b) c)
Obr. 5. Gladophora glomeratei. a) m-fenylendiamin bez reakce. b) p-fenylendiamin 
\yvoldva typiekou „kapkovitou“ reakei s temne modrofialovym zabarvenim. 
c) Benzidin ve 2,5%  kyselin? octove, pak H20 2. Temne mndfe zabarvene’,,k a p k y ‘ .

N ekdy zacin a  po 1 0 m in u tach  m o d rav a  vakuola. po 30  m in. tem n e kapky. 
X 0 .01 m ol. ro zto k u  p robih a reak ce  podobne, ovsem  p om aleji a  k ap k y  
se objevuji po nekolika hod in ach . V lakna zu sta v a ji tak e  m nohem  dele 
n a zivu. V e fenolu se vsecko od b arvu je po prechodne k on cen traei v  plas- 
m atick e siti. V glycerolu se v lak n a  tak e  od b arvu ji.

.Fenylendiam inova reak ce  je p ro  rasu  Cladophora velm i v y zn aen a . 
U z m ak rosk op ick y  Ize p ozo ro vati, ze v m -roztok u  zu sta v a ji v lak n a zele- 
na, v  o -roztok u  se b arv i tem n e hnede, v p- az cerne. R eak ce  je  ty p ick y  
v italn i, n eob jevu je se n a  m rtv y ch  buhkach. V p rvnich  stad iich  se ta k e  
zb arvene b u h k y  d aji velm i dobfe p lasm olysovati. C h arak teristick e  je , ze 
v neporusenych b u h kach  se reak ce  objevuje v  typ ick e  k ap k o v ite  form e, 
v n ek rob iotick ych  b u h k ach  se v sak  cela cen traln i v ak u o la  b a rv i ste jn o -
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memo difusne. Mutvé buñky reakci nedávají. A' prvnich stadiíeh dob re 
reakce se buñky daji dobre plasmolysovati. Reakce se take doeela dobre 
objcví na buñkách plasmolysovanych. V 1 mol. roztoku sacharosy, jemuz 
bylo píldáno p-fenylendiaininu do kon cent race 0,01 mol., sc reakce objevi 
v kontrahovanych protoplastech doeela normálné. Po :’>0 minutách je 
protoplast typicky intensivna kapkovita zabarven. meni.sky se méní 
v hroznovité nahloucené kapky modravé plasmy se silnou knlovitou 
vakuolisací. Pokusv na rase Olaelophora byly mnohokráte opakovány se 
ste jnym vysledkem.

Voucher-ia. o- Hnédé koaguláty.
m- Granula -¡- +  H
p- Cervenavé blány. Granula +  +  m obyéejné drobná. hlavné 

k vrcholúm pfibyvá jejich poétu, velikosti i intensity zabarvení, takze 
pak uz precházejí ve srazeniny skoro nepruhledné hustotv Plasma se 
barví v rúzném odstínu fíalo ve svétle i temné, casto je pak vakuolisovaná 
a bublinovitá nebo tvofí vnitfní konlé (uvnitr vlákna). Plastidy se nékdy 
sesunou v pásy az ve zfetelnou, dost.i pravidelnou sroubovici. Stary 
roztok nereaguje.

Conjúgatele reagují velmi vvznacné a nejnápadnéjsí je. jak ryehle 
a intensivné se barví jejicb fysoidy.

Mougeotia o- V roztoku 0,1 mol. Imédnou kontury kapkovityeli 
fysoid uz po 5 minutách. Pomalu pak hnédnou celé kapiéky Mensí jsou 
v Bronvnov P; pohvbn.

m- .Jesté po 5 hodinách je mnobo bvinék zcela neporusenyeh a úplne 
nezbarvenych. V nekrobiotickych jsou ±  temné modré fysoidy a cerná 
drobná granulace. V7 roztoku 0,01 mol. i po 24 hodinách bunky s modra- 
vymi az ecrnymi fysoidami a cernymi granule mají zeleny plastid jsou 
zivé.

p- V roztoku 0,1 mol. uz v nékolika minutách se objevují na zeleném 
plastidu temné modré fysoidy i drobná granula, nékde cerne hvézdicko- 
vité krystalové druzy. Zvlásté u obraje preparátu (oxydaced) se ryehle 
tvofí droboucké i vétsí jezkovité druzy, prilozené na plastidv Y glvee- 
rolu jsou rozpustné. V 0,01 mol. roztoku zacíná zabarvení asi po hodinc. 
pak jsou fysoidy i drobná granula cerná. Drobná zrnka jsou vsude v B roav- 
n ovE pohybu. T v roztoku 0,005 mol. se fysoidy barví jesté cerne, v roztoku 
0,0005 mol. vsak uz zabarvení není zretelné. Jemná drobná granulace 
zñstává nékdy zabarvena i ve fenolu.

Zygnerna. o- V 0,1 mol. roztoku velmi ryehle hnédnou fysoidv vy- 
nikají kapkovité; pribyvá intensity zabarvení, az cela vlákna cernají. 
Xékdv je sliz kolem vlákna silné a siroce nabotnaly a s úplné nepravi- 
delnym okrajem. Fysoidy zústávají intensivné zabarveny i ve fenolu.

Pot I
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Obr. 6. Spirogyra sp. a) Kontrolní vlákna. b) Vlákna odumielá v o-íenylendia- 
rninu. e) Yelmi malo poskozená vlákna hez barevnó reakce v m-fenylendiaminu.

m - K eagu je p om aleji, po 10 m in u tách  jsou fysoidy te p rv e  svétle  
sedivé, pak tep rv e  cern ají, na z acá tk u  jsou b u n k y  dosud p lasm olysova-  
telne. P o  nékolika h od in ách  jsou fysoidy úplné cerne. V  0.01 m ol. roz- 
toku jsou fysoid y asi po hodiné hnédé.

p- V roztok u  0.1 m ol. jsou fysoid y  uz po 5 m in u tách  m o d ravé  a  rych le  
cern ají. I v  roztok u  0.01 m ol. asi po hodiné cernom od ré fysoid y  se zab ar-  
vují dale, az je celé vlák n o neprúhledné. V ro z to k u 0 ,0 0 5  m ol. se fysoidy  
zacín ají b a rv iti  asi po jedné hodiné, pozdéji úplné zcern ají, ale v  roztok u  
0 ,0 0 0 5  m ol. uz reak ce  není zreteln á.

Spirogyra. R u zn é d ru h y  reagu jí s fen ylen d iam in y velm i ru zn é : tv o fí  
se rych le nebo pom alu  bud b ezb arv á  nebo sed ivá az m o d ra v á  jem néjsí 
nebo hrubsí gran u lace  nebo ruzné lok alisovan á zb arv en á  gran u la  ruzné  
velikosti (obr. 6, 7, 8). J s o u  bud kolem  p lastid ú  jak o  by n alep en a na 
plastidy nebo v cen tráln í vaku ole, jez se ruzné k o n trah u je  a  p ri to m  se 
ru zn ym  zpúsobem  d eform uje. N ék d y  se n etv o rí zreteln á srazen in a nebo  
zrn a, n ybrz vak u ola  se m od ravé nebo cern av é  b arv í difusné. Z vlástn í  
prípad je tv o rb a  gran u lace  p rep ad av é  (viz s tr . 20). V  glycerolu  se o d h arvu
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je, zústane leda sed ivy  k oag u lát zrn itych  srazenin. Fenol o d h arvu je  úplné. 
Ja k o  pfildad je uvedena reakee Spirogym maimculn.

Spirogyra maiuscula. o- 0 , I m ol. roztok  púsobí uz po peti m inutách  
sedivy zákal. .Jesté po 10 m in utách  se vsak hunky d aji v 0 ,5  m ol. sach a- 
rose plasm olysovati. Ivon trak ce, casto  h ra n a tá , pfechází v tem n é hnédy  
koagulát. Po 40 az 50  m in u tách  je gran u lace svétle  sed iva, kolem  jad er

Obr. 7. T íi druhy Spirogyra  se slabou (fídké granulace) a silnejsí reakcí
p-feny] endiaininoyou.

je nalepeno hodné zrn s cerven ohn éd ym  nebo rezavym  nád ech em . Po 
24 hodinách je roztok  intensivné zh íty  a v buñkách je  velm i h u stá , lined á  
gran ulace geotrop ick y  prep ad an á. P ak  se objevují hnédé k apky a de- 
stru k ce. Je -li  roztok  o-fenylendiam inn pridán k p lasm olysovanym  buñ- 
k ám , v yv olá  okam zitou  srazeninu, plasm olysa pri torn trv á .

m - R oztok  púsobí podobné jaleo o -d erivát, ale srazenina je hez- 
b ar vá . sedivá nebo m o d ravá .

p- V 0,1 m ol. roztok u  se po 5 m in u tách  objevuje m od rv  zák al; h ra 
n a tá  plasm olysa v  0 ,5  m ol. sach arose p fech ází v k oagu lát. Po 30 m in utách



je srazenina cern av á , zrn a jsou m odroeerná az eern á. V egetativn í buñky  
mezi kopulujícím i celé éern ají, kopulující jsou  jen slabé zrn ité . I v n i t r  
n ék terych  lninék (n ek ro b io tick ych ?) se objevují cerne jehlice, nekde eerná  
granula v plastidech na okraji i u p rostred , zcela  n ep ravid eln é. J a d í a  
jsou nekde m od roeern á. Po 24 hodinách jsou v lák n a cela tem n á , blána  
zab arven a f i al ové. (íran u lace  g eotrop ick y  p rep ad an á (na fysikálné spod- 
j i í  stran u  buñky).

V 0 .0  1 m ol. roztok u  postupuje reak ce  m nohem  p om aleji. Po 24  h o
dinách o roztok b y l z lu ty , tem n é hnédá vlákna hez tu rgo ru . H nedá az 
eerná g ram d ace ob alovala já d ra . Srazen in y ve v egeta tiv n ích  buñkách  
geotrop ick y  prep ad alv . v  kopulujících  ,b v ly  nepravidelné ro zp ty len y .

m -roztok  byl b ezb arvy . zelená vlák n a éástecn é plné turgeseentn í, 
eástecné ponékud poskozená u k azov ala  m ik rosk op ick y jen  rídee g ra n u 
la d . J e s té  po 48  hodinách byl a ve v eg etativ n ích  bu ñ kách  tem n é sedá az

15 calece sinic a fas s nékterymi aromatickymi isomery I !)

Obr. 8. Tri drnhy Spirogyra n riVzm'mi stupni reakce p-fenvlendiaminové



20 Dr. S. Prát:

ëernohnëdà granulace geotropicky pfepadaná, ale v kopulujícíeh zádná 
nebo bezbarvà granulace. Svëtlé plasmatické niti byly obaleny temnÿmi 
zrny podobnë jako svëtle hnedá jádra.

Roztok p-fenylendiaminu byl po 24 hodinách fialovëhnëdy, cernà 
vlàkna bez turgoru, blâna bunëënà svëtle fialovâ. cerna granulace geo
tropicky prepadaná.

Velmi pozoruhodné je, jak fenylendiaminy vytvofenà granulace 
geotropicky pfepadá. Hrubá volnà granulace snadno prepadává na fysi
kálné spodní stranu buñky; jemná agregace pfepadá mnohem pomaleji.
V kopulujícíeh buñkách Spirogym maivscula. jez mëlv hodnë tnku. se 
tvofila hrubá zrna, ale nalepenà na plastidech; proto neprepadala nebo 
jen malo. Nejlépe prepadala zrna v bunkàch s ridkÿmi sirsimi ]>lastidy 
l>ez tuku.

Jako pfíklad uvádím pozorování :
0,1 mol. p-fenylendiamin. Buñky ihned sednou, zákal se zesi iuj e stej- 

nomërnë po celé bunce. Po 18 minutách stejnomërnÿ modravÿ zákal 
az neprûhlednë. Po 1 hodinë slabë pfepadâno. Po 2 hodinách vsude zre- 
telnë pfepadâno.

0,01 mol. o-fenylendiamin. Ve dvou minutách buñky slabé stejno- 
mërnë sednou. Po 20 minutách vegetativní buñky s fidkou stejnomernou 
srazeninou. V buñkách na zacátku kopulace, jez zacínají tvofiti kanálek, 
hrubá srazenina prepadaná. Po 100 minutách rídká sedivá granulace 
stejnomëmë rozlozená nebo na zacátku pfepadání. Hrubá hnedá. granu 
lace dokonale prepadaná.

Aby bylo dokázáno, ze prepadává srazenina vytvorená fenylendia 
minem a ne granula, jez snad prepadala uz drive a fenylendiaminem se 
jenom zabarvila, bylo provedeno nëkolik pozorování tohoto druhu: 
Vlákna fasy Spirogym sp. byla v kulture drzena do rána poclélnou osou 
ve svislé poloze; kdyby zde byla prepadavá zrna, musila by byti na spodní 
stranë bunëk. Ale srazenina se tvofila vsude v celé buñee stejnomëmë.
V roztocích fenylendiaminú se rychle tvoril zákal. Po 15 minutách byl 
¡esté stejnomëmë rozlozen. Po 35 minutách byla hrubá granula cástecne 
nebo ùplnë prepadána, po 60 minutách vse bylo zretelnë pfepadâno.
V této dobë byl préparât o 180° obrácen, takze srazenina nyní byla na 
fysikálné svrchní stranë bunëk. Buñky v o-fenylendiaminú za kontrakce 
koagulovaly, v m-fenylendiaminu vsak zrna zase pravidelnë pfepadávala. 
Kdyz po tfech hodinách v této nové poloze i jemná granula byla úplne 
pfepadána, byl préparât znovu obrácen. Po 45 minutách asi polovina 
granulace byla dosud na nyní svrchní stranë buñky, ale asi polovina, 
pfepádala na fysikálné spodní stranu. Po dvou hodinách vsechna zrna 
ùplnë pfepadala na spodní stranu buñky
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( 'os manam, 3 druhy. p- 0,1 mol. Napred nereaguje, pak ve stredni 

\ akuole i jinde roztrousene temne kapky az hrudky, nepravidelne a v ruz- 
nera poetu. Nekde i snopkovite az jezkovite druzy. Nebo huste jemna 
tenma grarmlace.

Closterinm mouiliforme i jine druhy reaguje podobne jako Cosmo- 
riimt. Nekdv nereaguje.

Ph’urotaemnm podobne jako (Josmarinm.
Mitella s /j . V o- a v p-fenylendiaminu se velini intensivne a brvale 

harvi jezate  koule. Ponevadz se dosti intensivne barvi take blana bu- 
necjia. byva obraz temny, ale vlivem chloralhydratu nebo fenolu se blana 
bunecmi dostatecne odbarvi a jezate koule pak napadne vystupuji temne 
Juiedym (v o-fenylendiaminu) nebo cernofialovym (v p-fenylendiaminu) 
zabarvenim. V cerstvem roztoku m-fenylendiaminu buiiky nereaguji, ale 
ve star^m roztoku (jenz starnul pres pill roku) se jezate koule zabarvuji 
temne hnede.

Koncentraee roztoku je u fenylendiaminCi dulezitejsl nezli u poly- 
fenolu, ackoliv redeni roztoku neprinasi celkem jine zmeny, nezli ze ke 
stejnemu stupni reakce je potreba delsi doby. Roztoky koneentrovanejsi 
nezli 0,1 mol. pusobi tak rychle a tak intensivne a jsou tak jedovate, ze 
se dobre nehodi. aby vyvolaly dobre lokalisovanou reakci. Priklady, 
jak6 doby je potreba ke zretelne reakci, jsou uvedeny u jednotlivych 
druhu fas. Koncentraee 0,005 mol. vyvolava jeste velmi intensivni reakci 
asi za 1 hodinu, v koncentraci 0,0005 mol. je sice nekdy jeste velmi zre- 
telna i ryclila reakce (na pr. Chaetophorn incrassata), jindy vsak uz tato 
koncentraee se dobre nehodi.

Vliv reakce roztoku skoro mizi u fenylendiaminu o koncentraci 
0,1 mol., ale je zretelny u roztoku zfedenejsich. Na rozdil od reakce poly- 
fenolove nevadi roztoky regulatoru a je tedy dobre mozno pracovati 
s fenylendiaminy rozpustenymi v 0,2 nebo 0,1 mol. ustoji acetatovem. 
Uz na samovolnou zmenu barvy roztoku rna reakce vliv. Tak roztok 
0,0025 mol. fenylendiaminu v 0,1 mol. acetatu se barvil:

pH 3,5 4,5 az 5,0 6,5 | 7,0

zlufce do oranzo- jternne zlute doj jasne zlute 
va, pak pome- ! oranzova 

rancove

sv6tle jasn5 
zlut§

0 0, pak vsedive ¡0, pak svetle sed§
1 .sedive, pouuilu ■ nasedle fialove nasedle fialove | 

J’ialovi !

sed§ fialove

spinavS cervene. 
benatska Serven, 

do fialova
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T  ribo nema v acetátovycb ústojícb o pH oduiuírala. pí’i
reakci pH 4,.') az 5,0 nebyla reakce arete Iná. Za realíce pH 0.5 az 
0,8 se \' o-tenylendiaminu po 4 liodinách blána barvila zlute. hlavné v roz
toku o ))H — 0,8 ve vakuole se objevovala luiédá granulaee. V m-roz- 
toku zustávala za tutéz dobu rasa zivá bez reakee, v p-roztoku se Nana 
baivila fialove a ve vakuole (?) se t vori la temná granula. Koncentrace 
roztoku fenvlendiaminú byla 0,0025 mol.

Ordotjonium v 0,1 mol. acetátovcm ústoji s 0,05 mol. fenvlendiaminú 
v' kvselé reakci nereagovalo s zádnvm isomerem, o-fenvlendiamin pfi 
pH 7,0 nereagoval nebo se objevovak lmédavé az bnodé pseudo- 
íysody. Y m-derivátu pri teto koncentraei buñky zustávaly zivé a nerea- 
govaly V p-roztoku se objevovala lmstá granulaee. Pri reakci pH JO 
se \r o-roztoku lmédave barvila vakuola nebo lmedá granula. \- m-roz- 
toku se objevovala velmi jemná taneící granula, v p-roztoku se l>ar\ ila 
lmede vakuola.

Cladophora reagovala nejlépe \- roztoku asi neutraIním. Realíce 
pH byla nevbodná, vlákna odumírala za botnání blány Pri
pH 4,5 se v o- i v p-derivátu baiaila blána i \aknola nebo kapl-:\ 
v m-derivátu zustávala (diadopitara zivá a nereagovala. Pri reakci ne- 
utrální se v o- i p-derivátu intensivne barvilv kapky, '̂akuola. pozdéji 
i blána. V reakci pH. 10 se blána nebarvila. ale v o-roztoku se slabe 
sedivé barvila vakuola, v |>-roztoku intensivne kapky. m-derivát nci- 
reagoval.

U Zyt/iuan i/ byl \ koncentraei 0,05 mol. íenylendiaminu maly \ Ii\ 
reakce, v koncentraei 0,0025 byla reakce pfi pH. 4,5 az 5,0 pomalá 
a slabá, pfi pH 0,8 a ve slabe alkalickych roztocícli nastávala obvyklá 
reakce ryehlvm barvením fysoid. Podobne v buñkácli Spirotj i/ra  a Siro- 
(jonitnn pfi koncentraei fenvlendiaminú 0,0025 mol. byla reakce nega
tiv ni nebo slabá, pfi pH 0,5 az 0,8 se tvofila lmibá zbar\ ená srazenina.

Kenvlendiaminové reakce pi'obíliají nepochvbne v buiíkách zi\ vcli. 
jez jsou pak nejen zfetelne, nybrz i velmi intensivne zabarveny Po 
rtadíci ve zfedenejsícli roztocícli Ize vlákna se zbarvenymi orgány uclio- 
vati v kultnfe dále na zivu. Xekdy se pak buñky odbarví a zijí uormálne 
dale. Po zabarvení intensivnejsím v kon(?eutrovanejsícb roztocích ztistá- 
vají sice buñky nejakou dobu na zivu, ale brzvnásleduje sinid Vitalitase 
dá velmi dobfe sledovati plasmolysou. Cladophora byla po 24 bodiny 
plasmolysovana v I mol. sacbarose. Pak byla pfenesena do 1 mol. sacba- 
rosy s 0,01 mol. fenvlendiaminú. V roztoku m-derivátu se eelkem nie ne- 
menilo, po 4 hodinácb vlivu reagens byl jen v jmklych lniñkácb sedive 
fialovy cely volum buñky. Po 24 bodinácb byl ve vetsine bunek kontra- 
bovany protojilast jako dosti dobfe fi\o\any koagulát, kdezto nekteré
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buñk\ bvly jestë v normální plasmolyse a uezbarveny. V o- a p-derivâtu  
b yk pia\idelnô plasmolysovanë buñky s hladkÿmi rnenisky bez reakee. 
1epr\e |)d ê tvfech  hodinach se v nieli objevila eharakteristiekà kapkovitâ  
reakee. iiitensivni zabarvcaii. Buñky s nepravidelnvmi a h rboiatÿm i me- 
nisk\ reago\al\ uz po pul hodinë. Y p-derivâtu se po 4- hodinâeb barvila  
uèkde s\ et le fialovë bhiua. Vëtsina bunëk pak odum irala za z m cn y  me 
uisku \ hroznovitë nahloucenë kapk\ plasma \ akovite vyhfezla  a zu- 
s táxala  bezbarvà uebo se barvila svëtle fialovë az dosti inteusivnë  
!'ialo\ ë.

T akë S/tirot/i/ra plasmolysovami v O.ü mol. saeharose s fenvlen-  
diaminx (0.01 mol.) dobfe reagovala. B uñky a- roztoku m-fenylendia-  
miuu se po hodinë nemënilv jeu odumfelë buñky hncdly; jestë po ñ ho- 
dimicl). kdyz se vyt\ ofila bezbarvà granulaee. bvly buñky dobfe plasmo- 
h s o v á n y .  X a p ro ti  toitiu u o-fenylendiaminu reagovala po hodinë asi 
polovina bunëk. p-fenylendiamin reagoval Imed. plasmolysa trv a la ,  ale 
pomalu pfeeházela v koagulât.

U bunëk poskozenyeh nel.)o dokonee mrtvveh se nikdy neobjevuje 
typieky lokalisovaná reakee. Bude nutno vënovati vëtsi pozornost buñ- 
kam usmrcenym ruznym zpusobem. Xa skliëku pfisehlë uebo \ paráeh 
ehloi'oformu uebo v glycerolu odumfelë buñky reagoA aly inlensivuim 
1emuë modrym zabarvením eelë eentrâhu vakuoly (vlaslnë eelëho vnitr- 
m'ho prostoru buñky). nikdy se neobjevila typieká kapkovà reakee. 
Kyselinami usmreená \ làkna nereagovala.

LT jednotlivyeh druliu jsou udény doby po kterÿch se reakee v buñ- 
kách objevovala. Tyto ëasovë ùdaje jsou vsak jeu velmi pfibliznë a plati 
]>ro ëerstvë roztokv. lTzijeme-li lëboz roztoku po druhë uebo praeuje- 
me-li se stejnym roztokem. ale starvm jeden uebo nëkolik dni. tvofi se 
srazeniny mnohem ryehleji. .)e-li vsak roztok stary nëkolik tÿdnû az 
rnësiou. jeho reaktivnost se podsfatnë mëni. Stárnoueí roztok se velmi 
mëni. u p-fenylendiaminu naëervenalà, zlutavâ. luiëdavë oranzovà bar\a 
a nëkolika tydnech pfeehází do svëtle ëervenofialovë à, lia skie nàdobky 
se \ ylueuji teninë krystak Tako\ y nëkolik mësieü stary roztok se pak 
chova úplik- jinak. de mënë jedovatv (srazeninou se snizila kon centra ce, 
zbytek \ roztoku je oxydován), fasová vlàkna v nëm reaguji uiënè ( po
ntaje ji a a- menai intensité); podstatnë je, ze stary roztok ztráeí schopnost 
reagovati plasmou a vakuolou a spise nabÿvà zvÿsené reaktivnosti 
nukleotropni. Neni ovsem snadnë rozhodnouti, je-li ëerAenofialovë az 
ëervenolmëdë zabarveni bunëenÿch jader ve starëm roztoku p-fenylen
diaminu obdobnë akti\ni reakoi polvfenolovë uebo znamena-li pouze 
selektivni adsorpci oxydacniho basiekëho produktu fenylendiaminu. Kde 
se starvm roztokem p-fenylendiaminu barvila ( ' ladup/iora objevovalo se 
misto fialovëho zabar\(mi kapek eervenë. purpurovë, ëen enofialox ëhnë-



2 4 Dr. »S. Prát:

dé zabarvení vakuoly; také granulace konjugal se barvila cervene nebo 
cervené-f ialové. U Spirogyry se casto objevilo rúzové já-dro, u Oedogonia 
rúzovy tuk.

Fenylendiaminové reakce se nedají uchovati. V reakcním roztoku 
nebo ve vodé koncí destrukcí a rozpadem bunék; ve fenolu se velmi 
rychle odbarvují. V glycerolu se odbarvují lined nebo béhem nékolika 
dní. Jen heterocysty sinic zústávají i v glyceroJu zbarveny treba po 
nékolik tydnú, také blána T  ribo nema zustává v glycerolu hnédá nebo 
cervenohnédá. U nékterych druhú Spiroyyru je po p-fenylendiaminu 
blána v glycerolu cisté modró.

0  vlivu fenylendiaminú na rasy jsem v literature nenaseJ sdélení, 
ale lisejníky se podle reaktivnosti délí na tri skupiny [J. Asahjxa. Japan 
journ. of botany 9:(2), 11)37]. Jedná se vsak o reakce speciálních ky- 
selin. (Acta phytochimica 8:33— 64, 1934).

Naftylaminy (a i ß) ukazují slabou reakci, pies to, ze niají jen jedi- 
nou aminovou skupinu. JJiatomacme, odumíraly bez zretelné reakce. 
Pediastrum a Hydrodictyon nereagovalo. Ale v buñkách Cludophora se 
rúzové, fialové az hnédavé fialové barvila cela vakuola. Pravidelné to 
byvala reakce nekrobiotická, neporusené buñky se nebarvily. Naproti 
tomu v buñkách Spiroyyra se objevovala sedivá, sedomodrá nebo hnédá 
granulace za ziva a mizela pri odumírání. V koncentrovaném vodnérn 
roztoku se vlákna konjugat (Mougeotia, Spirogyra, Zygnema) rozpadala 
az explosivné v jednotlivé buñky, plastidy kontrahovaly a rozplyvaly se.

IV. Aminofenol.

Z aminoíenolú jsem mohl provésti zatírn jen nékolik pokusu s p-ami- 
nof enolem.

Aphmtothece stagnina. Sliz hnédavé. Granula?
Oscillatoria (tenuis). Vlákna zesedivéjí, ve fenolu se objeví temná gra

nula, také v chloralhvdrátu intensivné vystoupí.
Anabaenu. Vegetativní 0, heterocVvSty 00, spory: hnédá blána.
Nostoc reaguje rúzné podle stavu kultury. V ínladéích vlákneeh 

hnédnou protoplasty nebo se objevují zíetelná granula. Ve fenolu nebo 
ve chloralhydrátu cerná granula velmi ostre vynikají. Heterocysty 0 
nebo Az-

Scyto7iema reaguje také velmi rozlicné. Nékdy se objevuje granulo- 
vané centrální téleso, v chloralhydrátu velmi zretelné, jindy teprve ve 
fenolu se objeví matné hnédává zrna cyanofycinu, nékdy je reakce úplné 
negativní, Heterocysty 0 nebo thyly j  -|- f .

Tolypothrix sp. Pochva se barví linédoíialové. Ojedinéle granula 
H l +  • Ve fenolu grana velmi jasné vystoupí, ale pak se odbarvují.
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( 'ulothñx *■)>. Granula +  4  -
< i/auoplt ijccur reagují p-aminofenolem site velini zretelnc. ale 

realíce bvvá nepravidelná. Granúlate se objevuje pravidelné pouze 
\ m lady di, rostoucích vláknech. Stará vlákna víibec nereagují. Vztali 
éernajítícb granulí k volutinu je nutno podrobnéji sledovati.

Mriostra varians. ¡Slizové tercky mezi buñkami se barví velmi inteii 
sivué az (erne. Tato reakee je úplné paralelní s reakcí benzidinovou. 
Yydrzí vsak dótela dobre v glyterolu i ve fenolu.

.Vaviada. Zíetelné se barví jádro a terna granula.
Trihotirnut. Obytejné se barví cervenohnédé blána. \ bunééném 

(ib.sa luí se nékdy objevují kapky a granula, jez se ve fenolu rozsypou 
\ drobná granula a odbarví se. Blána bunécná zustává i ve fenolu zabar- 
\tna (svétJe hnédé az fíalovehnédé).

Volvox. Nezretelná granúlate. Nezbarvené plasmodesmy jsou dobre 
viditelné. Ve ehloralhydrátu vyniknou ostre terna granula, jez se pomalu 
odbarvují (nékolik hodin). Vedle nich jsou viditelné zluté, zlutohnédé 
tukovité kapky. I kdyz uz buñkv silné nahubrely, jejich kontury se 
ztrácejí a zrna odbarvují, jsou zretelné slizové sestiúhehnkv, ale jen 
1 ora era, nez barv ené.

Glmocyslis. Fialovy sliz.
Pediastrani integrum Nao. Granúlate -¡- -f skoro kapkovitá.
Sorastrinn 0.
Ulothñx s¡h. Ulothñx zonada. Blána zustává bezbarvá nebo se barví 

velmi svétle hnédé. Granula di aá +  az + -f-. I je-li primo nebo v glyte
rolu viditelny jen hnédy koagulát, vystoupí v ehloralhydrátu zíetelná. 
skoro cerná, casto násténná granula az kapky.

Gmñnclla. Sliz s raíliálné príénymi zretelnymi tyéinkami (paprsky ).
( 'i/lindrocapsa. Xereaguje nebo se objevují temné kapky.
Üraparnaldia. Granúlate a sedivé srazeniny ve vakuole velmi ruz 

nélio druhu. V osovych bunkáth se tasto objevují temné jehlicovité kry 
staly (obr. 9a).

Ohaetophora. Obytejné byvá reakee nezretelná. ponévadz reagens 
pravdépodobné proniká do slizu pomalu a dííve nastává destrukce a roz- 
pad bunék. Nékdy se vsak píete jen objeví v buñkách velmi zíetelná 
temná granula. V neutrálním ústoji se sliz barví fíalové s paprscitou 
strukturou.

Micros pora U nékterych druhíi se píícné píehrádky (vnitrní blána) 
barví temné hnédé, u jinych se vúbec tiebarví. V bunééném obsahu se 
pravidelné v kazdé buñee objeví jedna nebo dvé eentrální kapky (ve 
vakuole?). V glyterolu se odbarvují.



Oedoyonium. llíizné druhy rodil Oedoyonium reagují ruzné. Blána 
bunecná se nebarví nebo se barví svétle fialové (hnédavé fialovy nádeeli 
podrzuje i ve fenchí, príéné prelmidkv jsou nékdy hnédé). (jiranula az 
kapky rüznó velikosti a v rúzném poctu se objevují v rüznych eásteeh 
buñky, nékdv jsou zíytelné v plasme pfilozenv na plastidy, jindy patiné 
ve vakuole. Jádra .se barví casto (lócela zfetelnc hnédé az cernavé y

20 Dr. S. Prát:

Obr. 9. a) Uropavunldia v ])-aminofenolu. Trnavó srazeniny ve vakuole, v osovych 
buukácli krvstaly. b) Oedogonium sp . v p-aminofenolu. Tetimé zbarvenú jádra

a grannlace.

az -j-4 - (o b i. l»b). \re fenolu ziistávají jádra zfeteln c bnédá, ale ve 4 az  
I 4 dnech se odb arvu jí.

Cludophora reagu je vzd y  velm i ry ch le  a intensivné. 0,1 m ol. i ve 
starém  roztoku jsou po pul hodiné vsech n a vlákna zb arven a úplné ne- 
pruhledué. N ékdv se b arv í zfeteln c u sty  plastidu, ale brzy vse mizí pod  
fialové az cerne zab arvenou  blanou. V glycerolu se vahee uic nezjasní. Ve 
fenolu se bunky od b arvu jí jen m alo, jsou-li barveny k ratee; pak se pod
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svétle fíalovou blanou objeví linédá p lasm atick á  s í í ; já d ra  n eb yv ají z re 
telná. V L mol. kys. o cto v é  prejde neprúhledné zab arven í do lém u r  
fíalovélio nebo hnédého, ale blána zú stá v á  ta k  tem n á, ze se \’ obsaliu  
nic nerozpozná. Nejlépe se osvédcu je z jasñ ov ati chloralhyclráten». P ri- 
dám e-li se s tra n v  jiod sklícko kapku roztok u  1 : 1 .  m iizem e velmi zretel- 
né p ozorovati, jak  blána bunééná hnédne, zab arv í se éervenohnédofialové  
a pak se od b arv í; nejdéle zú stan ou  zab arv en y  prícné p reh rád k y  fíalo ve. 
Y obsaliu bunék jsou  zreteln á silné n ab n b iela  linédá já d ra , pak nékdv  
su b m em b rán ová, linédá a tem n á , rü zn o tv árn á  p lasm atick á  granula-ce, 
lirubsí nebo jem néjsí az i k ap k o v itá , tak é  u sty  p lastid u  nebo trh a n á  
p lasm atick á  sít" zú stává  linédá. Prenesou-li se v lák n a d o g ly cero lu , tem n éjí, 
bunécny obsali je n ejasn y  a  n ezrete ln y . N ecliá-li se jirep ará t \ ehloral- 
h y d iá tu , asi v jedn c az nekolika m in u tácli se o d b arví az na n ék terá  
granula. Ivclyz se pak rozp lvvá cliloroplast, objeví se silné nabubrelá  
jád ra  jesté  jednou, zelená; ji' nutiio  dobfe je rozlisovat od plastidox veh  
kapek.

Vancharía. B lána se bud nebarví nebo svétle  hnédé fialové. Y p las
mé se intensivné bar vi g ran u la az k oagu látv , nebo i k ap k y  rúzué veli- 
kosti. \’ cliloralh yd rátu  i ve fenolu gran u la intensivné (az cerne) v vsto iip í, 
ale pak se oclbarvují, nékdv za m yelinovitého rozpadu. \ e fenolu zú stá v á  
jen zcela svétle lm édá b lána bunééná, cern á d robn á gran u la jsou zach o-  
v á n a  jen v oogoniícli.

Mougeotia. B ar vi se intensivné (az cerne) fysoid y , jez zu stáv ají z a 
b arven y  i \ glycerolu i ve fenolu.

Zyynema. Sliz se n eb arví. Blána se jen n ék d v barví sv étle  fialové  
az + -j- i | 4 j- a zú stává  pak svétle zab arv en a i ve fenolu. K o n een trace  
0.1 mol. púsobívá tak  jed o v até , ze se nékdy/ zreteln á  reak ce  fysoid  ne- 
objeví; tvorí se pak \ buiíkách jen  sedivá stazen in a. \’ roztok u  0,001 m ol. 
se vsak fysoidy barví velm i intensivné az éerné a  zú stá v a jí z ab arv en y  
i v  glycerolu i ve fenolu. -ládro nékdv reagu je tem n é linédym  zab arv e-  
ním , jez v y trv á x á  i ve fenolu ; tep rv e  po nékolika dnecli se od b arv u je .

^piro<)yra. Búzné d ru h y  reagují rúzné, d ü lezitá je  k on een trace reagu - 
jícího roztok u . Blána se nebarví nebo di az + - j -  fialové; n ék d v zv lásté

Obr. 10. Spiro(j!jru sp. p-amiaofenol.
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prícné pfehrádky se barvívají rychle svétle fíalo ve. Blána pak zústáva 
zabarvena i ve fenolu. Plastidy bvvají pravidelné ztekuceny a pozdéji 
1 vori nepravidelné, hrudkovitc koaguláty. Ve zredénych roztocích reagují 
velmi intensivné fysoidv nebo se tvoíí stejnomérné roztrousená drobná 
plasmatická granula. Fysoidv drzí hnédé zabarvení i ve fenolu. -1 adro 0 
az d: + +  fialovéhnédé, nukleolus + +  (hnédé) (obr. 10) ve fenolu
svétlehnédé az cervenohnédé a pomalu se odbarvuje. V odumrelych buh- 
kách se casto tvorí druzy cernych nebo hnédyeh krystalu rúzného tvaru.

Nitellci. Xábubrelá modravé zrnitá jádra jsou ve fenolu zíetelná, 
zfialovéjí, teprve po nékolika hodinách se odbarvují, ale viditelná jsou 
nékolik dní.

Pro reakei je mozno pouzívati éerstvého i starsího roztoku ainiiio 
fenolu, jenz se zabarvil svétle lmédavé az olivové a v néniz se vytvoíila 
temná srazenina. Samovolné zabarvení roztoku je zcela svétle, ale rüzné 
rasy pusobí, ze se cerstvy roztok zaba.rví intensivnéji hnédé nebo fialové:

Cladophora Momjeotia -i Spirogyra
Yaucheriu 0 Zygnema 0

2«

p -a m in o fen o l, c e r s tv y r o z t o k

C ladophora Spirogyra

blana 1 
, v obsah bun.

1

blána
bun.

1
obsal i

0,1 mol. 'Mi jnene nez 20 minut
uSkde jádro

0,01 mol. <lo jedne hodiny
velmi slaba, 

[)seudoplasinol.
nokdy se barvi hne- 
dave vakuola a v ni

granula az kapky
0,001 inol. do 1 hodiny reakce neni zretelná. Po 20 liodmách

nezfetelny t'ysoidy ±

0,0001 mol. silna pseudo- 0 jen nékde cervené
plasmolysa fysoidy prepadané

0,00001 mol. 0 silna pseudo- 0 sesun plastidu
plasmolysa

nic neni zabarveno sedavé fysoidy
0,000001 mol. 0 pseudoplasinolysa 0 sesirn plastidu

nic neni zabarveno nékde (fidce)
agregace fysoid.
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Ivoncentraee roztoku aminofenolu je velmi dûlezita jednak /. toho 
dûvodu. ze koncentrovanëjsi roztoky barvivaji prills intensivne a rychle 
hlánu, takze reakce bunëcného obsahu se nedá sledovati, jednak proto, 
ze zvláste n konjugat vyssi koncentrace usmrcuji prilis rychle a reakce 
nenl pak dostatecne zretelná. dako pfiklad vlivn kon centra ce jen foto 
pozorování (viz tabulku na str. 28).

Pres to, ze se v silnejsích koncentracích barví blána velmi intensivne. 
jsou mnohem priznivejsi pro reakci jadernon, pouzijeme-li préparât û 
zjasñovanych chloralhydrátem. Tyto reakce se sice zdaleka nedaji srov- 
návati s j asnos tí preparâtû polyfenolovÿch a proto se také náprosto 
nehodí jako mikrotechnická metoda na jádra; json vsak dovela zretelnó. 
aby mohly dokázati afinitu p-aminofenolu k jádru.

Neutrální nebo slabe alkalická reakce pñsobí, ze blána se barví mène, 
ale jaderná reakce není ani pak primo zfetelnejsí.

Vliv reakce roztoku jsem zkousel v acetátovveh ústojích (0,1 mol. 
az 0,005 mol. p-aminofenol v 0.1 mol. acetátech). Vysledky je mozno 
pfehlédnouti asi takto:

Roztok se za kyselé reakce zabarvuje pomalu lmëdavë az hnede. 
po 24 hodinách je v nëm srazenina. V neutrální az alkalické reakci se 
uz v nëkolika hodinách roztok zabarví úplne nepruhledne (lesklv povrch 
riela dojem laku).

OJndophora pH 4,5—-4,8
¡

| pH =  0,8 7,0 pH 0.0

Blána bunecná . fia! ové éervenobnédé hnédé ¡ 4-

Prícné prehrádkv i +  +
Obsah bunék plasmatická sít nez.fetelny pod tetnnou blanoti
V chloralhydrátu : 
Blána bunecná. o< 1barvena odbarvena fialoví a odbarví.
Prícné prehrádkv 
Kapky a granula
Jádra

Spirogyra

0
zretelná

0 svétle fíalo vé
15 minut

Sliz
Blána bunecná. 0 nebo fia! ové
Pfícné prehrádky 
Epiplastidová gra
nula . . . 0
Fysoidy
Jádro

—
-1-
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Reakt i vnost roztoku o pH jo asi mezi roztoky o pH 4.4  a 7 .0 .

T ake u jinveb ras jsc-i11 pozoroval. ze grana a kapky so tvofily  \ ico 
a ryebleji v í'eakei noutrabn no/.li ve slahd kvsele.

dak so dalo oook.'nati podio ebemiekébo slozoní. pusobí obdobné 
p-aminofenolu jebo derivat motol. monometbyl-p-aminofenolsulfát Sku- 
pina metbvlová se vyznaeuje slabym vlivem a súl pusohí obdohno jako 
rozlok l>aso. je-li vhodno pH. Noni tody potreba uvadcti dalsi priklady 

(ilyeinu (pdiydroxyfenylglyein) jsom uzíval ve vodno susponsi. 
Reagoval siee obdohno jako aminofenol. alo snacl pro substituei v aminovó 
skupiné není reakoo lak zfetelná. (' y l iv d r o s  pc rm tn a  so nebarvilo nobo 
vegetativní vlákna slaho bnodla. hoterocvsty so barvily hnedavo do 
fialova. X o sto c  reagoval podobno. nokdy so objevovala volmi drobná 
granula. U T  rib o  no m a  bnodla blána. Chae,to¡>hora pisuvt a M ic r o s  p o m  

nereagovala. Vo vláknech Y a u c h e r ia  o r th o c a rp a  so nokdy objevovaly 
hnedé koaguláty (ve vakuole?), vrcholová plasma bnodla. fttruktura 
v buñkácb S p i r o g y r a  by]a dobfe zacbována. objevovala so svetle hnóclá 
epiplastidová granula. Ve fenolu zabarvení po glycinu vsude mizolo. jen 
v bunkáeh S p i r o g y r a  zústal modroeernavy nukleolus.

Y. Diaininofonol.

K disposiei jsom mel preparát fy S( m  ei-i.w¡ i >t  (lorlitz. diaminofenol-  
cblorbydrát hez podrobnejsíbo o z n a e e n r  p. dr. .1 R y k v .i jej laskavó  
uróil jako 2-4-diaminofenol bydrooblorid (amidol).

C erstvy roztok je skoro bezbarvy , rOzo\y nebo slabo nafialovóly  
X a  vzduelni se barví ])fes svetlou bonátskou éorvefí fialovó. ])o nekolika  
dnech tonino fialove bnodo a úplné neprúhledné, az nabude vzhledu eer- 
nóbo laku. R oztoky s rasa mi se barví mnobem r \(-b lej i a intensivnóji 
nezli eisty roztok. Molární roztok se sám barví pfílis ryoble velini inten- 
sivno. dobre so bodí roztok o koneontraei 0.01 mol.,  jenz éorstvy jo skoro  
bezbarvy nebo jen narnzovoly a s rasa mi se barví uz v nekolika minu 
táob az na Opine neprúblednou bonátskou eerveíí. Je-li  to primo roakco 
na o x y d a sy  (peroxydasy). byla by to  velmi dobrá metoda. Roztok vsak  
vvdrzí solva 4S bodin, nejlépe je pfipraviti pro kazdou reakei roztok  
éorstvy

Reakee roztoku diaminofenolu, do nóboz byly \ lozeny zivó sinioo 
nebo rasv :

. I p b a  u o tla cc  slaguiua 0. 
( 'y lin ril o .sperw  inn  

X o sto c  0 az 
S cy lo ta -w a  az 4- 
C a lo th r i :r  0.

H i ra la  ria  0.
T r i b o n n n a  -|- az 
M c lo s ira  r a r ia r is  0.
T (i r a s p o r a  0 az -k (
( lu ic t o p h o r a  in c ra s s a ta  -j- az i V
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JA i r  ros pom az I o arlo rol
Otiloyoii i mu az Moayioho  O.
( 'iadojihoiv ylonif’iala  az Zippo not az
( 'lodophoro i meta ~  az Spirixfipa  Haz
Mikroskopiekv hyly stanoveny lyto vysledky 
A p/ojnothrcr (I.
Osrillatorin Unáis  sedivé eentrální téleso se v glyeerolu pomalu 

odbar\ lije.
( '// i iadrasprrmmn. (¡ranilla Spory 0. heteroeysty 0.
Xoslar (l az granula
Sci/tonmoi 0 riela» \e vreholeeli granulare, nékdy celé eentrální 

téleso granulované. Heteroeysty <é Ye starsích vláknecli vakuolisaee 
a destrukee.

( 1aloihñ.\ 0.
Rival aria o.
Tribonmot blána éervenoluiédé. éervenofialové Iniédé líela» temné 

olivové. linédé-fialové. Nékdy temná kapkovitá granula. pr\ ním stadiu 
glycerol odbarvuje. ale po delsím barvení ziistává blána v ehloralhydrátu 
i ve tenolu po nékolik dní zelená nebo éervonoluiédá. úseky H jsou 
ruzné odstínéin stars! tmavsí.

Dioloiaorror  ( ¡ ranulace ~!
Alrlosirn  va vinas. den slizové intereelulární teréky doeela obdobné 

jako ii benzidinu. Ve fenolu zustávají zabarveny
Ruzné druliy diatom by bylo nutno sledovat v éistyeli kulturáeli. 
Volvo.y Yerná granulad'.
'íidvnspovo. Povrcliovy sliz seda ve fia love.
l ’lot/ivi.v zoaoto. Blána. svétle modre az temné niodrofialové. (¡ra

nilla az kapky Ve fenolu a ehlorallivdrátu se blána zabarví svétle
modre. pak zlutolmédé. )»ak fu elle zelenave. granula jasilé éerné vystoupí. 

1 loth vi.y sp. Podobné.
( do.udophovo i arvnssatn. CaCtY temné. Ye slizu na povrehu blány 

éerné kapky Príéné blány Kapkovitá az prstencovitá granulaee.
Mirvospovo. 0 nebo blána. lilavné príéné pfelirádkv éervenolinédé 

az éernavé, az Cerná granulaee.
Oedogoni am. Ruzné druliy reagují rúzné. .Blána rüzové ñafia lo vélá 

az svétle fialové linédá. svétle linédavá. Nekde granula ! Jádra -i 
az. -f • Blána zustává nékdy svétle fialová i ve fenolu. jádra zfetelná. 
ale ne prílis intensivné zabarvená. Y eliloralliydrátu vystoupí modre 
gramilovaná (sífovaná) jádra velmi jasné. ale odbarvují se.

h i s  s n é l d  c r \  i n i ; i m i n ; i l  i c k \ m i  ¡s i í i i i i ' I \  .‘ ! I
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Oedogonimu nndvloxum. Ynéjsí blána 00. vnitrní Blána oogo- 
11 i í

Cladophom reaguje velmi rychle a velmi intensivné. takze obyéejné 
so celé vlákno zabarví úplné neprúhledné cerne.

Cladophom glomerata. Príéné blány s prilelilon plasmon se ryolilo 
zabarvují temné. pozdéji cela vlákna 4

Cladophora■ fra-cta. Uplné cerstvy roztok i v koncentraci 1 mol. barví 
pomaleji a lepe nezli starsí roztokv jez se uz zabarvily. Y éerstvém roz- 
toku se v dobé kratsí nezli dvé hodiny objeví v zeleném plastidu hnédavá 
jádra. Pak celé vlákno ztemní, blána se zabarví fíalo ve az hnédavé 
az +  +  4  . Jinak se pravidelné v silnj^ch i ve zredénych roztoeích barví 
blána tak rychle a tak intensivne, ze v obsahu se nedá skoro nic rozeznat. 
Ye fenolu blána zústává velmi intensivne temné modrá nebo hnédé- 
fialová, ale píes to temná jádra zretelné vynikají; ale po dvou az trecb 
dnech se jádra zacnou odbarvovati. Hlavné príéné pfehrádky blány 
zustávají modravé cerné.

Ve chloralhydrátu se blána zabarví jasilé modíe, jen príéné pfe
hrádky nékdy zústanou cernofialové. Objeví se plasmatická síf a gra- 
nulace, casto hlavné submembranální hnstá granula ce (temné linédá) 
nebo povrchová plasma hrubé cerné granulovaná. Také u prícnych pfe 
hrádek je násténná plasma casto intensivné zabarvena (granulovaná). 
-iinak jsou drobná i vétsí granula rozdélena úplné nepravidelné. Plasma
tická síf byvá hnédá. Nékdy jsou temné i plastidové usty. Silné nabubfelá 
jádra jsou prechodné modrá, v nékolika minutách se odbarvují a jsou 
pak patrná spíse bubfením (lomem svétla) a podle nabromadéní okolnícl) 
granulí nezli vlastním zabarvením.

Ve starych inkrustovanych vláknech bylo hoiné velkvch cernycli 
kapek ve vakuole.

Vaucheria. Blána naíialovéle, v rüzném odstínu a rúzné intensité 
cerveno az modrofialové nebo sedéñalové. Nepravidelné temná granula, 
jez intensivné (cerné) vynikají i ve fenolu i v chloralhydrátu. 1 plasma 
znstane nékdy v chloralhydrátu zretelné modrofialová.

Mougeotia reaguje rúzné. Nékteré druhy nereagují, jindy se blána 
barví temné a agregované fysoidy cernají. Pak zústávají koagulované 
fysoidy a kapkv temné i ve fenolu.

Zygnema. Blána se barví svétle nebo temnéji modre, fysoidy inten
sivné az cerne. Jádra byvají primo malo zíetelná, ale ve fenolu intensivné 
zbarvená jádra zretelné vystoupí.

Spirogyra. Rúzné druhy reagují velmi rúzné. Nékteré nereagují 
vúbec, jindy je reakce velmi intensivní. Blána se nékdy nebarvi, nékdy so 
nebarví u vegetativních bunék, ale u kopulujícíeh se barví svétle fialové.
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IJ jinych druhú 8e blána barví hnédavé, jindy svétle hnédéfialové nebo 
modrofialové, zvlásté intensivné pfícné pfehrádky, jindy svétle modíe 
(indigové), u typu maiu-scula hnédofialové. Nepravidelné se objevuje 
(drobná) éerná granulace, casto epiplastidová. Jádro nebyvá zabarveno 
nebo jen slabé, ale nukleolus zfetelné modravé, modre nebo fialové. 
Zústává zabarven i ve fenolu, v némz se drobná granula odbarvují; jen 
epiplastidová granula zustávají éerná. Chloralhvdrát vsechno rvchle od 
barvuje.

Cosmarium. Velmi pékné a zfetelné póry v bláné!
Koncentrace roztoku má vliv jen na rychlost reakce, jinak nejsou 

zfetelné zvlástní rozdíly. Reakce, jez se v roztoku koncentrace 1,0 mol. 
nebo 0,1 mol. ukáze za nékolik minut, trvá ve zfedénéjsích roztocích 
nékolik hodin. Koncentrace 0,001 mol. reaguje jesté docela zfetelné.

Alkalické roztoky diaminofenolu se samovolné zabarvují rychleji 
nezli kyselé. Rasové reakce jsou také rychlejsí v roztocích neutrálních 
a alkalickych nezli za reakce kyselé.

Üladophora fracta reagovala v 0,005 mol roztoku diaminofenolu 
v 0,1 mol. acetátovych ústojích takto:

pH ^  4,5

¡ barva roztoku ¡ reakce rasy

|)H -  7,0

barva roztoku reakce rasy

5 minut

25 inimit

60 minut 

4 hodiny

0 0 0 na starych vlák- 
nech blána hnédé, 
zacíná u pfícnych 
pfehrádek. Miada 

vlákna 0
benátská blána velmi temná benát blána vsude

cerveñ slabé. Obsah 
bunékrozrusen

ská cerveñ az - f- 

i

temná benát
ská cerveñ

nepruhledné

nepruhledné nepruhledné

Spirogyra:

pH =  4,5 pH =  7,0

5 minut

25 minut 
60 minut 

4 hodiny

sliz 0, blána slabé éerveno- 
hnédé. Bez srazeniny 

plastidy zelené 
granulace 0

jádro nezfetelné nebo J

na povrchu slizu éerná zrnitá 
srazenina, blána éervenohnédá 
stfední zebro plastidu temné 

granulace f  
jádro



S/drogi/m r

pH 4,5 pH — 7 , 0

V ehloralhydrátu:
5 minut, hlána /.fialoví a pomalu

odbarvuje
25 minut plastidy se odbarví

00 minut jádra az svétle f i aleve
4 hodiny a odbarví se

blána svetle fialové, p tiene 
prehrádky

plastidy se odbarví, granula 
se pomalu ndbarvu jí 

jádra

Kyseliny aminobenzoové pusobily svou aciditou. tak na pr. buñ'ky 
vláken Glado'phora praskaly u vrcholu i u base (po strané). V ruznych 
rasách se tvoril chlorofylan, ale barevná reakce nebvla nikde pozorována 
ani v o- a m- ani v p-derivátn.

YI. Diskuse.
Barevné slouceniny, jez vznikají polyfenoly, diaminy nebo amino- 

fenoly v rasovych buñkách, jsou pravdépodobné povahy ehinonové; Ize 
se tak domnívati proto, ze reagují jen ortho-' a para-deriváty, kdezto 
nieta-deriváty jsou inaktivní. O vlivu konfigurace na reaktivnost jsem 
se uz zmínil ve Studia botánica cechica 5 : 138— 140, 1942. V rasách jde 
zrejmé o oxydaci zkousenych látek. Není snadno rozhodnouti, je-li to 
reakce enzymatická (viz Studia botánica cechica *5:137— 138, 1942). 
Mohlo by se jednati o polyfenoloxydasy a aminooxydasy. Ponévadz 
hydroxy- i aminoderiváty se vsak mohou oxydovati snadno jiz vzdusnym 
kyslíkem i radou jinych látek, nelze bez isolace otázku rozhodnouti. 
Jedná-li se o reakce enzymatické, bylo by mozno predpokládati poly- 
fenolasy se vztahem k bunécnému jádru a fenylenaminasy se vztaheni 
k vakuole a plasmé. Nékterí autoíi dvojí druh oxydas skutecné prijímají; 
ale je mozno pfedstaviti si lokalisaci také podle rúzné adsorptivnosti sub- 
strátu. Diaminy jsou látky basické a fixují se na acidoidech; v souhlasu 
s tím se hromadívají a reagují ve vakuole, jez byvá nejkyselejáí cástí 
buftky. Naproti tomu fenoly jsou ve vodnych roztocích slabé kyseliny 
a píed oxydaci se tedy v buñce hromadí na povrsích basickych (basoi- 
dech); u jader bunécnych se obycejné udává reakce slabé alkalická.

V buñce jisté nejde jen o oxydaci. Chmony jsou slouceniny velmi 
reaktivní a pat-rné proto biologicky velmi pusobivé; snadno tvorí slouce
niny, napí. s bílkovinami barevné aditivní slouceniny. Fenylendiaminy jsou 
látky neobycejné reaktivní (reagují s aldehydy, kyselinami, cukryatd.).

Vedle lokalisaoe je dulezity rozdíl mezi vlivem skupin -OH a —NH2 
také v torn. ze v polvfenolech zústává reakce dlouho nezmcnéna, kdezto



diaminova reakce se v nekolika hodinacli ofi ¡snirti buhky podstat- 
ne mein a neda se fixovati.

Z fotocliemie je znämo, ze reaktivnost, vyvolani iateiitniho obrazn. 
podminuji bud'to nejmene dve skupiny -OH nebo nejmene dve skn- 
piny -  NH2 v poloze p- nebo o-. Dobre vy vojky vsak jsou i derivaty obsa- 
liujici jednu skupinu — OH s jednou skupinou —NH2 v uvedenycli polo- 
liacb. Biologicka pozorovani tyto vztahy pozoruliodne doplnuji: poly- 
fenoly maji afinitu k buneciieinu jadru, diaminy reaguji vakuolou 
a plasmou. AminofenoJy jevi reaktivnost v obou smerech; to znamena 
reaguji jak s jadrem tak s jinymi organy biiriky. Müzeme tedy mluviti 
o synergismu skupiny —OH se skupinou — NH2. Kazda si zachovava 
lokalisaci sve reakce, reaguje na svem charakteristickem miste, ale jen 
kombinaeo obou skupin jednotlivych reakci umoznuje; samotnä jedna 
skupina OH ani jedna skupina NH» nereaguje zretelne. Naproti 
lomu skupina N 0 2 je inaktivni. Dinitrobenzeny a nitrofenoly (mono- 
nitrofenoly a dinitrofenoly) nevyvolavaji barevne reakce; nejvyse absorp- 
ci zluteho barviva se neeo v bunce zabarvi (casto tukove kapky).

Nejdülezitejsi literaturu o rozdilech mezi derivaty o- a p- na jedne 
a in- na drulie strane jsern uvedl ve Studia botari. eechica 5 :138— 140. 
1042.

Vlivy toxicke se uplatnuji soubezne s reakeemi barevnymi. Barevne 
nereagujiei m-derivaty byvaji i nmoheni mene jedovate nezli o- a p-. 
K üplne stejnym zäverüm dospel J .  Doskocil podle pokusü s koleoptile 
ovsa (v tisku ve Vestniku kral. ces. spol. nauk 1945). Jsou dokonce po- 
psany pfipady, ze meta-derivaty zdrzuji oxydaci o- a p-isomerü (K. 
S hibata a A. W a taxabe , K .  S hibata und Y  S hibata : Katalytische 
Wirkungen der Metallkomplexverbindungeii #:105, 100, 127, 1936). 
"Pake oxydaee hydroxylovych a amitiovych derivatü kovovymi komplexy 
(kobaltovymi) se fidi pravidlem o o- a p-derivatech. Rada dokladü 
o tom je v knize K. Shibata und Y S hibata : Katalytische Wirkungen 
der Metallkomplex Verbindungen. Tokyo 1936. Od pravidla, ze o- a p- 
derivaty jsou uciunejsi, jsou sice nettere vyjimky; tak v naftalenove 
fade vyvojek jsou pomery slozitejsi (V. Veseev a A. B ubukIk : Chemicke 
listy ■>4v2{)\, 1940). Chemicke reakce feiiolü s p-nitrobenzaldehydem. 
m-nitrobenzaldehydem, 2-4-dioxybenzaldehydem probihaji velmi rüzne 
(E. E egriwe: Zum mikrochemischen Nachweis einiger Phenole. Mikro
chemie 25’: 173— 175, 1937-1938). To jsou vsak ojedinele pfipady a ne- 
vyvraceji fakt, ze inaktivita m-derivatü je proti o- a p-konfiguraci skoro 
pravidelna. Neomezuje se na slouceniny. jez mohou tvofiti chinony 
a vysvetleni neJze tedy hledati jenom v tomto smeru. Velmi mnoho pfi- 
padü je znarno z farmakoiogie. Pres to vsak o tom v literatufe najdeme 
velmi malo. Obsahla pfirucka, jako je Handbuch der experimentellen

Ilcakce sinie u ras s iiekterymi aruaiatiekyini ksomery



Dr. S. Or Ht:

Pharmakologie (vyd. A. H e i t e r ), uahromadila velike mnozstvi mate- 
rialu a cituje velmi mnolio literatury, lilavne v pfispevcich: A. E llinget. 
Aromatische Kohlenwasserstoffe, Phenole, aromatische Säuren 2:871 az 
1048, 1923. E. R o h d e : Aromatische Monamine /: J049— 1092, 1923.
C . J oachimogu Diamine der Benzolreihe /:1093— 1105, 1923. Cekali 
bychom tu vsak soubornou kapitolu o vlivu konfigurace na farmako- 
logicke püsobeni; ale jsou zde jen v rüznych kapitolach rozptylene oje- 
dinele poznamky. Vedle toho starsi literaturu nelze povazovati za spo- 
lehlivou a rüzne rozpory v ni svedei o tom, ze pouzite preparaty nebyly 
jednotne; pfi obtizich cisteni jednotlivych isomeru to nijak nepfe- 
kvapuje.

Tato prace byla z nejvetsi eästi provedena na Biologicke a rybäfske 
stanici v Bohdanci u Pardubic.

Narodni rade badatelske v Praze dekuji za poskytnutou podporu.
Za pomoc, zvlaste za rüzne slouceniny a za fadii mikrofotografii 

dekuji p. dr. J .  Dykvjom .
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Soiihni.

L. P o ly fen oly . (Jyanopkycm e reaguji velmi nepravidelnè. Casto se 
nie nebarví, nëkdy se objeví temná granulace. Heterocysty se casto bar vi 
hnëdavë, hnëdë az cervenohnëdë. Diatomaceae dávají pravidelne velmi 
dobrou jadernou reakei. Vÿjimkou je M elosira, u níz nebylo zretelné 
reakce docíleno. Pro Volvocales a zvlásté Tetras porales je charakteri- 
stické, ze se (vedle jádra) temnë barví v kazdé buñee nëkolik zrn. rr<» 
souhlasí s reakcí benzidinovou. Nápadne nereaktivní je Hydrodictyon. 
•Jinak vsechny zkousené Chlorophyceae (inkl. Conjugatae) dávaly velmi 
zretelnou reakci vr pyrokatecholu a pyrogallolu, slabs! v hydrochinolu. 
Temná jádra velmi zretelnë vystupují v preparátech zjasnënÿch fenolem 
a kreosotem. Resorcinol a floroglucinol nereagoval.

II. A drenalin  reagoval velmi zretelnë hnëdÿm zabarvením jadía 
u konjugat, naproti tomu Cladophora reagovala jen velmi spatnë.

III. F en y len d iam in y  se velmi dobre hodí na deinonstraci roz- 
dílü ve vitální reaktivnosti isomeru o-, m- a p-. Jsou také velmi rüzne 
jedovaté. Cyanophyceae vübec nedávají barevnou reakci, jen nëkdy se 
y  o- a p-derivátu barví heterocysty. Diatomaceae reagují velmi rüzne. 
Chlorophyceae v m-íenylendiaminu pravidelnë vübec nereagují a züstá- 
vají dlouho na zivu, o- a p-isomer püsobí ve vakuole nebo plasmé nej- 
rüznëjsi zabarvení a srazeniny (hnëdë, fialové nebo modrofialové barvy). 
Nëkdy srazeniny nápadne geotropicky pfepadají. Optimum reakce byvá 
\ roztoku asi neutrálním, kyselé roztokv reagují mène nezli slabe alka- 
lické.



LV p- ami noí enol  a metol  reagují jak s jádrem tak plasmen 
temnym zabarvením.

V Di a mi nof e uol  \ éerstvém roztoku (bezbarvém) vlivem nékto- 
rych fas uabyvá rüzného zabarvení. lí siiiic se nékde bar vi éerne granula, 
u zelenych fas jadía, granulac-e a blána bunécná.

Vr 1. U vsech pouzitych sloucenin se opakuje pravidlo, ze m-isomery 
nej méiie reagují a jsou nejméné jedovaté. Polyfenoly mají aíinitu k bu- 
nécnému jádru. diaminv reagují obycejne s plasmou a vakuolou. A mino - 
íenol (a metol a diaminofeuol) je vi reaktivnost v obou smérech: to zna- 
inená reaguje jak s jádrem tak s jinymi orgány buñky. Múzeme tedy 
miuviti o synergismu skupinv OH se skupinou ~NH2. Kazdá si zacho- 
vává lokalisaci své reakce. reaguje na svém charakteristickém misté, ale 
jen kombinace obou jednotlivycli skupin leaktivitu umozñuje; samotná 
jedna skupina OH ani jedna skupin a — XH2 nereaguje zfetelné. Sku- 
pina N 02 nepusobí.

Práct rsta r a pro /ytsioloyii rostlin uaiversity Karloc//.
liada J7  vis. I

Keakce «inic a ras s nékterymi aromatickymi isumery
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The Reaction of the Cyanophyceae and Algae 
with some Aromatic Isomeric Compounds.

I>r. S. l 'RA T.

T. Polyphenols : Cyanophyceae show a highly irregular reaction. Very 
often they do not stain at all. sometimes a dark granulation appears. The 
heterocysts often acquire a brownish, brown, up to red-brown colouring.
IMatomaeeae show regularly a very good nuclear reaction. Melosira, with 
which no distinct reaction has been obtained, makes an exception. For 
Vol vocales and especially for Tetraspo rales it is characteristic that in 
every cell, besides the nucleus, several grains acquire a dark colouring. 
Phis is in good agreement with the benzidine reaction. Hydro 
dictyon shows a remarkably low reactivity. All the other Chlorophyceae 
(inch Conjugatae) which have been examined, had a very distinct reaction 
in pyrocatecliol and pyrogallol, a less distinct one in hydroquinone. In 
specimens cleared up by phenol or cresol the dark nuclei step out ven 
distinctly Resorcinol and floroglucinol produced no reaction.

II. The reaction obtained with adrenaline produced a very distinct 
brown colouring of the nuclei of Conjugatae. Oladophora. on the other 
hand, showed only a poor reaction.

III. Phenylene diamines are very well apt to demonstrate differences 
in vital reactivity of the o-, m- and p- isomers. They differ in their poi
soning effects as well. Cyanophyceae show no colour-reaction at all, only 
heterocysts stain sometimes in the o- and p- dérivâtes. Piatomaoeae 
differ widely in reaction, in m- phenylene diamine Chlorophyceae regu
larly do not react at all and remain alive for a long time. The o- and p- 
isomer produce in the vacuole and in the plasma all sorts of colourings 
and precipitates (brown, violet or blue-violet). Sometimes the precipitate 
shows a remarkable geotropical sedimentation. The reaction has its 
optimum in neutral solutions, acid solutions react less than the slightly 
aloaJic ones.

IV p- aminopheuol and metoJ produce with the nucleus as well as 
with the plasma a dark colouring.

V Through the influence of some algae, diaminophenol (amidol) in 
fresh (colourless) solution acquires various colourings. A black colouring 
is shown by the granula in the Cyanophyceae. The nuclei, granula and 
cell Avails in the green algae show a dark (black) colour.

VI. The use of all compounds proves the rule, that the m- isomers 
produce the weakest reaction and are the least poisonous. Polyphenols
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show an affinity to the nucleus, diamines react as a rule with the plasma 
and vacuole. Aminophenol (metol, diaminophenol) shows reactivity in 
both directions; that means, it reacts with the nucleus as well as with 
other organs of the cell. Consequently we may speak of the synergism of 
the Old and — NH2 groups, lilach of them keeps the localisation of its 
own reaction, reacts in its own characteristic place, but only the combi
nation of both these groups makes the reactivity possible. Neither the 

OH, nor the NH2 group shows a distinct reaction when alone. The 
NO., group is inactive.

Stndia instituli phydologiae plautanim C virersifati.s Carolina*.
Seri*« I  f h . /

rl'i
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Pokusy s ovesnou koleoptili.
Studia instituti physiologiae plant-arum. Series Í1. num. (>. 

. 11 I ' M I M I S I M M I I . .

(Pi'odlozeno ve scltiizi due 13. pprvna 1945.)

Od objevu fytohormonú se oves {Avena nativa,) stal jednou z nejuzi- 
vanejsich pokusnyeh rostlin. Aekoliv mu bylo veno vano velmi nmoho 
prací, zbyvá piece jeste mnoho otevrenyeh otázek a pokusnyeh moznosti 
v rúznych smérech. Pokusil jseni se o nékolik drobnyeh experimentalnich 
príspévkú k teto otázce, jiz bude snad mozno veene i literárné doplniti 
pozdeji.

I. Morfologicke a anatomické vlaslnosti koleoptile.

Koleoptile ovsa je organ dorsiventrálné symetricky Podélnym fron- 
tálním rezem zaehytime po kazdé jelio strane cevni svazek, probíhajici od 
mista inserce koleoptile na mesokotylu az'do samé spiéky. Podélnym 
rezem rovinou mediální zaehytime na predni (od skutela odvrácené) strane 
otvor; jeho okraj tvorí drobné kid a té hunky. Na opa éné (zadni) strane 
otvor neni; buhky jsou tu sirsi a pletivo tvoreno vice vrstvamr bunek 
nez na predni strane1.

Asi borní ‘/o mm spiéky (zona A viz obr. 1) je tvoreua bunkami 
kulovitého az elipsoidniho tvaru s hojnymi intercelulárami. Tyto buhky 
obsahují mnozství prepadavého skrobu (viz obr. 3. a 4.). Y dalsi cásti, tedy 
asi 1/3 mm az 2 mm od spiéky (zona B  viz obr. 5. a 6.) jsou blmky tvaru 
hranolovitého; jejich pomér sírky k délee kolísá mezi 1 1,5 az 1 5.
Obsahují rovnéz prepadavy skrob; v buñkáeh polozenyeh vné svazku 
cevniho není skrob; jsouzdevsak zluté plastidy, jez také prepadávají ve 
sinéru tíze (viz obr. (>.). Nejvctsí. spodní hást koleoptile (zona 0 )  je tvorena 
jesté protáhlejsími buñkami bez skrobu a bez plastidú. Jen podél svazku 
cevního je radon bunék s prepadavym Skrobem naznacena skrobová 
pochva.



Ce\ní svazek je vedle sroubovite a kruliovite ztlustlyeh tradiejí 
tvoren drobnymi protáhlymi parenchymatickymi boñkami; 1 yto se lisí 
od 'základního pletiva nékterynii fvsiologickymi vlastnostmi. na pf. zvy- 
senon resistencí vuei vlivu hvpertonickych roztokii (viz str. 15.).

Na vnéjsíin povrclm i vnitrní dutinn koleoptile kryjc epidermis. 
Vnéjsí pokozku na spieee tvofí buñky nestejné velikosti. Orobné knlo- 
vité bniíky se strídají s vehni dlouhvmi, eoekovitého tvaru. Tyto bunk\ 
json zrejmé dúle/.itou sonéástí fotorecepeního systéniu.

Pri ontogenesi postupuje diferenciare jako u typickycli listú tra\ 
od spicky k místu inserce. Pletivo zony A je vytvoreno ve své typické 
podobe jiz 11 koleoptilí dlouhycb (i mm a pak jiz skoro neroste (srv. obr 
•k a 4.). Ostatní bimky mají v tombo stadiif jeste meristematicky ebarak-

/. //.

Obr. 1. Schemata podélnycJi rezu ovosnoií koleoptilí. 1. Soberna rezu rovinou 
t'rontální. Cevní svazek vyznaceu dvojitou carón. II . Soberna rezu rovinou mediální 
(rovina soumernosti). Na, pfední strané pod spiekou otvor. Písmena (A, B , C) 
vyznaenjí pololiu typñ plet.iv, jez json popsány v t e x t i l  na str. 1. Asi .10 y  zvcítsenn.
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ter. V tom  to  s ta d ia  neni v celé koleoptile sk iob  krom ë bunëk zonv A\ 
je v sa k  ve velkém  m n o /stv i v m esokotylu , m ène je  ho ve skutelu . K ole
optile délky 1.0 m m  obsahuje skiob  po celé délce, p rep ad av ÿ  jen ve »pie
ce. Dospëlà koleoptile obsahuje skiob jen ve apiece, jak  u veden o n ah ore.

Obr. 2.

Obr. 2. Podélny fez ovesnou koleopti 
3 mm dlouhou - zona C. Ruñky \ 

stadiu meristému. I 53 x zvëtseno.

Obr. 3« Podélny mediální vez ovesno 
koleoptilí 6 mm dlouhou — zona . 
V buñkáeh prepadanÿ skrob. 230 

zvetseno. Obr. 3.

Obr. 4. Podélnÿ mediální fez ovesnou koleoptilí 15 mm dlouhou zona A. 
V buñkáeh mnozství pfepadaného skrobu. 230 x  zvëtseno.



.Tift Doskoöil:

Obr. 5. Obr. <>.
Obr. 5. Podélnÿ media Ini fez koleoptili ovsa 15 mm dlouhou zona H. 

Y  buñkách skrob. 230 X zvëtseno.
Obr. 6. Podélnÿ frontální fez ovesnou koleoptili 15 mm dlouhou zon-a />' 

Pemë vykryty plastidy, prázdná kolecka znaci skrob. 230 x  zvëtSeno.

Obr. 7. Podélnÿ fez ovesnou koleoptili 15 mm dlouhqu zona <7 . 2 3 0  X zvetsenj 
Obr. 8. Podélnÿ fez ovesnou koleoptili 5 cm dlouhou zona B.  \ bunkáoh s uo

230 X zvëtseno.



11. Fysiologieká a moríologická regenerate spicky.

Koleoptilim dlouhym 1 az 2 cm jsem odrezával spicku v délee asi 
2 mm; pomocí tusove znacky nanesené na prileblé pluse jsem pak mefil 
jej icli rust. Ve sliode s údaji v litera tufe ukazalo jiz loto lirubé méfení. 
ze se po dekapitaci nejdéle do pul Jiodiny rust uplne zastavi. Po dvou 
a pul a/, tfecli hodinách se rust znovu objeví. Nikdy vsak nedosáluu* 
rychlosti riistu kontrol; prvui list prorazi proto nmoliem drive u deka- 
pitovanych koleoptilí, nez u koutrol. Konecná delka dekapitovanvel» 
koleoptili by]a v mych pokuseclt asi polovicni jako délka kontrol.

Z tobo lze souditi, ze fysiologická regenerate spicky, schopné pro- 
dukovati auxin, není zdaleka úplná.

.iinvm zpusobem je niozuo se pfesvedciti iysiologické regeueraci 
spicky, zkouuuune-li presentacni a reakcni dob\ geotropiekcbo podrá'/.- 
deni u koleoptili intaktnicb a dekapitovauycb. Intaktni koleoptile 
reagovaly geotropicky za 50 min. po té, co byly borizoutáUié polozeny 
Koleoptile se spickou odnaton \ dé lee 1 nun reagovaly teprve za 120 
az 300 min., koleoptile se spiékon odfíznutou v délee l nun az za 339 min. 
Koleoptile. ponecluiné po dekapitaci 1 .,111m spicky v klidn 5 bodin. reago- 
valv geotropicky nz za 50 min. jako kontrola.

Postaci, uve<lemc-li intaktni koleoptile na min. do horizoutálni 
pololiy, a pak vzpfímíme. a by se po 50 min. geotropicky zakfivily Pro 
koleoptili* s odri/.nnton 1 mm spicky nestaci k toinn ani 40 min. v hori
zon tální poloze.

Tyto nápadné rozdíly v délee presentacni do by pravdépodobiié De
puso bi nedostatek receptora v dekapitovanyeb koleoptilicb. Po dekapitaci 
1 3 nun zbyvjV totiz jesté dosti bunck s propadavym skrobem, scliopnycb 
geotropické podrázdcní vuímat. Zvvsetiá viskosita plasmv vlivein pora- 
není se pravdépodobné také neuplatñuje, nebof dekapitaci viskosita 
podstatné nestoupne (viz str. 9.). Mnobem spíse se snad uplatñuje nedo- 
stateéná produkce auxinu. K reakei je pak potfebí mnohem silnejsílio 
podrázdéuí a trvá delsí dobu, uezli se reakce viditelné projeví. Stoupne-li 
lysiologiekon regeueraci spicky produkce auxinu, navrátí sé püvodní 
citlivost.

Dekapito va ué koleoptile, jejiebz spicky lysiologicky regenero v a ly 
jsem vysetfoval mikroskopicky. Chtél jsem stanovit, zda dekapitace vy- 
volává uéjaké anatomické uebo cytologické zmény a do jaké míry se 
nina liojí. Material jsem fixoval po péti a sedmnácti hodinách po deka
pitaci Nemcovou siuésí kvselin pikrové, octové a sírové; barvil Haidkx- 
ii nixov Vm zelezitym haeiiiatoxylinein uebo kum. icmovvaj kamenoovyiu 
haematoxylinem uebo po totálním barvení kannínem inversné gentia 
novou violetí. Poranéné bunkv zasehlv jinak se rana nebojila a nikdv

Pokusv s <n esiiou koleoptili
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neobjeviJo regeneracni pleti vo. Kutikula se na rezné plose netvorila. 
zjistil jsem to barvenim sudanem il l .

Neni tecly fysiologicka regenerace s picky spjata s zadnvini morfo- 
logiekymi ani anatomiekymi ziuénami. Bufiky, dospélé koleoptile 
orgânu krâtkou dobou zivota nejsou sohopny dedife-reneiaee ani 
deleni.

( )braeini proto v dalsiin pozornost k vysetrovâni fysiologiekÿeli 
vlastnosti koleoptile. Vsimâm si hlavnc rozdilii mezi pletivem auxin 
produkujieim (resp. aktivujieiiu) a neprodukujieim. Zkousim, pokud je 
to mozno, zda n a le z e u é  vlastnosti spicky jsou spjaty se sehopnosti pro- 
dukovat auxin, t. j. zda se u pletiva, které po odfizimti spieky nabude 
scliopnosti produkovati auxin, take objevi.

Pokud vÿslovue neuvâdim nie jiného, provedl jsem vseclmy pokusy 
s koleoptilemi ovsa 2 az 4 cm dlouliÿmi, vypëstovanÿmi ve tine za toploty 
asi 15 C z obilek zasazeiiych v pisku nebo pilinacli. Kde jsem zkoumal 
x'li'-v roztoku. rozpulil jsem vzdy prod poknsem koleoptile podélnê. a by 
roztok stéjnomërnë pronikal.

II I.  Vitaliii barveni.

Pri pokusecli s letalnimi ciniteli jsem koleoptile vitâlné bar vil no- 
utrâlni eerveni, abyeh rozeznal zivé a mrtvé bufiky. K roztoku -barviva 
I K) 000 v pramenité vodë jsem pfidal tolik K2C 03. a by pH bylo asi 
•S,0. V tomto mime alkaliekém roztoku se mrtvâ tkân nezbarvi nebo 
zbarvi jen slabe zlute; vakuoly zivyeli bunëk naopak luomadi velké 
mnozstvi barviva, takze v mrtvém pletivu rozeznâme jednotlivé na zivu 
zbylé bunky uz pouhÿm okein jako tmavo body (viz obr. I I ). Barvioi 
roztok sam neni jedovaty. nebot zivâ koleoptile podélnë rozpnlenâ vy 
drzela v liem na zivu treba 4 tydnv

•leste lépe je barviti v ueutrâlnùn roztoku (pH kolem 7) a pak pre- 
nésti na krâtkou dobu do 0,00 lw NaOH; mrtvâ tkân sezloutne, ëervenë 
zbarvenâ zivâ tkâfi ostre vynikne.

V kyselÿch roztoeieh (p„ iiizsi nez 7,0) je vitâlni zbarveni mnoliem 
slabsi a' mrtvâ tkân se také barvi ëervenë (v îhikroskopu ovsem rozezna
me na prvni pohlecl zbarvené vakuoly zivÿelv bunëk od zbarvenÿch blan 
a Icontrahovanych protoplastij u mrtvvob bunëk). Proto se takovéto 
roztoky za test na zivé bunky neliodi.

Nëkdy se premortâlni poskozeni tim kterÿm letâlnim ëinitelem pro- 
jevovalo odcliylkami v intensité a ténu vitâlniho barveni. Zivé buiiky 
koleoptile. poskozené liorkem. se barvily intensivnë zlutoëervenc na 
rozdil od slabë rüzovÿch kontrol. Bunky zbylé nazi vu po plasmolyse 
KN(>3 se barvily také zlutocervenë. Koleoptile poskozené CuSO,, o- a
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p-diíenoly. 1, 2, 3 a I 4 triíenoly o- a /j-feiiyleiidiaminem se bar- 
v'iJv sot-va znatehie hnédorúzové. (Jen podle jeclnotlivyeh prílezitost- 
nvch pozorování, systematické serie pokusü jsem nedélal.)

Zjisíoval jsem. jakou rychlostí difunduje \ itáJní barvivo smérein 
basipetálnínt a akropotálním. Koleoptile jsem prícné na obou koncíclt 
ufízl a postavil fezem do roztoku vitálního barviva tak, aby se barvivo 
dotykalo jen rezno plochy. Jako vitálního barviva jsem pouzil neutrální 
éerveni, metliylenovó modíi a. eosinu. vsech v koneentraci asi 1 10 000.
Zbarvilo so jen nékolik bimék sousedíeíeh s rezem; dál barvivo nepro- 
niklo ani po nékolikadenním pobvtu v barvivu. Broto jsem nezjistil 
zádny rozdíl mezi rychlostmi difuso barviva ve sméru basipetálním 
a akropetálním. Nékdy se zbarvily drobné parenchymatieké buñkv svaz- 
ku cevního (viz obr. 0.) pri borní rozné pióse, píi dolní ne.

Barvivo do koleoptile nepronikalo, ani kdyz jsem colon rostliliu 
chova! tydeii korony ponofenou do vodního roztoku neutrální éervené. 
Kofeny rosorbovah barvivo velmi rvchle; jiz po ct\rthodinovém pobvtu 
v barvivu byly silne zbarveny l>o listu ani do koleoptile se vsak barvivo 
nedostalo.

Nelze tedy na tonto pfípad aplikovat Wentovu theorii polární 
difusi harviv

.IV. Yliv ovosinujících látele na zpusob krvsfcalisaoe solí.

Zkousél jsem, zda jsou néjaké kvalitati\*líí nebo kvantitativní roz 
díiy mezi látkami.jez difundují zdolního a z hornillo (odfíznntého) konce 
koleoptile.

Necháme-li zvolna vvpafiti kapku l üt, vodného roztoku natrium- 
chloridu na cistém podlozníin skle bez píístupu prachu, dostaneme néko
lik velkyeh dokonalych krystalu (krychlicek); mezi nirrii není nic, nanej- 
vys jen na wkraji kapky byvá úzky pás kury z velmi drobnych na sebe 
nahloucenych krychlicek. Nikdv se nevyskytují dendrity. IJáme-li vsak 
do kapky pfed vvschuutím diiundovati látkv z ncjakého (odfíznutého 
a opláchnutou reznou plocliou do kapky ponofeného) rostlinuého orgánu. 
vypadá kapka, kdyz vyschne, docela jinak. Cela piocha je pokryta den
drity a skeletv, dokonalé krystaly se skoro nevyskytují. Tentó vysledek 
jsem dostával pri zkouskách materialu z velmi rüznyeh systematickych 
skupin; zpusob krystalisace byl eelkem st-ejnv u vseeh zkousenych 
objektu (Festuca, Tradescanlia, Pia-um).

Ze solí, které jsem vvzkousel, hodil se k tomiito úcelu nejlépe na- 
triumchlorid. Nehodily se ferriamoni unisulfát, Seignettova súl (vínan 
sodnodraselny). zlutá krevní súl; krystaly ve vyschlych kontrolních 
kapkácl) byly úplnc stejné jaleo v kapkách. do kterych bvly ponorenv
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rostlinné urgáuy. Kaliumnitrát dával podobné vÿsledky jako natrium 
chlorid; vliv difundujících látek vsak byl mené zfetehiÿ.

U ovsa jsem tímto zpúsobem zjistoval, zda natriumehlorid krysta 
luje odlisnym zpúsobem z kapek, domichz jsem ponoril koleoptile do 
jedné horním a do clrulié dolním (odrízimtyin) koncem. Vyschlé kapky 
vypadaly v obou téehto prípadech zcela stejné; cela piocha byla úplné 
pokryta jemnymi dendrity neho kúrou z nedokonalych na sebe namacka 
nyck dendritti a skeletú. V kontrolní kap'ce bylo nékolik pékné vyvinu 
kych velkÿch (az o hranc I mm) krychlicek, zádné dendrity

Za druhé jsem zjistoval miniinální dobu, po klerou musí byti Icele - 
optile do kapky ponorena, aby nastala reakce; tato deba cinila asi 
15 seo, at byla koleoptile ponorena do kapk\ horním ci dolním koncem.

Nelze tedy tímto zpusobem zjistiti ani kvantitativní ani k\ alita- 
tivní rozdíly mezi látkami, jez difundují z reznych ploeli basipet.álné 
a akropetálné.

V. Viskosita pbismy.

Podle doby potfebné k tomu, aby píepadal skrob obsazeny v b11 n - 
kách spicky (viz obr. 11. a 4.). jsem usuzoval na viskositu plasmy

Vsectmy buñky koleoptile ovsa jsou vysoce diferencované, mají 
velkou centrální vakuolu. Proto je mitno pri méfení viskositv do bou 
pfepadání skrobu bráti v úvalm i jiné vlivv. které v lakovycldo bunkáeli 
jelio prepadání brzdí. Pohvb skrobu se totiz nedéje v liomogenuí cyto
plasme. nÿbrz v jejích tenkych pramenech, casto tenéích nez samo jed- 
uotlivé skrobové zrno. Proto se silné uplatñuje trení o povrehovou blariku 
cytoplasmy a povrchové napétí. Za druhé není dráha skrobového zrna 
vzdy pííinocará, nÿbrz casto klikatá podle náhodné polohy eytoplas- 
matickych pramenú, kteiÿmi skrobové zrno padá.

iSledoval jsem píedevsím, jak prepadá skrob v intaktní koleoptile. 
JLJvedl jsem v prostoru nasyceném vodními parami (pod e.vonem) pri 
teplotë asi 18° C celé rostliny do inversní polohy. Ve ¿minuto vÿch inter- 
valech jsem hotovil moni rezy a pozoroval za ziva. Tentó zpúsob je nej- 
setméjsí a informuje nejspolehliveji o skutecnych hodnotách viskositv 

Za téehto podmínek prepadal skrob u bunék zouy d dokonale za 
min., u bunék zouy /> dokonale za 10 az 20 min. podle délky bunék 

(typy l.uinék viz obr. I az S.). Není tedy mezi témito buñkami zádnych 
podstatnyeh rozdílu ve viskosité plasiüy Prepoctemedi doby prepadání 
na délkovou jednotku, destálleme hodnoty priblizné stejné.

Druhÿ zpúsob je ten. ze sledujeiue prepadání skrobu primo na íezu 
v horizontálné postav eiiém mikroskopu. Préparât orientujeme tak, ab\ 
pletivo bylo y inversní poloze, t. j, aby prepadavÿ skrob se je vil v mikro 
skopu na dolních koncích bunék. Pri tom se musí brát v úvalm, ze po-
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laiieni sousedních biuiék pfi fezání. pfeiiesení do vody nezvyklélio 
prostfedi — , event. tlak kryciho sklicka moliou mit na viskositu plasmy 
velmi znacny vli\ V my oh pokusech so liodnoty timto zpusobem namë- 
rené velmi lisily od liodnot stanovenych na intaktnieh koleoptilich (viz 
vyse). Po dobu 25 min. az 200 min. nepozoroval jsem na fezech ani poliyb 
skroboA vob zrn ani granuli v cytoplasme. Plasma zrejme vlivem poranenf 
okolnicb bunëk ztiihla. snad gelatin i so vala. Take na rezech, jez jsem pozo- 
mval ve visíeí kapce. se po nejakon dobu neukázal zádnv poliyb skro- 
1 m >vycb zrn : v tom to pripade by I vyloueeii jakykoliv meclianicky tlak' 
na pletivo. Zdíirazñuji. ze toto pozorování se tyká vyhradnë zivycli 
bunëk. Kontroloval jsem to peclivë plasmolysou a vitálním barvenim 
neutrální cerveni (plasmolytikum a barvivo jsem 'prossával pod kryci 
sklièko). Yrysledky byly ovsein stejné i tam. kde jsem tëclito reageneii 
nepouzil. Plasmolysa u bunëk se ztulilou plasmou byla silnë konkávní. 
Mrtvë buñky se ostatnë poznaji na prvÿ poli led podio srazenélio proto- 
plastu, a iditeJnëlio jádra a mensiho indexu loniu plasma skrob. Skrob 
y  tëclito mrtvÿcli bnñkách se nepohybuje. nebo se dostane do bÿvalé 
vakuoly h  pohybnje se tu bvownicky vzdy koroduje a mizi.

Y buñkáeb. kterë ziistaly nazi vu (velkà vëtsina). se ztulnmti plasmy 
po 25 min. az 200 min. pomalu uvolnovalo. Objevilo se \' nieli nejprve 
proudeui cytoplasmy patrnë pohybem oytoplasmatiekÿcli grau. Ih/.v 
si rhá\ alo s se bou i zrna skrobová. která se hromadila vëtsinou lia fysi - 
kàJnè spodnim konci buñky Proudëni cytoplasmy trvalo pak tak dlouho, 
dokud buñky neodumíraly (déle nez 10 hodin).

Doba. j)o kterou evtoplasma zustávala ztulilá. byla indi vidua lin pro 
kazdou jednotlivoii buhku. Pasto jsem pozoioval \ jedné buñce skrob 
dosud v piivodni poloze. v sousedni tríalo treba jiz hodinu proudeni 
cytoplasmy

Tytn \ ysledky jsem dostával vzdy. kdykoliv jsem tyto pokusy opa 
ko val (celkeiii asi I5krát v ruznych rocníeli obdobíeli \ cervnu. v srpnu 
a v listopadu).

Meril jsem talo* viskositu plasmy u koleoptilí s odfíznutou spickou. 
Odrízl jsem spicku v délce borní 1/3 mm, neclial .koleoptile urcitou dobu 
\ klidu, pak uvedl do inversní pololiy a na rucních fezech pozoroval 
polohu skróbu. iSezjistil jsem zádnou podstatnou zinénu viskosity pro ti 
kontrolám. Koleoptile. která byla za 5 min. po dekapitaci uvedeíia do 
inversní polohy. mêla skrob v buñkáeb zony B  prepadán dokonale po 
20 min. (diouhé buñky). Za ctvrt hodiny po poranení pfepadal skrob 
y  léclize buñkáeb vëtsinou jiz beliem 1 0  min., v jiném pokuse behern 
10 az 20 min. Za hodinu po dekapitaci pfepadal skrob bunëk zony P> za 
10 az 15 mili.
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Pro bunky zony A jsem vyzkousel závislost viskosity jejich piasnn 
na teploté. Ponoiil jsem celó rostliny do vody príslusné teploty v norma I - 
ni poloze na 10 min., a.-by viskosita mil»yla konstant»!' hodnoty. Pak jsein 
je obrátil do inversni pololiy (stale ponorene ve vode) a ve dvonniinnto 
vyeh intervaleeb hot ovil rueni rezy Yysledek podává obr !).

<)l>r. !l. .(¡ik zá.vi.sí \ iskosiln plasmx ovesnr koleoplile na leplotr.  Xa .V
leploia \e stupnieh Celsia: un ose ) cloha píepadání skmlm \- buñkách zony I 
ovesné kolenptile \ minutáeh. Carkovaur eásti krix'ky ne/.naei liodnoly skutecné.

nyl)i-z minimální.

VI. K fiveni v kyselinacli.

Na ovesnyeh koleoptilieh je mozno dobre sledoval kfiveni pletiva 
kyselinách, známé na pf. z poknsn na hypokot \ lech llrHanlhiis tnnutii.s 

(S. t S n u J b _ J » o t .  ÏU. 40(j, 1034).
Koleoptile ovsa json vüci úóinküm vysokó ko t iee» trace vodíkovyeb 

i on til znaene odolné. Je proto niitno ponzíti kyselejsíeh roztokü (pH 
2,3 az 4,0) nez pío hvpokotvly / lelianlhm ; v mène kyselvch i,oztoeíeb 

kfiveni obycejne nenastává.
Obvykle ponzivanc pnfry o koneentraei 0,1 mol se nehodí jednak 

pro jedovaté püsobení ksseliny hlavnó vsak proto, ze tak kopeentrované 
roztoky mají jiz znaeny osinpticky tlak. ktery krivení brzdí (viz str. 14.). 
Vetsinou jsem ponzíval 0,01 mol roztokü pnfrú: jejicli legnlacní síla je 
siee v teto koneentraei nízká, ale pío i y to pokusy st-aeí; pn znstávalo
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Obr. 10. Jak  probilui kiivení podélné roz- 
pûlenÿcli ovesnÿch koleoptilí v ky.seI i - 
nách. a) Koleoptrte ovsa podólne ro/.- 
píilené v 0,025 mol citrátového pulru 
o p H 3,2 po 2 1 íodinácb. b) Koleoptile 
/. téhoz roztokn | >o 24 hodinácb. c) Kou- 
trola v de,si. Yode po 24 hodinácli. 
r  vsech Jtotografií jsou dorsální strany 

píílek orientovány imhoru.
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eelkem lia konstantni vÿsi. Acetato vÿ pufj: se nehodi; volnà kyselina 
octovâ (ne acetat) je silnë jedovata. Systémem monokaliiimlosfat-dina- 
t riumfosfát îiedüsâhiieme potfebné koncentrace vodikovÿch iontü. Dobîe 
se osvëdcovalv systémy kyselin chlorovodikové, eitronové. mléoné s pfi- 
slusnou sodium solí.

\ (1,01 mol systémil kyselina citronová mononatrimncitrât
pu 2.3 se kfivily ovesné koleoptile délkv 2 3 cm. podélné rozpu 

lent*, takto: F>o 1  ̂ hodinè se koleoptile z kyselého roztoku lisily svÿm 
zakfiveniin od kontrol (kontrola jednak \' cisté vodë. jednak v 0,01 mol 
natriumcitrâtu o pF 7,0). Kontroly bylv rovnë: koleoptile z kyselého 
roztokn byly silnë exotropnc zakfiveny (dutina koleoptile lia vnëjsi. 
konvexni stranë zakfivení). 'Poto zakfivení se stupiiovalo v prûbëhu 
dalsieli asi 3 hodin. Po 3 hodinách se spiëka koleoptile pocnla zakfivo- 
vati smërem právé opaënÿm, endotropnë (dutina koleoptile- lia vnitfni. 
konkávní stranë zakfiveui). Mladé koleoptile se bëheni dalsieli 24 hodin 
zkroutily celé endotropnë, casto do spirály o nëkolika zâviteeh. u starsich 
se zkroutila endotropnë jen spiëka. Dolni polovina koleoptile zdchovala 
piivodni exotropní zakfivení, takze bvla vyslednà podoba pismene S. 
Po celoii dobu 24 hodin züstâvaly kontroly ùplnë rovnë.

Takto reagovaly koleoptile ve vsech roztocich o pu 2,3 az 4. pokml 
nebyh tak jedovaté, ze usmrcovalx koleojitile drive, nez reakce înoliJa 
nastat. V 0,01 mol roztocich kyselin nilécné, chlorovodikové. eitronové 
a octové v piamenité vodë (pn prvnicli tri roztoku bylo posledniho 
4'3) se koleoptile po 24 hodinách zakfivily silnë v chlorovodikové. trochu 
mène v mléëné a citronové. Nekrivilv se v octové, kde po 4S hodinách 
épine odumiraJy.

Silnë se koleoptile kfivily v chino,soin: V jediiotlivÿch koncent racieh 
této làtky se koleoptile, podélnë rozpülené, kfivily takto:

l\( »ncentrace
O'

Pji asi (merci u > 
univ. indik.

C' ÜTA -  KÁ J113X )

lieakce

pu 8 lied. po 20 lied. p e  3 dueeli

u,r>
n,25
0,125 4.0
0,0625 4.6 > stejiu*
0,03125 4.6
O,0l562o 5,6
0,0078125 5, S

Kontrola: I % roztok chinosolu v 0,02 mol natriumcitrâtu (pf
bytecnà srazenina chinosolu odíiltrována), pH (vysledného roztoku) 

fi.7' Po 3 dnech koleoptile vdbee nezakfiveny
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V tabulce znací zakrivení endotropní. zakrivení exotropní. 
poétem znamének vyjádfen stupeñ zakrivení.

Je vidét, ze nejrychleji probíhá krivení v roztoeícli .se zanedbatel- 
nym osmotickym tlakem. ale dostateéné vvsokou koncentraeí vodíko 
vych iontú.

Podobné prohíbalo krivení v riizné koncentrovanych pnfreeh kyse- 
lin mlécné a eitronové (se sodnym louliem). Rnzné koncentraee pufru 
kyseliny mlécné púsobily takto:

Koncentraee PH >St-av koleoptil po 21 horliné

0,1 mol 2.7 nezkfivoná
0,05 mol 2,7
0,02o 2,7
0,0125 2,7

Yvznmri /.namének t.yz jalen v píedehozí tabalee

Tplné stejné probíhalo krivení v téchze koneentraeíeh eitrátového pufru.
Ve stejné koncentrovanych pufrech o rüzném pM probíhá krivení 

tím volnéji. éhn nizsí jo koncentraee vodíkovych iontu. V 0.1 mol citrá 
tového pufru o p n 2,05, 3,35, 4,0 a 4,85 koleoptile v prvním roztoku od- 
umíraly, v ostatních se zakrivovaly tím rychleji. éím kvselejsí byl Yoztok.

Dekapitace neníela na krivení vlivu.
Teplota má znacny vliv na rychlost krivení. \’ eitrátovém pufru 

o koncentraci 0,01 mol, pH — 3,5, 30° C teplém, lisily se koleoptile svym 
zakrivením od kontrol zfetelné jiz za 3 min., ve stejném roztoku 13°C 
teplém teprve za 10 min. Endotropní krivení pocalo pn teploté I3°C 
za 4 hod., pfi teploté 30° C jiz za 2 hod. Konecnv .stupeñ oxotropního 
zakrivení byl vyissí u koleoptilí z roztoku 30° ( 1 teplébo. endotropní 
krivení bylo u obou teplot stejné.

Naproti tomu nezávisí rychlost krivení na teploté, pri které koleoptile 
lostly az tésné k pokusu; okamzitá rychlost rústu tedy nerozhoduje 
(srovnával jsem koleoptile rostoucí pri teploté 5o 0  a 20° C).

Na jedy je krivení malo citlivé. Krivení probíhalo v téchto treeli 
i“oztooích úplné stejné: 0,01 mol kyseliny eitronové a natriumeitrátu 
pH=  3,5; 0,01 mol citronová - natriumeitrát, 4-0,01 mol w-kresol pH- = 3,5; 
0,01 mol citronová - natriumeitrát, + 0 ,04  mol hydrochinol p  ̂ — 3,5. Pul 
s kresolem i s hydrochinolem usmrcoval v tomto pokuse jiz béhem 10 ho- 
din (po smrti koleoptil ovsem jiz krivení neprobíhalo). CuSO, nepúsobila 
na krivení ani v koncentraci 0,02 mol. Také v narkoticích (chloroform. 
chloralhydrát) se koleoptile za kvselé reakce krivilv, pokud zily. t. j. 
pokud zachovávaly turgor.



II

Pfidáme-li lee leyselému roztoku néjakon osmotiole\ aktivní látleu. 
kfivoní so velmi podstatnó zvolní. Kdy/. jsem pfidal k 0.01 mol roz 
t-oku kyseliny eitronové (p}, asi 2,7) sacharos» \ leoneentraci o. 15 mol. 
kfivení vaheo aoaastalo; v kontrolním 0.01 mol roztoku kyseliny citro- 
nové pH 2.7 j)robíhalo normálne. Roztole. letón krivoní apiñó 
zastavujo. aemnsí byti hvpertonieky koleoptilo v nem neztráeejí turgor.

Plasmolysou (0,5 mol saeharosa) jsem kontroloval. kdv zlefivení je 
podmínéno pooze osmoticlev a kdy jo fixováoo rusto ve. Poéína.jící exo- 
tropní zakfivení (po ótvrthodinovém pobyta v leyselém roztoku) 
plasmolysou zoela zrusilo. Piisobil-li kysoly roztok 2 liodiny exotropní 
zakfivení so plasmolysoa jen nepatrnó zeslabilo. Hndotropní zakrivoní 
plasmolysou v zádném prípadé nemizelo ani nebylo zoslabováno.

bouzijeme-li k reakci jen úzkycli lamelek z podélnó rozrezané kole- 
optile, zkroutí se tyto Ianielk's ihned po té, co byly preneseny jale do roz 
tokú kyselych tak nentrálníoh. rvchle do spirály vlivem rozdílného ple- 
tivnélio napétí. Presto jsem i na téchto lamelkách mohl pozorovati zro- 
telny vliv kyselé reakce. Po 2denním pobytu jsou lamelkv z nentrálnílio 
roztoku svinuty do spirály. Rovina, \ro které tato spirála lezí. jo vzdy 
kolmá na ploolm lamelkv; lamelka se tedy podobá svym tvarem tfeba 
liodinovému pera. Xajiroti toma jsou lamelkv z kyselélio roztoku sioo 
také svinuty ve spiráln. jsou vsak mimo to nepravidelné zproliybánv 
a hlavné \e spióoe casto zakriveny do strany; rovina lamelek pak lezí 
i roviné spirály: lamelky svym tvarem podobají se srpku. Zakfivení do 
strany uroovala poloha si azku oevního. Kde byl polozen symetriok\ 
(stejné daleko ocl krajn lamelky). zakfivení do strany nenastalo. Byl -1 i 
polozen blíze k nokterému kraji, zakfivila se lamelka tak. ze svazek (*evní 
lezel na vnitfní (konkávní) stranó zakfivení. To by nasvéfléovalo. zc 
základní pletivo vzrostlo v kvselém roztoku tioolm do délky oevní s\ a 
zok snad neme] teto sehopnosti. a proto doslo k zakfi\ oní.

Protoze jo zakfivení as pon ve svyclr pozdéjsích fázíoli irreversibilní, 
musíme jo povazovat za déj rústovy d'ím není feóeno. ze by tentó dój 
byl totozny s normálním rustem koleoptilo. Nooitlivost k je-diim a narko- 
tikum. nezávislost na dosavadní ryoblosti rüstové, finí luto moznost 
nepravdéporlolmou. Nezdá se také. ze by slo o vliv kyselé reakee na 
bubfivost ])lasmy; v buñkáoh s volikou vakuolou mají objemové zmény 
jrlasmy na eelkovy objem bnñky jen nepatrny vliv Nejspíse jilo snad 

vliv kon centra ce vodíkovych iontíi na taznost blan. Pfi tom patinó 
nejsou vseclmy blány stéjnó tazné, takze dojde k nestejnomérnéma 
ivistn a k zakfivení órgánu. K toma, aby so tato zména taznosti litan 
mohla projeviti na venóle jaleo zakfivení. musí ovsem byti blány turgo- 
rem maximálnó natazony To jo mozné jen v silnó bypotonioleyob íozto-
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eich. Proto \ silnejsich konoentracieh kyselin nel><> \' roztocich s nejakou 
jinou osmotieky aktivni latkou probihalo kriveni volneji nez v roztooioh. 
jejiehz osmotieky tlak byl zanedbatolny

VII. Yln hy|K‘rloiiM'ky<*h ro/Jokii.

Moroni osmoticke hodnot\ bunek koleoptile ovsa so da provesti nej- 
lepe stanovenim mezneho roztokn nejakeho plasmolvtika. Plasmo 
metricka metoda so neda pro eliptieky tvar bunek .4 dobfe pouziti: je 
vsak ji mozno hrubo kontrolovat vysledky dosazene prvou metodou. 
Protoze jde o pletivo, je nutno ponoehati je v plasmolytiku dosti dlouho. 
aby bylo zaruceno. ze nastala osmoticka rovnoväha. Je ovsem pak 
nutno zvolit plasmolytikum. ktere do bunky pokud mozno vübee ne- 
pronika. Takovym plasmolvtikem je OaOb; ma take tu vvhodu. ze skoro 
nepiisobi jedovate.

Meznv roztok pro bunky z dolni casti koleoptile (typ C) je 0,15 az
0.175 mol OaCl2, pro bunky B se skrobem 0,2 az 0,225 mol CaCL Bunky A 
a bunky B  s plastidy maji trochu nizsi osmoticke hodnoty nez bunky /> 
so skrobem. ale vyssi nez bunky C Je tedy mozno zlnuba riei, ze osmo- 
tieke hodnoty bunok smerem shora dolu ubyvä. Osmoticka hodnota 
bunek ve stadiu prodluzovaciho rüstu jo mensi nez bunok nerostoucich. 
Po souhlasi s pomerv u H eln n ith n s  m m n n *  (IT R u c k : '/. Bot. 31. 1. 1937. 
Planta 2'L 352. 1937).

Bunky B maji nej vyssi osmoticke hodnoty a proto take nejdele 
odolavaji letalnim vlivfim plasmolysy. 24 Jiodinovou plasmolysu kalium 
nitratem snesou prave jen bunky B, sveraci bunky pruduchii (viz obr. 
12.) a nekolik drobnych parenchymatickvch bunek pri svazku oevnim 
(viz obr. 6.) (opet elementy nerostouci). Presvodcil jsem se o tom tim. ze 
jsem koleoptile vitalne barvil neutralni oerveni; pridal jsem ji jednak 
primo k plasmolytiku. jednak aplikoval vo vodnem roztokn az po plas- 
molyso.

Xaproti tomu 0,5 mol sacharosa, ktera velini silue plasmolysovala. 
vubet* nepüsobila lotalno. Koleoptile v ni j)o 00 liodinach deplasmolyso 
valy nabylv turgoru a vvdrzely \ ni nazivu treba tyden. Koleoptile. 
prenesene po jednodennim pobytu v 0.5 mol saeharosv do vodv. deplas
molyso valy a zily dal.

Take v 0,25 mol kalium nitrat u, ktery püsobil plasmolysu. koleoptilo 
behem 24 hodin deplasmolysovaly a nabyvaly turgoru. Dokäzal jsem 
difenylaminovou reakci. ze kalium nitrat do bunok vnikal. Cerstvä kole
optile nema dokazatelne mnozstvi nitratü; vübee nedava modre zbarveni 
v roztoku difenylaminu v koneentrovane kyselin o sirove. Koleoptilo. 
ktere jsem ehoval 48 hodin v 0.25 mol kaliumniträtu a pak 4 dni vvqairal



. lili  Doskoci l :

v tekoucí vodé,. dávaly vehni intensivní difenylaminovou reakci. U jinyeh 
látek jsem pronikání do buñky primo nedokázal. Rezy pletivem, chova 
né 48 hodiii v 0.01 mol KI, nejevilv modrání skrobu. kdyz bylv pozoro- 
vány v H20 2.

Kalciumchlorid do bunék prokazatelné nevnikal, nebot v jeho roz 
tocích vubec nenastávala deplasmolysa. Saniotná plasmolysa tonto solí 
nepíisobila letálné. Buñky vydrzely v 0,25 mol kalciumchloridu nazivu 
treba tÿden. Bylv silné plasmolysovány, plasmolysa byla dokonale 
konvexní. Kdvz jsem je prenesl do vody, nebyly scho])ny deplasmolysy 
Kontrahované protoplasty se poca-ly prudce rozpinati, ale praskaly jesto 
drive, nez vyplnily celou svétlost buñky. Buñky pak okamzité liynuly 
Jen v malo prípadech sneslo nëkolik bmiëk fí deplasmolysu a zilo dá-l.

Z tëchto pokusu plyne, ze le.tální púsobení plasmolysy jest pricísti 
na vrub predevsím vnikání jedovatého plasmolytika do buñky. Není-li 
plasmolytikum jedovaté (sacharosa) nebo nevniká-li do buñky (kalcium 
chlorid), pusobí plasmolysa jen mechanicky odtrzením protoplast u 
od blan a event, prerusením plasmodesmu. Tvto vlivy snesou jednotlivé 
buñky beze skody. Nemél jsem vsak moznost vysetrit, zda tím není nëjak 
zasazena koordinace jednotlivych bnnëk orgánu jako celku.

V kalciumchloridu, do bnnëk nevnikajícím, koleoptile nedeplasmo 
lysují. To nasvëdëuje, ze koleoptile sama není schopna regulo vati vnitfné 
svuj osmotieky tlak anatonosou. 2e v sacharose nabudou buñky turgoru. 
tedy osmotického pretlaku proti roztoku pûvodnë hypertonickëmu. ne 
prekvapuje. Predpokládáme-li, ze látka vniká do buñky tak dlouho. az 
se její koncentrace vnë a vnitf buñky vyrovnají, a jestlize z buñky ven 
nic neexosmuje, bu-de mit buñka po dosazení osmotické rovnováhy prol ¡ 
plasm olytiku osmotieky pretlak. rovny její píivod ni osmotické hodnoté 
pred plasmolysou. S tím se zhruba shoduje pokus. kterym jsem podio 
toho. jak stóupala osmotická hodnota bunék v hvpertonické sacli arose, 
usuzoval na rychlost pronikání sacharosy do buñky Pfedpokládal jsem. 
ze prírustek osmotické hodnoty buñky je limérny nmozství vniklé 
sacharosv. Vysledek pokusu shrnuje obr. 12. .le vidët, ze osmotická hod
nota bunék fí stóupala rychleji nez bunëk V Moldo by se to vylozit tak. 
ze buñky fí jsou pro sacharosu permeabilnëjsi nez buñky 6'; ovsem je 
mozné, ze buñky C rusto vá zona rostly, buñky fí ne; proto osmo
tická hodnota bunëk C vzrústala poníaleji (rychlost rustu jsem nemeril).

Pí'i tom to pokuse j sem pozoroval, ze buñky vnitrní epidermis oby 
cejné úplno ne( le plasm ol y suj í. Deplasmolysa préstala prohibât asi po 
48 hod. Na povrehu menisku se utvorila pevná blána. Tím se objem 
buñky zmensil a osmotická hodnota v zrostla. Ohceine-li takovou buñku 
znova plasmolysovat, musíme uzíti koncentrovanéjsího plasmolytika nez 
bylo puvodní. V tom to pripadë se protoplast odtáhl h la dec od nove vy-

hi
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Obr. t i . Koleoptile ovsa byla 24 hod. plasmolysována v 0,45 mol roztoku J£_NOa 
a pak ba-rvená neutrální cervení (vodny roztok 1 : 1 0 .0 0 0 , pa  =  8,0). YitálnS se  

barví pouze svérací bnñky prúduchú. ostatní pletivo mrtvé.

tvorené blány a jeho povrch se zaoblil na pravidelny konvexní nieniskus. 
Pokud byly tyto bnñky pred pokusem zbarveny vítálné neutrální cervení, 
preslo vsechno barvivo z vakuoly do nove vvtvorenó blánv a intensivne 
cervene ji zbarvilo (tyká se zivych bunék!).

VIII. Vliv vysokych teplol.
Buñky spicky koleoptile (zona A a B — viz obr. X.) se lisí od ostatní 

cásti koleoptile (bnñky C) velmi znacné svon vétsí resisten cívúci letálním 
vlivúm vysokych teplot. Pokusy jsem pro vedi takto: Odríznuté, asi 
2 az 4 cm dlouhé koleoptile, vypéstovanó za podmínek uvedenych na 
str. 6., jsem ponofil do vody príslusné teploty, v urcitych caso vyeh Ínter - 
valech bral vzorky, rychle ochladil, koleoptile pbdélné rozpúlil a ba-rvil 
néütrální ñérverií (viz str; 6'). Ták jsém zjistil minimální dobií potrebncm



I S .1 ¡ tí Ou-Skoúil:

k toma, a by byl usmrcen ten ktery typ bunék a za jaké teploty. Vysiedek 
jednoho takového pokusu podává obr. 13. Provedl jsem eelkem 5 serií 
pokusú pri rüznyeh teplotách a asi 10 jednotlivyoh pozorování pri jedné 
teploté na podzim a na jare. Vysledky vseeh pokusú se shodovaly v tono 
ze spicky byly znacné resistentnéjsíj pásy variaéních rozpctí krivek pro 
spicku a pro ostatní partie se prekryvaly jen pri velmi vysokvch teplo
tách, kde kritická (loba byla jen nékolik sekund (viz obr. 13).

Závislost doby, potrebné k usmrcení, na teploté, se dá pro oba typv 
bunék vvjádrit P or oukovoij formulí, totoznou s formulí BElrhr \dkovoi

A
Z f" ‘

kde A. a m jsou konstanty, t teplota a z doba, které je potrebí, aby na pí. 
buñky odumrely nebo probehl néjaky jiny déj. Peceño slovy, znamená 
tato formule, ze logaritmus doby je lineámí funkcí logaritmo teploty 
S tím se shoduje obr. 13. a dosti presné i ostatní vysledky myoli pokusú 
Jako pfíklad hodnot konstant A a m uvádím hodnotv propoéítané z kra j 
ních hodnot pokusu znázornéného na obr. 13.

pro buñky spicky ni — 19,30 log 4̂ 33.7

pro ostatní pletivo w — 16.28 log A ~  28.0

Q10 pro rozmezí teplot od 45.3° 0  az 55,5° ("• éiní 43,8 pro Spicku. 25,3 pro 
ostatní pletivo.

Zkousel jsem. zda fysiologická .regenerace schopnosti produkce auxi 
im (str. 5.) jde rukn v mee s regenerací vzdomosti k vysokym tcplotám. 
Dekapitoval jsem koleoptile 1 mu dlouhé, a to spicky v de-loe 2 mm, 
a nechal v klidu 20 hodin. Po teto dobé deka pito vané koleoptile rostly 
Pri teploté 46,25° 0  zahynulv kontrolní koleoptile po 30 min. az na borní 
3 az 4mm, dekapitované zahynuly také az na nékolik bunék pri horním 
rezu. Po 45 min. byl u kontrol zachován ve spiéce zivy 1 mm. dekapito 
vané koleoptile vübee nemély zivych bunék. Buñky, které po dekapitaci 
nabyly schopnosti produkce auxinu, nenabyly tedy zároveñ s tím vvssí 
vzdomosti vúoi vysokym teplotám.

IX. Vliv jeilft.
Vyzkousel jsem, jak püsobí rúzné jedy. Zkousky jsem provádél tak, 

ze jsem koleoptile podélné na pulky rozííznuté, vypéstované za podmí- 
nek uvedenych na str. 6, ponofil na Petriho misce do roztoku jedu.

Na nékteré jedy jsou vsechny buñky priblizné stejné citlivé. Odu- 
mírání nepostupova-lo v téohto jedech zádnym urcitym smérem. Tak 
jsem stanovil, ze víechny buñky celé koleoptile jsou pribliásné stojne
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0,4 mol vodném roztoku sacharosy, Na ose X  dni. Na ose Y  koncentrace isoto- 
mckych roztoku kalciumohloridu v decimoleoh. Kfivka B  platí pro buñky zony B . 
kvivka C  pro buñky zony C. P q (> dneeh byly koleoptile píeneseny do vody.

i _________________ ¡___  i ___  j____
S “  53 555

Obr, 13. Ja k  závisí doba, potrebná k tomu, aby odumrely buñky koleoptile ovsa 
vdivem zvÿsené teploty, na teplotë. Na ose X  teplota ve stupnich Celsia v hodno- 
tách logaritmiekÿch. Na ose y  doba oduroírání bunëk v minutách v hodnotácl) 
logaritmickÿch. Krivka A  platí pro buñky zony A  a B , kíivka C  pro zonu C. 

Tenkÿmi carami vyznaëeny meze pozorovaeích chyb a  variability.
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oitlivé na chinosol, m- a p-íenylendiamin v koncentracích 0,1 az 0,01 mol. 
difenoly a trifenoly v koncentracích 0,02 az 0,005 mol. kaliumpermanga 
nát, chloralhydrát, CuS04.

V roztocích pyrokatecliolu a pyrogallolu se barv.il pás bimék, son 
sedících s íezem, velmi brzy cerné, pri tom odumíral. Zbarvení pocházelo 
jednak od velmi hojnych tmavych srazenin v buñkách, jednak od trnavé 
zabarvenych jader. Hnédofialové zabarvení jader vyniklo, kdyz jsem 
pletivo projasnil chloralhydrátem, /w-kresolem nebo anilinem. Vodny 
roztok pyrokatecholu. smíseny filtrátem z koleoptilí rozetfenych 
s pískem, hnédl na vzducku zfetelné rychleji nez kontrola.

Tyto vysledky souhlasí s reakcemi ras v polyfenolech (S. Prat 
Studia botan, cech. -5, 132— 147, 1942).

V jinych roztocích se naopak ukázaly velmi zfetelné rozdíly citlivosti 
rnezi jednotlivymi typy pleth". Pri otrave 0,01 mol o-, p- nebo w-kreso- 
lem hynula béhem 7 hodin cela koleoptíle az na spicku (bnñky A a B). 
která zustávala cela zivá (i buñky píímo sousedící s rezem; jde tedy sku 
tecné o rozdíl citlivosti a ne na pí. o jednou rychlejsí, po druhé pomalejsí 
pronikání jedu do pletiva). fSpicky se po vypraní jedu barvily neutr 
cerveni (viz str. 0.) rúzovc a vydrzely zbarveny nazivu tfeba tyden. 
Také pri otrávé o-fenylendiaminem a p-nitrofenolem je spicka resistent- 
néjsí.

Koleoptile chované v 0,05 mol roztoku kvseliny citronovc o p M 
2,7 pocaly za 12 hodin hynout v misté asi 4 min pod spickou (zona 

maximálního rústu). Odumírání postupovalo potom sniérem dolú a za 
stavilo se asi u dolní poloviny koleoptile. Po tydenním pobvtii v roztokn 
byla ziva dolní polo vina koleoptile a bunky A.

Natriumsulfit v koncentraci 0,1 mol usmrcoval nejdríve spicku 
\ délce asi 2 mm, pak postupovala otrava pomalu sinérem dolú.

Stejné púsobilo dusení. Byla-li koleoptile chována 48 hodin ve zku 
mavce pod 10 cm vysokou vrstvou vody, zustávala zivá az na horní 
2 mm. Pak pletivo postupné pomalu odumíralo smérem dolú. Jsou tedy 
koleoptile na dusení pomémé citlivé; proto je nutno konat pokusy s vlivv 
rúznych roztokú vzdy na Petriho miskách v tenké vrstvé kapalinv, nikdy 
ne ve zkumavce, neboí se jinak nevyhneme inteiíerenci zkoumaného 
vlivu s vlivem dusení.

Podobné jako dusení postupo vala otrava chloroíorniovymi parami. 
(Jelá koleoptile, uríznutá v misté inserce a chovaná v uzavreném prostoru 
nasyceném parami chloroformu, odumírala po 3 minutách právé jen na 
spicce (odumírala spicka asi v délce 2 mm). Ostatní cásti (i buñky dolé 
pri rezu) byly po teto dobé zivé.

Pokusy o vlivu dusení, otrave chloroformem, kyselinou citronovou, 
jsem opakoval asi lOkrát se stejnym vysledkem, pokusy s vlivem ostat

2 0
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inch jedu promeme s kazdym jedeni asi 3krat s materialem vzdy znova 
vypestovanym a mztoky vzdv /nova pfipravenvmi. take se stejnym 
vysledkem.

Vyzkousel jsem take jedovatost jednotlivych isomeni nekterych 
eyklickvch sloucenin. Vvsledky shrnuje t-ato tabul'ka:

rfeliled jedovatosti jednotlivych eyklickvch sloucenin.
.Wizev l&tky Kontigurace

Koneentrace ; 
v rnolech

Koleoptile 
oduiniraly po

[>> I'okHlHi-llol o - d i l ly droxybenzen 0,02 <  31 hod.
0,005 >  72 hod.

resorcinol >n - dihy droxv benzeii 0,02 >  72 hod.
hydroehinol p  - diliyd r oxy benzen 0,02 <  31 hod.

0,005 < 40 hod.
|>yr< tgalJol 1,2, 3-trihydroxybenzen 0,02 3 dny
ll<»n>g]ueh]<>l 1,3. o-tnhydroxyben/.en 0,02 fcyden
Icnylendiainin 0,1 24 hod.

0,1 3 din
!>- 0,1 < 24 hod.

nmnonit folciml 0,004 39 hod.
0,004 8 hod.

I>~ 0,004 8 hod.
dinitroloMHil 0,004 8 hod.

n- 0,004 15 hod.
0,004 15 hod.

kresol 0,01 7 hod.
0,01 7 hod.

v- 0.01 7 hod.
kyselmn
aminoben/uuvM 0,002 36 hod.

0,002 36 hod.
p- 0,002 30 hod.

.Je videt, ze pri otrave polyfenoly a fenylendiaminy 8e objevujo ana 
lugio s L t j m i 6 k o v \c .m  pravidlem o inaktivnosti sloucenin struktury m  

(pripadne 1, 3, symetricke). Napadna je mala jedovatost o-nitro 
Fenolu proti m- a />. Z dinitrofenolu je nejjedovatejsi <x-dinitrofenol a nej- 
mene jedovaty /?-dinitroienol; rozdlly nejsou prilis velike. Naproti tomu 
o-, m-, p-kresol a kvseliny o-, m- a p-aminobenzoova jsou skoro stejne 
jedovate.
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Souhrii.

U dekapitovanych koleoptilí regeneruje vicho! pouze íysiologicky, 
nikoli morfologicky; rána se vñbec nehojí a nikdv se nevytvorí regene 
racní pletivo.

Vitální barviva vnikají do koleoptiie veimi spatné. Není rozdílu mezi 
rvchlostmi, jimiz barvivo proniká smérem basipetálním a akropetálním.

Tvar krystalú z kapky .1% natriunichloridu na skle je stejny, al’ 
do kapky difundovalv látky z dolního ci z liorního odfíznutého konce 
koleoptiie.

Viskosita plasmy vsecli hunék koleoptiie, obsaliujících skrob, je 
priblizné stejná a pomérné nízká. Dekapitací se podstatné neméní. Zho- 
tovíme-li mikroskopickv fez zivym pletivem a pozorujeme-li je j v kapee 
vody pod krycím sklem. stoupne viskosita plasmy veimi znacné; skrob 
po néjakou dobti vúbec nepfepadá; po pul hodiné az trech a pul hodináeli 
se ztuhnutí plasmy nvolní a viskosita klesne na púvodní hodnotu.

V roztoeícli o pH 2,3 az 4,0 se koleoptiie-, podélné rozpulená, silné 
kriví. Krivení je v prvé fázi exotropní. reversibilní. ale veimi brzy se 
fixuje rústove. Pak prejde v endotropni, které jiz není re\rersibilní. Kfi 
cení probíhá tím rychleji. cím je koneentraee vodíkovyeh iontti v roztoku 
yyssí a cím je- osmoticky tlak roztoku nizsí. Se stoupajíeí teplotou rycli 
lost krivení stoupá. Pokud koleoptiie nehynou, je krivení na jedy a nar- 
kotika skoro necitlivé.

Osmotická hodnota spicky je vyssí nez ostatních éástí koleoptiie. 
Buñky spickv jsou vúci letálním vliviim plasmolysy resistentnéjsí nez 
ostatní partie. Plasmolysa púsobí letálné predevsím chemicky tím. Se 
plasmolytikum vnikue do buñky nikoli mechanicky.

ípicka koleoptiie je znacné resistentnéjsí vúci letálnímu vlivu vyso 
ké teploty nez ostatní cásti koleoptiie. Logaritmus doby, za kterou buñkv 
odumírají, je lineární funkcí logaritmo teploty. Teplotny koeficient m 
formule P oeodkovy (totozny s koeficientem 6 formule B é l e h e Adkovv) 
éiní pro buñky spicky asi 19,3, pro ostatní pletivo asi 16,28.

Spicka koleoptiie je resistentnéjsí na otravu kresoly, o-fenylendia 
minem, p-nitrofenolem. Na otravu kyselinou citronovou je nejcitlivéjsí 
zona maximálního rustu (asi 4 mm pod spickou). Na otravu natrium 
sulfitem, na dusení a otravu chloroformovymi parami je naopak spiéka 
eitlivéjsí nez ostatní pletivo.

Z polyíenolú a fenylendiaminú jsou látky struktury meta- po pií- 
padé symetrické nápadné méné jedovaté nez látky struktury ortho 
a para, prípadné vicinální, Z nitrofenolu je nápadné malo jedovaty 
o-nitrofenol. Z dinitrofenolú je nejméuc jedovaty /í-dinitrofenol. Naproti
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IoiuLi noni zadnyeh pods fatLiyeh rozdflii v jodovatosli <>-. m- a p-kresolu 
kyselin n- a p a min o hen zoo v e.

V roztoeioh pyrogallolu. a pyrokatecholu se band jadra bunek v bez- 
]>ms1 minim kontaktu s mztokem silne tinnve.

|{ccaj>Uidafion.

1 The decapitated A vena-ooleopl ile regen oral.es its physiological 
lop, bid no morphological or eytological changes are connected with this 
regeneration: the Around does not heal at nil arid regenerative tissue is 
never formed.

2. The plasmatic viscosity as measured, by the movement of the 
starch grains in the gravitation field of the Earth  is the same and relati
vely low in all the coleoptile-cells, containing starch. It. does not change 
essentially by decapitation. A thin cut through live tissue observed in 
water under covering plate sIioavs an essential reversible increase of 
\> 1 a sm atic Adsoosi ty .

3. A longitudinally bisected coleoptile inflexes in solutions of 2,0 
to 4,0 pH very strongly. Tn the first phase the inflexion is exotropical, in 
I he end phase endotropioal. The velocity and the end degree of inflexion 
groAVS with the groAAdng IT-ion concentration, with rising temperature 
;md with sinking osmotic pressure of the solution. This reaction is almost 
insensible to poisons and narcotica.

In relation to other parts of the coleoptile the top cells show 
greater resistance to high temperature, poisoning effects of cresols. 

o-phenylene diamiiK, p-nitrophenol. citric acid, and a smaller one in 
sodium sulphite, chloroform A7apours and to the want of oxygen.

4. If coleoptiles arc exposed to high temperatures, the logarithm of
the time necessary for killing the coleoptiles is a linear function of the 
logarithm of temperature. l

Of'polyphenols and phenylene diamipes the substances of me ta
rn- symmetrical structure are remarkably less poisonous than substances 
of ortho-, para- or vicinal structure. Of nitroplienols the n-liitrophenoi 
shows a remarkably small poisoning effect. Of dinitrophcnols the /> dini- 
trophenol is the least poisoning. There are, on the other hand, no essential 
differences in the poisoning effects of o-. m~. p-cresols and m-s />-.
1minobenzoic aeids.



VIII.

O rodech Drevermannia a Phacopidella z ceskeho devonu.

f  IN G . R . R Ü Z i C K A .

S 2 obrazy v textu.

(Pfedlozeno ve schüzi dne 13. cervna 1945.)

Pfi paleontologickem vyzkumu ces. devonu byly tarn zjisteny take 
zajimave a dülezite trilobiti rody Drevermannia (1 ’druhem) a Phacopi
della (1 druhem) a byly tyto pojaty take do faunistickych seznamü zka- 
menelin z ces. devonu (R. R üziCka, Faunisticke seznamy z Barrandienu 
atd., 1941).

V nasledujicim podavam popis a vyobrazeni obou druhü.

D reverm annia nitida R üziCka .
(Obr. 1 v textu.)

\
Od tohoto velmi zajimaveho trpasliciho a slepeho trilobita bylo 

nalezeno nekolik kranidii a pygidii.
Dosud neznamy jsou volne lice, trup a hypostom.
K ran id iu m , pfiblizne obdelnikoveho obrysu, ohraniceno jest v̂ pfe- 

du mirne zaoblenym pfednim okrajem; pfi okraji jest uzky, plochy lern. 
V ürovni celniho obrysu glabely probiha napfic kranidia klenuty val, jak 
patrno jest dobfe z profilu vyobrazeni. Od tohoto valii spada klenuti 
povlovne pfes prefrontalni pole k pfednimu okraji kranidia, pfikfeji pak 
k postrannim obrysüm glabely. Nasledkem tohoto utvafeni kranidia jest 
celni cast glabely vnofena do lief, teprve zadni jeji cast vyeniva nad 
nimi.

Vyrazna, vpfedu zaspicatela glabela ohranicena jest ostrymi a üzky- 
mi ryhami dorsalnimi. Na glabele jsou tfi pary glabelarnich ryh a tolikez 
lalokü. Predni malo vyrazny par ryh a lalokü byva pouze na pfiznive 
zachovanych kusech patrny. Basalni laloky jsou velke, kuloviteho tvaru. 
Prostfedni jsou tehoz tvaru, znacne mensi.
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Obr. 1. D reverm annia nitida  
RÜ2iCka , 4 X .

Na obou stranäch kranidia probihaji licni svy temef rovno- 
bezne s podelnou osou kranidia. 2adne oko, ani palpebralni lalok. Na 
zadni casti kranidia patrny jest vyrazny tylni prstenec a ryha zadniho 
lemu.

P ygid iu m  ma pfiblizne pülkruhovity obrys. Pomer jeho delky 
k slice ein! ] 2. Pygidium obdano jest lemem.Vyraznä osa vycnivä v pro-
filu silne nad prilehlymi laloky a nedosahuje lemu. Vzdalenost zaspica- 
teleho konce osy od lemu jest mens! nez sirka lemu. Na ose jest 1 I clan- 
kü (veetne zaspicateleho konce) a stejny pocet zeber na lalocich. 2ebra 
jsou plocha, polstarovita a konci u okrajoveho lemu. Zadni zebra 
zahybaji kolenovite na zad. Na kusech bez skoräpky patrny jsou ryhy 
zeberni.

R ozm ery. Kranidium jest 3 mm dlouhe a asi 5 mm siroke. Pygi
dium jest 3 mm dlouhe a 6 mm siroke.

V ysk yt. Ojedinele v cyphaspidesovem horizonte (s Cyphaspides 
holinensis RüZ.) a dale ve vrstve pod tlmto horizontem v opustenem 
lome fy Prastav, Holyne, gy2.

S rovn an i. Ve svem pojednani z roku 1926 (Die Trilobiten des Ober- 
devons, Abhandlungen der preuss. geolog. Landesanstalt) radi R. a E. 
R ichtek Vsechny dosud zname, vesmes svrehnodevonske Drevermannie 
do 4 skupin. Drevermannia nitida RtrZ. nalezl do skupiny treti s Dr. 
formosa R ich , a Dr. globigenata R ich , z domnele hlubsiho svrchnlho 
devonu. Nas druh celkovou konfiguraci kranidia se nej vice blizi druhu 
Dr. globigenata R ich , ze svrchnodevonskeho cerveneho vapence hlavo- 
nozeoveho z O berscheldu. Lisi se vsak prübehem svu licmho, glabelou 
a hlavne pygidiem.

Pri pozdejsim vyzkumu a rozcleneni ces. devonu bude nutno vziti 
ohled na okolnost, ze veskere dosud zname Drevermannie jsou ze svreh- 
niho devonu a ze tedy i vrstvy s D. nitida Rü2. nalezi snad jiz do svrehni- 
ho devonu.
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Phacopidella prantli R úZiCk a .

(Obr. 2 v textu.)

Od tohoto trilobita známo jest néco málo hlav a pygidií. Zatím ne- 
známy jsou trup a hypostom.

Dr. F. P kantl ve své studii z roku 1939 (Pfíspévek k poznání bio- 
stratigrafie pasma gy v okolí Chotee, R. C. A.) uvádi tentó rod po prvé 
z Chotee z gy jako Phacopidella sp. Nazyvám tudíz tuto pro cesky devon 
novou zkamenélinu jeho jménem.

Obr. 2. P hacop idella  prantli RÚZiCka , 1 '5 x .

H lav a má píiblizné pülkruhovity obrys; pomérné piocha glabela 
vycnívá nepatrné nad úrovní hlavy. Glabela má v cele zaoblené rohy; 
glabelární ryhy nejsou viditelné následkem spatného zachování povrchu 
hlavy.*Polstárovity siroky lem pri postranních a zadním okraji hlavy. 
Volné plíce jsou malé. Na zrecí pióse ocí jest 15 fad eocek o 5— 8 eoekách. 
Na duplikatufe pod glabelou není ryhy.

Pygid iu m  jest veliké s úzkou a dlouhou osou. Skulptura povrchu 
není zachována, takze na vyobrazení patrny jest pouze tvar pygidia.

R ozm éry. Hlava jest 11 mm dlouhá a 20 mm siroká. Pygidium 
jest 10'5 mm dlouhé a 16 mm siroké.

V ysk yt. V H olyni v témze lomu co se nacházejí Drevermannie, 
avsak ve spodnéjsích vrstvách (v rokli) gy2, dale v opusténém lomu vy- 
ehodné od Chotee gy2 (naeervenalé az sedavé celistvé vápence v moenyeh 
lavicích).

Srovnání. Phacopidella prantli RúZ. jeví vztahy k ruskému druhu 
P. limaria P kbna, po prípadé k némeckému stejnému druhu P  sp. aff. 
limaría z Fm kebergu z rynského bfid. pohoíí, ac v podrobnostech se 
oba druhy (prantli a limaria) lisí.

Rod Phacopidella probíhá ze spodního a svrchního siluru az do svreh- 
ního devonu.

V Praze, v dubnu 1945.
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/
The genus Drevermannia and Phacopidella 

in the Devonian of Bohemia.
By ING. R. R tT 2 lC  K A .

Presented June 1945.

(Extrait of the Czech text, summarised by F erdinand  P ran tl .)

The species Drevermannia nitida RtiZ. and Phacopidella prantli RtrZ. 
were described previously in 1941 by R. RtZiCKA (Fossillisten aus dem 
Schichtenkomplexe g<x (II. Teil) and von zwei gry-Fundorten des Barran- 
diens in der Umgebung von Prag. Vest. krai. ces. spol. riauk, 1941. Pra
gue 1941). The ptesent paper, which is the posthumous work of R. Rtrzu - 
ka (| October 28th, 1945), deals with the more detailed description of 
both species mentioned above.

The species Drevermannia nitida Rtz. belongs apparently to the 
third group of the genus Drevermannia, as established by R. &■ E. R ich
ter (Die Trilobiten des Oberdevon. Abhandl. preuss. geol. Landesan- 
stalt, Berlin, 1926). It is allied to the species D. globigenata R ichter 
from the Upper Devonian of O berscheld (Rhineland), with wrhich it 
agrees in the general form of the cranidium. The configuration of the 
glabella and pygidium shows, however, distinctly different aspect. D. 
nitida RtrZ. occurs in the H lu b ocep y-lim eston es, gy of the Barran- 
dian, in the horizon writh  C yphaspides holinensis. It is known 
however till now from one locality only. (H olyne, W of Prague.)

As concerns the species Phacopidella prantli Rti?., it shows parti
cularly some relations to  the Russian species P limaria P ern a, but 
differs from it in some more or less important features. P prantli R tz. 
is a not uncommon species in H lu b ocep y lim esto n es gy of the Central 
Bohemian Devonian area, in which it occurs in the strata just under
lying the horizon w ith Cyphaspides holinensis. It was found on 
the localities H olyne and C hotec, W of Prague.

The occurrence of the genus Drevermannia in the H lu b ocep y  
lim eston es gy shows according to the opinion of R. R cZiCka that this 
division of the Devonian strata in Central Bohemia may be correlated 
with the lowest portion of the Upper Devonian.

The type-specimens of both species mentioned here are deposited 
in the collections of the N atio n al Museum at Prague.



IX.

Chemické slození povrchovych vod prazského okolí.

Napsali

J .  H A M Á C K O V Á  a O. J Í R O V E C .

Se 4 tabulkami v textu.

(Predlozeno ve schíizi dne 18. cervence 1945.)

Okolí Prahy je velmi bohaté na vody béhuté — jen y okruhu 50 km 
jsou 4 velké feky (Vltava, Labe, Sázava, Berounka); mensích neb vétsích 
potokú je pak kolem 30. Nase znalosti o jejich fauné i flore — zejména 
pak o organismech mikroskopickych — jsou vsak bohuzel hodné kusé 
a scházejí nám podrobnéjsí práce vctsích rozmérú, takze jsme odkázáni 
jediné na drobnéjsí zprávy. Drívéjsí bohatá fauna a flora ve vodách 
prazského okolí, jaká byla jesté na pocátku 20. století, patrí ovsem ne- 
návratné minulosti. Mnoho lokalit jiz dávno neexistuje, nebot byly 
zniéeny pri regulaci vodních tokú, pfi stavbé novych mestskych ctvrtí, 
zeleznicních a elektrickych tratí atd. Ale i chemické slození vody povrcho- 
vé se jiste zménilo, nebot mnohé púvodné malé vesnicky pfi potocích se 
rozrostly do nékolikanásobné velikosti, vznikla v nich rada prúmyslo- 
vych podnikú, v lesnatych údolích se nastavéla spousta trámpskych 
bud — to vse píirozené pozméñuje podstatné púvodní biocenosu.

O chemickém slození vod v okolí Prahy víme velmi malo, ac vlastné 
znalost prostíedí po stránce chemické má byti predpokladem vsech flo- 
ristickych i faunistickych vyzkumu. Radu rozboru Botice a Sáreckého 
potoka pro vedi r. 1914 Schulz (O cistoté a chem. slození vod v Král. 
ceském. Zprávy ústavu ku podpore prúm., obch. a zivn. komory y Praze, 
roe. 1915). Nékolik rozború vody Karlického a Chuchelského potoka 
uvádí P eát  ve své studii o biolithogenesi r. 1929 (analysy R etovského  
a V e s e l é h o ). Stanovení Ca a C 02 ve vodách Karlického a Chuchelského 
potoka provedl B abiCka (Pííspévek k poznání ceskych travertinu. Sbor. 
píírodov. 6, 1929. Travertinovy pramen v Karlickém údolí. Rozpr. II. tí.
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Ceske akademie 42, 1932. c. 5). Vsimal si zejmena zmen ve slozeni vody 
v ruznych vzdalenostech od pramene. V nynejsi dobe provadi systema- 
ticke zkoumani vod nekolika potoku prazskeho okoll v cistici stanici 
mesta Prahy Dr. MadEra , vysledky tyto vsak nebyly dosud uvefejneny.

Velke feky, v prve fade ovsem Vltava, protekajici stfedem hlavniho 
mesta, byly analysovany casteji, nebot k tomu nutil zajem vodaren 
a prumyslovych podniku, ktere zuzitkovaly vltavskou vodu. I tyto vy
sledky vsak zustaly vetsinou neuvefejneny

Abychom doplnili tuto mezeru v nasem vlastivednem vyzkumu, 
zacali jsme v lete 1943 se systematickymi analysami vod prazskeho okoli 
a dokoncili je v zime r. 1944. Celkem jsme vykonali 117 analys. Bohuzel 
puvodni program detailniho hydrobiologickeho vyzkumu potoku i ryb- 
niku v prazskem okoli nemohl byti pro valecna omezeni splnen a take 
potoky tekouci na severu Prahy nemohly bvti systematicky pro odleh- 
lost terenu analysovany, ale i tak prinasime v tomto sdeleni analysy 
z 26 potoku a 6 rybniku. Na miste odberu jsme merili T raubovymi mo- 
delovymi indikatory pH a malym kapesnim teplomerem teplotu, che- 
micke analysy pak vykonany v laboratofi. Stanoveno celkove mnozstvi 
rozpustenych latek (vyparek) odparenim a susenim pri 125° C, dale 
alkalita titraci n/10 HC1 na methyloranz; vapnik, hofcik a sirany stano- 
veny vazkove; chlor titraci dusicnanem rtufnatym podle V otoCk a ; zel6- 
zo kolorimetricky rhodanidem. Vzhledem k technickym potizim pri ode- 
birani a doprave vzorku musili jsme se spokojiti jen s 1 litrem odebrane 
vody, a proto byla kvselina dusicna stanovena rovnez kolorimetricky —  
z toho duvodu treba brati ziskane hodnoty jen jako orientacni. Z tehoz 
duvodu jsme take nemohli stanoviti amoniak a j.

Vzorky vody byly odebirany vzdy na temz miste, co mozna vzda- 
lene od lidskych obydli. Casove intervaly odberu byly ovsem casto znac- 
ne. Nebylo pri tom mozno urciti prutokova mnozstvi vody, ktera se 
ovsem casto podstatne lisila. Jak patrno z rozboru sestavenych do 4 ta- 
bulek, kolisa u nekterych potoku slozeni vody znacne. Do jake miry je 
to zavineno zmenou prutokoveho mnozstvi vody, nelze zjistiti. Je  treba 
si uvedomit, ze rok 1943 byl abnormalne suchy, kdezto rok 1944 stredne- 
vlhky. Kolisani pH je zpusobeno pocni dobou a ozivenim vody v prislus- 
nou rocni dobu, t. j. hlavne pusobenim ruznych fas. Tento vliv se pro- 
jevuje pfirozene i na alkalite vody a zavinuje urcite nesrovnalosti po- 
meru karbonatove a sulfatove tvrdosti.

Za laskavou pomoc pfi ziskavani vzorku jsme zavazani dikem pp. 
Doc. Dr. J .  B abiCkoyu , Dr. W  Ce r n Emu, Prof. Dr. Z. F r a n k e n b er g e - 
rovi, Dr. A. J egorovu , p. K o keSovi, p. vrch. insp. R . P eterovi  a p. V. 
S olarovi. Doc. B .  B ouCek  nam ochotne poskytl potfebne udaje o geo- 
logickem podklade okoli potoku a rybniku.
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P opis lo k a lit.
I. Poto’ky tekouci na pravém breliu Yltavy (tab. I.).

]. Prvni velkÿ potok ûstici do Vltavy po Sâzavë je Zâhoranskÿ. 
Jeho celkovâ délka je asi 15 km. Protékâ vesnicemi Psâry, Liber a ustl 
proti Davli do Vltavy. Râz potoka je horskÿ, voda pomërnë cistâ. Takrka 
po celé délce protékâ uzemim algonkickÿch hornin, vëtsinou jilovÿch 
bridlic, podrizenë slepencû. Poblize listi, zejména pak v pritokové strzi 
od Z vole, vystupuji mezi bridlicemi podrizenë basické zily diabasové. 
Pro. chemickou analysu nabirâna voda asi 2 km od üsti proti proudu.

2. Yraiiskÿ potok je dlouhÿ asi jen 4 km, vytékâ z nâvesniho ryb- 
niku v obéi Zvole. Je  hluboce zariznut mezi zalesnënÿmi kopci. V suchÿch 
létech mivâ mâlo vody. Protékâ jen algonkickÿmi bridlicemi. Pro che
mickou analysu nabirâna voda asi 1 km od usti nad poslednimi weeken- 
dovÿmi chatami v udoli.

3. Jarovskÿ potok, dlouhÿ asi 3 km, vytékâ z nâvesniho rybnika 
v obéi Ohrobci, je hluboce zariznut mezi lesnatÿmi vrchy. Protékâ uplnë 
uzemirn algonkickÿch bridlic. Bohuzel bylo' nastaveno po celé délce plno 
chat, takze pûvodni râz je zcela porusen. Voda nabirâna pod zeleznicnim 
inostem asi 100 ni od usti do Vltavy.

4. Brezanskÿ potok je dlouhÿ asi 6 km, prameni z nâvesniho rybniku 
v obéi Brezany a usti u Zâvisti do Vltavy. Je hluboko zariznpt do udoli, 
po stranë je provâzen silnici. Protékâ rovnëz uzemirn algonkickÿch brid
lic, pouze asi 800 m od usti prorâzi lozni zilou kremitého porfyru. Voda 
nabirâna asi 300 m od vyustëni do Vltavj .̂

5. Na katastru obce Modrany jsou celkem 4 potoky. Prameni vsech- 
ny v polich, pri jejich strednim toku jsou roztrouseny cetné vily a chaty, 
v dolnim toku protékajici obéi. Jedinë potok za tovarnou „Interpharmou“ 
protékâ ve své dolni câsti lesem. Üdoli jeho tvori bridlice zâhoranské 
(ordovik), v nejhorejsi câsti pak algonkické bridlice. Voda nabirâna 
v lese, jeste pred ,,Lesnim divadlem“

6. Stredni Modranskÿ potok prameni pobliz vesnice Libus, nazÿvâ 
se proto Libusskÿ, je dlouhÿ asi 7 km, v létë mivâ velmi mâlo vody. 
Protékâ v hornim svém toku minerâlnë chudÿmi horninami algonkia, 
ve stfedu a dolnim toku pak zâhoranskÿmi bridlicemi, bohatÿmi na slou- 
ceniny zeleza. Voda nabirâna pred prvnimi modranskÿmi domky.

7. Nejscverncjsi Modranskÿ potok je dlouhÿ asi 4 km, tece pod t. zv. 
Holÿmi vrsky. Protékâ takrka vÿlucnë ordovickÿmi bridlicemi zâho- 
ranskÿmi, bohdaleckÿmi a krâlodvorskÿmi. Voda nabirâna asi 100 m 
nad prvnimi stavenimi modranskÿmi.
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ti J .  Hamácková a O. Jírnvec:

8. V zátisskcm údolícku tece maly potok, v lété dosti chudy na 
vodu. Je  dlouhy asi 3 km a protéká dvéma maly mi rybníéky, v lété 
husté porostlymi okrehkem. Protéká vyluéné mékkymi horninami ordo- 
vickymi (vrstvy záhofanské a králodvorské), které obsahují hojnost mi- 
nerálních solí. Má proto vysoky obsah síranú a horcíku a také vysokou 
tvrdost (25—27°). Vzorky nabírány v misté, kde potúcek opoustí lesy 
a vtéká do poli, tedy asi 500 m píed jeho vústéním do Vltavy.

9. U bránického pivovaru ústí potok Hodkovicky, dlouhy jen asi 
2 km, ktery ve svém stredním toku protéká 4 malymi rybníéky. Protéká 
územím mékkych bridliénatych a jílovitych hornin vrstev králodvor- 
skych a blízko svého ústí i malou éásti napríé pásmem graptolitovych 
bridlic (vrstvy liteñské). Do potoka ústí mnoho odpadních vod z vil roz- 
trousenych skoro po celé jeho délce. Voda nabírána na hrázce nejdolej- 
sího rybnícku („Brennteich“). Vyznacny je obsah elektrolytú (kolem 
1 g susiny v litru) a vysoká tvrdost 30—40° Obsah síranú je jesté vyssí 
nez u drívéjsích potoku a pochází snad ze silné minerálních vrstev 
graptolitovych.

10. Potok Kunraticky je dlouhy asi 15 km, píi svém zacátku pro
téká nékolika mensími rybníéky a vétsími Seberákem a Mlynskym po 
obou stranách obce Kunratice. Geologicky je tvoren podklad jeho toku 
bíidlicemi ordovickymi a terasovymi nánosovymi vrstvami pískovymi. Ve 
své strední éásti, kde protéká Krcskym lesem, je jiz hodné zneéistén odpa- 
dovymi vodarni z Kunratic. Vzorky nabírány v zaéátku obce Kunratice.

11. Botic pramení u obce Oleskv mezi Jílovym a Ríéany. V horní 
éásti az po Petrovice protéká algonkickymi bridlicemi, odtud k Hosti- 
vari cernymi slídnatymi bridlicemi ordovickych pásem d<x a dfi, bílymi 
kremenci drabovskymi a tmavsími pískovci-a píscitymi bridlicemi chru- 
stenickyini. Ostatek toku az k Vysehradu je zaríznut do mékcích mlad- 
sích bridlic ordovickych pásma záhofanského a zdického. Üdolí Botiée 
je mélké, lemováno vétsinou poli. Na jeho brezích lezí obce Prúhonice, 
Kreslice, Petrovice, Hostiva?, Michle, Nusle a Vysehrad. Délka Botice 
je asi 30 km. Vzorky nabírány pod Zahradním méstem v Zábéhlicích.

12. Rokytka pramení u Svétic, smérem k Ríéanüm, protéká oblastí 
metamorfních hornin prvohorních a algonkickych a pruhem porfyru, 
od Rícan az k Podleskému rybníku algonkiem a pak jednotlivymi mlad- 
sími i starsími stupni ordoviku (jilovité bridlice, píscité bíidlice, droby, 
kíemité pískovce). Protéká jako Ríéansky potok jesté témito obcemi: 
Kolovraty, Uhíínéves, Dubél, Béchovice, vytváíí Pocernicky rybník 
a z ného jakozto Rokytka teée jesté rybníkenj. Kejskym a obcemi Keje, 
Hloubétín, Vysocany a v Libni ústí do Vltavy. Její délka je 45— 50 km. 
Voda nabírána v Hloubétíné u koneéné stanice elektrické dráhy é. 5.
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II. Potoky ústící s levé straiiy do Vltavy (tab. II.).

13. Kocába, pramenící pod Príbramí, je dlouhá asi 50 km. Její 
zaiesnëné údolí je hluboce zaríznuto mezi okolními vrchy. Protéká skoro 
vÿhradnë tvrdÿmi bridlicemi algonkickÿmi, jen u Knína se docasnë do- 
tyká okrajú stredoéeského zulového masivu. Voda její je éistá, má ráz 
horské reky. Voda nabírána asi 2 km proti proudu od ústí do Vltavy 
u Stëchovic.

14. Bojovskÿ potok, zvanÿ téz Mlÿnskÿ, je dlouhÿ asi 20 km. Pro
téká lesnatym údolím od vesnice Boj ova az ke svému vyùstëni do Vltavy 
u Mëchenic. Udolí je tvoreno algonkickÿmi bridlicemi a porfyrovym 
lakkolitovÿm tëlesem u Boj ova. Minerální obsah okolních hornin je malo 
pestrÿ. Voda nabírána asi 3 km proti proudu od ústí do Vltavy.

15. Jílovistsky potok, dlouhy jen asi 3 km, pramení u Jilovistë a pro
téká algonkickÿmi bridlicemi a porfyry hluboce zaríznut do zalesnëného 
údolí. Ústí proti Skochovicím do Vltavy. Voda nabírána asi 100 m od 
vyústéní do Vltavy.

16. Velkÿ Chuchelsky potok pramení pod Slivencem a je dlouhÿ jen 
asi 3 km. Vytéká z kridovÿch naplavenin (písky, jíly s hojnÿm obsahem 
kyzû) krytÿch jestë slepenci a stërky tretihorními, protéká územím de- 
vonskÿch vápencú, dolomitú, graptolitovÿch bridlic (hojnost síranú 
vzniká druhotnë vëtrânim jich) a posléze ordovickÿmi pískovci a bfidli- 
cemi. Voda má proto vysokou tvrdost a znacnÿ celkovÿ obsah rozpu- 
stënÿch látek. (Vÿparek l g  v litru, nâpadnë mnoho síranú.) Voda na
bírána asi 200 m nad první chuchelskou vilou.

17. Malÿ Chuchelsky potok pramení rovnëz pod ölivencem, je dlou
hÿ jen asi 2 km, má mnohem ménë vody nez velkÿ chuchelskÿ. Vytéká 
rovnëz z usazenin krídového útvaru (jíly, písky), pak protéká devonskÿ- 
mi a silurskÿmi vápenci az k ústí. Na jeho dnë se srází hojnÿ uhliëitan 
vâpenatÿ v podobë travertinû. Vzorky vody byly nabírány u studânky 
asi uprofetred toku.

18. Dalejskÿ potok pramení u Reporyj, pak protéká územím silur- 
skÿch bridlic graptolitovÿch a diabasû, jejich tufù a vápencú, kde se 
obohacuje sírany vznikajicimi vëtrânim zeleznÿch kyzû v tëchto horni- 
nách hojnë obsazenÿch. Strední a dolní jeho tok se zaíezává do de von- 
skÿch vápencú, z nichz pochází jeho vysokà tvrdost. Je dlouhÿ asi 12 km, 
protéká obcí Klukovice a v Hlubocepích vtékà do Vltavy. Vzorky vody 
nabírány asi 300 m nad cementárnou pod Prokopskÿm jezirkem.

19. Motolskÿ potok je dlouhÿ asi 8 km. Vzniká z hojnÿch pramenû 
kridovÿch na roÆirani peruckÿch lupkû a pískovcú. Protéká horninami 
ordovickÿmi (bridlice, piskovcë, kremence) a silurskÿmi (diabasy, grap-
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tobtové bridlice, slínité bridlice) s hojnym obsahem minerálních látek 
(Fe, Va, SO/'). V Kosírích a Smíchovc je pak zaveden do kanalisace. 
Voda nabírána pod stanicí elektrické dráhy c. 9 Motolská nemocnice. 
Voda znacné tvrdá a bohatá na anorganické látky (kolem 1 g v litru).

2 0 . Potok Sárecky je dlouhy asi 24 km. Pramení v rybníku Brve. 
Sbérná oblast jeho pramenu jest zalozena v krídovyeh usazeninách pe- 
ruckj^ch, korycanskych a bélohorskych. Protéká oblast algonkickych 
bridlic, buJizníkú a ordovickych bfidlic a pískovcü. Jeho prítok od Cer- 
veného vrchu u Vokovic protéká loziskem a haldami zelezné rudy ko- 
márovské. Pri jeho toku lezí obce Hostivice. Dolní Liboc, Vokovice; do 
Vltavy ústí v Podbabé. V Liboci protéká Libockym rybníkem, jehoz 
analysy jsou na tab. IV Voda nabírána v Sáreckém údolí pod Dívcím 
skokcm.

TIL Potoky ústící do llerounky (tab. III.).

21. Budñansky potok (Karlstejnsky) je dlouhy asi 5 km, pramení 
u Moíiny a protéká vyhradné oblastí devonskych vápencu a podrízené 
slínitych bfidlic. U obce Budñany ústí do Berounky. Voda nabírána 
primo pod hradem Karlstejnem.

2 2 . Kacák patrí k nejdelsím potokúm prazského okolí, je dlouhy 
asi 80 km. Pramení poblíz Kacic, v horním toku protéká algonkiem 
(bridlice, droby), u Svárova spodními stupni ordovickymi (do¡, d/3 a dy) 
s hojnymi lozisky zeleznych rud a diabasy. Pod Lodenicemi tvorí údolí 
bridlice a pískovce vrstev drabovskych, záhoranskych a zdickych a po- 
sléze kolem sv Jana pod Skalou vrstvy silurské a zejména zkrasovatély 
vápenec devonského útvaru. Na jeho toku lezí obce Srby, Doksy, Dru- 
zec, Bezdékov, Lodenice, Sedlec á Sv. Jan pod Skalou.

23. Kariicky potok, dlouhy asi 14 km, pramení u Luzce, protéká 
zprvu devonskymi vápenci (podfízené bridlicemi), v dolní pétiné i krátce 
silurskymi vápenci a graptolitovymi bridlicemi, nacez od Karlíka k ústí 
stéká po náplavech Berounky (terasa). Pod Roblínem tvorí vétsí rybník. 
Voda nabírána asi 2  km nad Karlíkem.

24. Svarcava, dlouhá asi 8  km, pramení u vsi Kucharíky, protéká 
dvéma malymi rybnícky u Frantova a u Pekárkova Mlyna a u Horních 
Cernosic ústí dó Berounky. Podklad její tvorí zprvu devonské vápence, 
pak horniny silurské, zvl. graptolitové bridlice (s hojnymi sírany a kyzy), 
vápence, diabasy, nejdoleji pak jílovité bridlice a zdické pískovce (ordo- 
vik). V lété mívá dost málo vody. Voda nabírána asi 1 km nad H. Cerno- 
sicemi.

25. Radotínsky potok, dlouhy asi 30 km, pramení u Ptíce a protéká 
obcemi Uhonice, Drahelcice, Hoíelice, Nucice, Tachlovice, Chejnice, Cho-
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tec a pri svém ústí do Berounky Radotínem. U Ptic a Úhonic cerpà vody 
vytékající z kridovÿch usazenin (I—III pásmo) a ëàstecnë i z obvodu 
rudního loziska svárovského (vrstvy komárovské a sárecké). U Nucic 
protékà mocnÿm loziskem siderito-chamositovÿch rud oolitickÿcFi 
(vrstvy záhoíanské), pak vrstvami silurskÿmi a devonskÿmi. Grapto- 
Jitové bridlice obsahujl hojnë kyzû, které podléhaji intensivnimu vëtrâni. 
U Tachlovic a Chejnic a u Radotina tvori podklad diabasy. Voda nabi- 
rána asi 2  km nad Radotínem, provedeny jen dva rozbory v casovém 
rozmezi jednoho roku.

26. Prastavskÿ potok ústí do Berounky u Vsenor z pravé strany. 
Prameni u Rídké a protékà celÿ lesním údolím délky asi 8  km. V hornim 
toku tvori podklad algonkické bridlice, o nëco dale bridlice a kremité hor- 
niny (ordovické). Vrstvy ty jsou na minerální soli velmi chudé. Voda 
nabírána asi 4 km nad Vsenory.

Souhrn vÿsledku.
Potoky ústící do Vltavy z pravé strany na jih od Prahy vykazuji 

z pocàtku pribliznë stejné slozeni. Potok Z àh ofan sk ÿ, V ranskÿ  
i Ja ro v s k ÿ  maji celkové mnozství rozpustënÿch lâtek mezi 200 az 
280 mg/1 a mala mnozství nebo i jen stopy zeleza. (Pouze v rozboru Zàho- 
ranského potoka ze dne 1 0 . X II. 1944 vystoupilo mnozství zeleza na
8 , 2  mg.) Tvrdost v rozmezi 8 — 10° nëm. a prûmërnÿ obsah siranû mezi 
25— 40 mg SO3/I. Nëkteré vzorky vykazuji vyssi obsah kyseliny dusicné 
(az 7 mg N20 5/1). Kolísání slozeni jednotlivÿch odbëru. neni prilis velké.

B rezan sk ÿ  p otok  jeví stoupajici obsah rozpustënÿch lâtek (nad 
850 mg/1) a stoupajici tvrdost sulfátovou a obsah siranû. Na rozdil od 
predcházejících potokù ma Brezanskÿ znacnë vysokÿ obsah zeleza 
(2,5— 5,5 mg Fe/1). Také mnozství chloridu je vyssi. Celkovë zústává 
slozeni vody bëhem roku bez vëtsich vÿkyvû.

M odranskÿ potok, ústící do Vltavy u Interpharmy, odpovídá slo- 
zenim prvÿm trem potokûm. Oproti tomu stoupé  ̂ u Stredniho modran- 
ského potoka (Libusského) obsah siranû velmi znaënë — sulfátová 
tvrdost se pohybuje mezi 8 — 11 nëm., celkovà mezi 15— 16 nëm. a obsah 
rozpustënÿch lâtek dosahuje skoro 500 mg/1. Mnozství chloridù také 
stouplo, ale zeleza je ve vëtsinë pripadû ménë nez 1 mg/1. U nejsevernëj- 
siho modfanského potoka je slozeni vody celkem stale stejné, az na vzo- 
rek z 1. VII. 1943, kde se jevi nëco vyssi obsah vápníku. Zelezo je vzdy 
pouze ve stopách.

Malÿ potok v Z á tis í je  charakterisován vysokÿm obsahem siranû — 
sulfátová tvrdost 14— 20° nëm. —- i znaënë zvÿsenÿm obsahem vápníku. 
Celkové mnozství rozpustënÿch lâtek stoupà az na cca 780 mg/1. Slozeni
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kolisa jen velmi malo. Obsah zeleza je zase nizky, chloridy mezi 34 az 
41 mg/1. Jeste vyssi obsah siranu i veskerych rozpustenych latek obsahuje 
potok H odkovicsky. Sulfatova tvrdost cini zde 20—30 nem., celkova 
30— 39° nem. 2elezo opet pouze ve stopach. Slozeni znacne kolisa.

Potok K u n ra tick y  a B o tic  se blizi opct svym slozenim prvym 
potokum. Tvrdost kolisa mezi 11— 16° nem., sirany mezi 60— 90 mg S 0 3 1 
a celkove mnozstvi rozpustenych latek kolem 400 mg/l. Velmi se menici 
obsah zeleza, ktery u Kunratickeho potoka stoupa od stop az na 3 mg 1 
a u Botice z 0,7 az na 7 mg/1, jakoz i znacne kolisajici obsah chloridu lze 
pravdepodobne pricisti nahodnemu znecisteni.

R o k y tk a  ma znacne vysokou tvrdost celkovou (21— 23° nem.). 
Obsah Mg, Fe a chloridu je dosti vysoky, slozeni vody dosti stejno- 
merne (krome u zeleza a chloridu).

Potoku usticich do Vltavy z leve strany bylo anah^sovano 8 . Z Ko- 
cab y u Stechovic odebrana voda jen dvakrat (cervenec 1943 a 1944). 
Oba vzorky se lisi hlavne v pH (1943 =  8,4 a 1944 =  7,4). Tvrdost ko
lisa o 2° nem. (9— 7° nem.). Rovnez B o jo v sk y  potok, analysovany 
jen 2krat, ukazuje obdobne kolisani. Jinak se oba potoky celkem od sebe 
nelisi. Tvrdost obou kolem 8 ° nem., celkove mnozstvi rqzpustenych latek 
cca 250 mg/1, zelezo jen ve stopach.

Znacne kolisani ve slozeni se ukazalo u potoka Jilo v istsk e h o , 
kde dva rozbory, provedene v lete 1943 a 1944, ukazaly vysoke rozdily 
v celkovem mnozstvi rozpustenych latek a tvrdosti (13,5° nem. az 
5,8° nem.). Prumer techto dvou rozboru dava vysledky velmi se blizici 
slozeni vody Kocaby i Bojanovickeho potoka.

Uplne jiny charakter maji vody potoku dalsich a to z Velke a 
Male Chuchle, Dal ejskeho v Prokopskem udoli a M otolskeho. 
Vsechny maji temer stale pH kolem 8  a i v v zimnich mesicich pri 4° C 
zustava pw na 7,5— 7,8. Vody jsou velmi bohate na Ca, Mg a sirany. 
Obsah zeleza krome u Motolskeho potoka je Velmi nizky, casto pouze 
stopy. Potok ve Velke Chuchli ma prumerne kolem 900 mg/1 rozpuste
nych latek a z celkovych 37—41° nem. tvrdosti cini tvrdost sulfatova 
18— 22° nem. U potoka v Male Chuchli klesa mnozstvi rozpustenych 
latek, i tvrdost je mensi. Slozeni zde take vice kolisa. Tak rozbor z kvetna 
1943 vykazuje celkove mnozstvi rozpustenych latek 473 mg/1 a tvrdost 
21,7° nem., rozbor z prosince 1944 7 2 6  mg/1 vyparku a 29,8° nem. Temer 
beze zmeny zde zustava pH (7,8). D alejsk y  potok v Prokopskem udoli 
ma proti Male Chuchli hlavne vyssi podil siranu a tudiz vyssi sulfatovou 
tvrdost pri temer stejne tvrdosti celkove. M otolsky potok  ma —  
mimo rozbor ze dne 31. X II. 1944 — pH stale 8,0. Vyparek se pohybuje 
bez velikeho kolisani kolem 1 g/1. Tento potok vykazuje vodu s nejvet-
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sim obsahem vápníku, horëiku a siranû ze vsech potokû ústících do Vltavy 
a jedinÿ z tëchto ctvr mà znacnÿ obsah zeleza (0 ,8 — 4,5 mg/1). Tvrdost 
jeho cini 34— 46° nëm, z toho 21— 28° nëm. sulfátové tvrdosti. U S árec- 
kého p otok a klesà tvrdost na 16— 22° nëm. a vÿparek na cca 500 mg/1. 
Rovnëz obsah siranû je znacnë nizsí. Voda jeho obsahuje mala mnozstvi 
zeleza (0,3— 0 , 8  mg 1). Ve vsech rozborech udrzuje voda syé pH na 
7,7— 7,8.

Z potokû ústících do Berounky byly odebrány vzorky jen v letnich 
mësicich. Az na malé vÿjimky pH se blizilo 8  nebo bylo o nëco vyssi. 
Kromë potoka R ad o tín sk éh o  pohybuje se celkovà tvrdost jejich vod 
mezi 12— 18° nëm. a jejich slozeni pomërnë znacnë kolísá. Obsah zeleza 
se u jednotlivÿch potokû rovnëz silnë mëni (Kacak 0,03— 1,7 mg/1, Kar- 
lickÿ potok 0 ,2 — 1,4 mg/1, Budñansky 0— 0,9 mg/1).

R ad o tin sk ÿ  potok, analysovanÿ pouze dvakrât (cerven 1943 
a srpen 1944). Obsah rozpustënÿch lâtek vystoupil z 584 mg na 892 mg/1, 
celkova tvrdost z 23,8° nëm. na 35,84° nëm., pfi cemz karbonátová 
tvrdost zústává témër stejna (cca 15° nëm.) a obsah siranû se vice nez 
zdvojnàsobil. Rovnëz pK vykazovalo u obou rozborû stejné hodnoty 8 ,2 . 
Voda potoka P ra s ta v sk é h o  je mëkci nez ostatni pritoky Berounky. 
Vykazuje pouze 9— 1 ]° nëm. celkové tvrdosti. Hodnoty pH kolisaji mezi 
7— 8,2.

Analysy nëkterÿch rybnikû y okoli Prahy (tab. IV.).
Z rybnikû v prazském okoli jsme analysovali jen 6 . Voda nabírána 

vzdy na nejhlubsim mistë u hràze.
1 . P rok op sk é jezírk o  je bez pfitoku a obklopeno prikrymi 

vâpencovÿmi skalami. Ma vodu na fenolftalein zretelnë alkalickou 
(pH — 8 ,2 — 8,4). Tvrdost je 17— 19° nëm., obsah zeleza velmi nizkÿ.

2 . S liven eck ÿ  n ávesn í ryb n ík  lezí v náhorní rovinë uprostred 
obce Slivenec. Za vëtsich destû odtékà jeho voda do Velkého Chuchel- 
ského potoka. pK je v nëkterÿch obdobicli znaënë vysoké a celé slozeni 
ukazuje silnë zneëistëni stokami a moëûvkami.

3. L ib o c k ÿ ry b n ik je  protékán Sàreckÿm potokem. Jeho slozeni 
ôdpovidà slozeni vody tohoto potoka.

4. M lÿnskÿ ryb n ík  v Kunraticich a 5. Seberák jsou protékany 
Kunratickÿm potokem. Jejich podklad tvori voda tohoto potoka.

6 . K ejsk ÿ  rybník, jeden z nejvëtsich v blizsim prazském okoli, 
lezi uprostrëd obce Keje a je protékán Rokytkou, ale jeho povrchovà 
voda vykazuje nizsí obsah anorganickÿch látek a také nizsí tvrdost nez 
ma Rokytka. Jeho okoli je tvoi/eno chudÿmi bilÿmi kremitÿmi piskovci.
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Ĥ

k
ar

b
o-

 
| n

ät
ov

ä CD CD O H 05 Ot
05 OS 00 00 12

,6

CD CD CD C0 H C0 H 
O W O CO
rH rH ĥ
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X.

Gastrulace a notogenese obratlovcû, zvlàstë clovëka. *)

P r o f .  Dr. J . W  .F I, O K I A X.

(Prediozono ve selu'izi dm* PS. cerven.ce ]945.)

Xez jsem napsal )»rvni díl ucebnice embryologie, jejíz díl druliy byl 
napsán Zn. .Fj<axkkxhmuciíhem. a jez vysla u Melantricha v r. 198b, byl 
jsem nucen dukladné se zamysliti nad gastmlací obratlovcu. Dosel jsem 
jiz tehdy k názorum, jicliz se vétsinou pridrzuji i v tomto príspévku.
Ze se znovu vracím k témto otázkám. je odiivodneno témito fakty: 
I Az dodnes daleko není shody v definici gastrulace a jsou v mínéníeh 
ruznych autoru velmi podstatné rozdíly jak v definici. tak v po])isu po- 
chodu. jez gastrulaei charakterisují. 2 . V ucebnici, jez byla psána hlavné 
pro studenty mediciny, nemohl jsem dosti zdurazniti, éím se moje názory 
lisí od názoríi autoru jinÿeli a nemohl jsem pro ne u vest i dosti dokladñ.

Xemohl jsem tehdy rovnez uvefejniti dosti obrázkíi, jez by mé názory 
podporovaly 4. Od té doby jsem pfisel k néktervm podstatnvm zá vertun 
\r otázce vyvoje entodermu blanatvch, jichz jsem tehdy jesté bezpecné 
neznal.

diz v r. 1980 jsem navrhl, aby bylv ve vyvoji obratlovcu rozezná- 
vány dvé fáze: gastrulace a notogenese. Oastrulaci jsem tehdy definoval 
eo vyvoj entodernm (primárního, t. j. cnterodermu autoru) bez ohledu 
na zpiisob jeho vzniku. dakozto notogenesi jsem tehdy oznacil odlisení 
mesodermu a eliordy od ostatních zárodecnvch listín Tohoto názvosloví

*) Tafo poslodní prúee zesniilélio profesora brnénské lókarskó fakulty I)ra 
•J.\na F loiuaxa vznikla krátee pred jelio internováníin v fíjim 1941; její rukopis 
}>yl spolu s vyobrazeními po sinrti. jmenovaného (byl dne 7. kvétna 1942 v Maut- 
Jmusaiui naoisty popraven) jeho vdovou pañí H kiïexou Fl.oiüANOVor odevzdán 
jednomu z podepsanyeh k uschování. Teprve nyní bylo inozno pomysleti na uve- 
rejneiií ]trace, jejíz rukopis byl úplny, a jejíz vyobrazení bylo t-reba pouze srovnati 
s textem a usporádati.

V P r a z e ,  d n e  19 .  c e r v e n c e  1 9 4 5 .

P r o f .  D r .  Z. F r a n k k n i î e k g e k , p r o f .  D r .  F .  K .  îS i c u n i c k a .
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jsem se drzel i v uéebnici shoi*a uvedené. Bozlisování téchto d\ou pod
statné ríiznvch vyvojovych poehodú pokládám /a velmi dídezité. Ozna- 
covati jedinym pojniem, t. j. eo gastrulaci. poeliody jez vcdou ktomu.ze 
se dostanou entoderm, ehorda i mesoderm pod ektoderm zárodku. jak 
to ciní mnozí autori, pokládám za velmi nevyhodné. Kromé tolio vede 
tí) casto k nedoroznméní. coz je jedním z dúvodii. proc je gastrulace 
rúznymi autory tak podstatné ruzné definována.

Jak bude v dalsím vysvétleno. lisí se nizsí obratlovei (Anamnia) ve 
vyvoji entodermu (myslím tím pozdéjsí vystelku zazívací roury tedy 
enteroderm) velmi podstatné od obratlovcíi vvssíeh: naproti tomu déje 
se vyvoj mesodermu a cbordy. tedv notogenese. ve vsecli tfídáeli obrat 
lovcíi podstatné stejné. To pokládám za nejzávaznéjsí dúvod k tomu. 
abychom odlisovali tyto dva pochody i pojmové.

Za gastrulaci budeme tedy míti pocbod. jímz se dostane enteroderm 
pod ektoderm zárodku. Y kopinatci plzovitém, jenz je predclnideem 
obratlovcíi, dostane se enteroderm pod ektoderm prostou invaginací. 
Tentó pochod je ukoncen pomérné záhy. Dokonciv gastrulaci. má záro- 
dek kopinatce t\ ar naznaceny na obr. 1 . Prúfez tonto gastrulou kopi- 
natce právé po dokonéené gastrulaci (obr. 13) ukazuje. ze sestává z técb- 
to soucástí:

1 Z entodeímu, jenz pozdéji dává púvod \-ystelce zazívací roiuy 
(je to tedy enteroderm). Ten se nalézá uvnitr gastrulv a nedosahuje az 
do samého okraje gastrulv, t. j. do rtú blastoporu.

2 . Z dutiny gastruly, t. j. archentera.
3. Z okraje gastruly t. j. blastoporu. Na ném míizeme rozeznávati

a) ret prední: ném je obsazen materíál pro chordu a pro tak zvany
entodermální váéek, jejz jsein jiz r. 1930 homologisoval s praeehordální 
ploténkou obratlovcíi. Na obr 13 je praeehordální ploténka naznacena 
krouzkv. Mimo ret prední rozeznáváme b) rty postranní, jez \ sobé 
obsahují materiál pro mesoderm, a c) ret zadní, obsahující také praesump- 
tivní mesoderm.

4. líktoderm pak tvorí zevní list gastruly.
Blastoporus kopinatce se vyznacuje tím. ze vyvoj jeho predního rtu 

jen zcela nepatrné predstihne vyvoj rtíi postranních a rtu zadního. ívdvz 
je gastrulace ukonéena a notogenese, t. j. stéhování materiálu pro chordu 
a mesoderm pod ektoderm jesté nezacala. jsou vsechnv rty blastoporu 
kopinatce jiz zfetelné vytiorenv dak ukázeme. je tomu u obratlovcíi 
podstatné jinak.

líozdíly mezi vvvojem kopinatce a nizsích obratloi'cíi jsou vyvolány 
tím, ze obratlovei vajíéka jsou mnohem bohatéjsí zloutkem. Tím je 
znesnadnén pochod, jímz se dostává enteroderm pod ektoderm, tedy
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gastrulace. Je\ i so to. jak jo obecné /ammo. tim. ze enteroderm so no- 
< lost ¿i l jesté dovnitf gastruly. kdyz jiz poéal material pro chord u a meso
derm podriistati pod oktoderm. Pfíkladem jsou na pf. obojzivelnici. záby 
Následkem tobo je prední ret jejich blastoporu jiz zcela zfetelné vytvo- 
fen. kdezto rty postranní nejsou jesté v eelém rozsahn vyznaéeuy a ret 
zadní není víibee zalozen (ohr. 2 ). Teprve tehdy, kdyz jiz notogenese je 
\ plném cliodu. t. j. kdyz je material pro ehordu jiz vsechen a material 
pro mesoderm az na malón éást pojat dovnitf gastruly vytvofí se zadní 
ret. blastoporu (obr. :■>). Blastoporus obojzivelníkü sám není prázdnym 
otvorem. jak tomu je v kopinatei. nybrz treí z nélio jesté éást en tero- 
dermu ve formé zlontkové zátkv de tedy jiz tentó pomérné jesté velmi 
jednodnehv vyvoj obojzivelníkü \ yznaéen tím. ze se vyvoj zadní lio rtu 
blastopoj'u velmi zretelné opozdil za vvvojem rtu predního.

Obrat.lovci, kterí kladou vajíéka mnohem bohatéjsí na zloutek. 
presto ze jsou jinak vvvojové nizsí nez obojzivelníci. dají oceká-vati. ze 
se vyvoj jejich zadního rtu blastoporu jesté podstatnéji opozdí, nez tomu 
bvlo v obojzivelnících. Yzornym príkladem jsou Selachie. dak jsem jiz 
drive ukázal (1 f)3B), máme vyvoj blastoporu Selaehií fylogeneticky 
odvozovati od vyvoje blastoporu jinycli nejnizsíeh obratlovcu takto: 

Za fvlogenese pfibyvalo zloutku ve vajíékách Selaelní. Z blastoporu 
i yénívala tedy zloutková zátka znaénéjsích rozméru, nez tomu je v dnes- 
ních obojzivelnících. Obr. 4 ukazuje toto hvpothetické stadium. Zloutku 
pfibyvalo stale vice, éímz se vyvoj zadního rtu blastoporu podstatné 
porusil. rPento ret byI zloutkovou zátkou jaksi natrzen. Obr. 5 naznaéuje 
|)oéátek tohoto bypothetického pochodu. Tím. ze zloutku pfibvlo za 
dalsího kinenovélio vyvoje jesté podstatnéji. nabyla gastrula Selaehií 
tvaru terée a zadní ret blastoporu dostal se pfed ret pfední. Tentó pochod 
je naznaéen na obr. H a 7. Obi*. 7 ukazuje nvnéjsí tvar gastruly Selaehií. 
Trvá to pomérné velmi dlouho. nez se za ontogenese dostanou k sobé 
oba díly zadního rtu blastoporu od sebe odtrzené. Zatím jiz vyi oj hla- 
\ové éásti zárodku postoupí velmi daleko, tedv notogenese pfedstihne 
na pfedním rtu blastoporu vyvoj rtu zadního jesté mnohem podstatnéji 
nez tomu je v dnesních obojzivelnících.

dak jsem jiz r. I9;»(i ukázal, musí me v okraji diskogastruly Selaelní 
rozeznávati dva okrsky v vvojové podstatné odlisné: Okraj gastruly 
nalézajíeí se mezi rtem pfedním a obéma od sebe odtrzenymi éástmi 
rtu zadního (tedy mezi P a Z. na obr. 5 az 7). odpovídá rtúm blastoporu. 
Budeme tedy oéekávati, ze bude koleni ného za notogenese obrüst-ati 
material pro eliordu a mesoderm dovnitf gastruly. Naproti tomu ostatní 
okraj gastruly Selaehií nema s blastoporem nie spoleéného. Oznaéil jsem 
jej v r. lhdH pojmem gastroporus (na obr. ñ ai 7 ..G''). Z gastroporu tedy 
nevzniká nejen chorda, ale nevzniká v ném také asi pravy mesoderm.
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Je to spíse mesenehym. jenz vzniká v gastroporu. z nehoz so záh\ vytvá- 
rejí eévy, napomáhající resorpci zloutku.

Pres lento rozdíl ve vyvoji zadnilio rtu blastoporw déje se gastru- 
laee. t. j. vyvoj enterodermu. v Selachhch podstatné stejné jaleo v oboj- 
zivelnieieli. Xaproti tcinto Anamniim doznala gastrulace Aniniotu zineny 
ninoliem podstatnejsi. (R. 1040 jsem navrhl ceské názvy misto tcchto 
uázvú reckych: Achordata bezestnmni; Chordata strimati: Aiuim- 
nia =  bezblanati; Ainniota blanati. J4udu teehto názvú \ dalsim 
uzivati.)

A'yvoj ukaznje, ze nahromadeny zloutek by] sice dulezitvm zásahem. 
jenz pfivodil zménu vyvoje, ale v blanatyclt pfistonpily jeste dva jiné. 
mnohem zá\ aznéjsí. dedním z nich je vyvoj zárodkn na sonsi. jenz vyvolal 
vznik plodovych obalu: amnia a choria. Drnlvym je vetsi sj)otfeba kyslikn, 
vyvolaná patrne rychlejsí látkovou vyménon. Oba tito nove )>fistiipujfeí 
i*imtelé méli mnohem závaznéjsí vliv na vyvoj nez nahromadéní zloutkn. 
Zarodek se nmsil ve svych prvych vyvojovycli obdobích vyvíjeti i v okrs- 
ku zadnilio rtn blastoporn tak rychle, ze se vyvoj blanatych nemohl 
dáti cestón, jiz nastonpily Selaehie. Dnvod, ]iroc se musil ]>rávé zadni ret 
blastoporn ve svém vyvoji zrychliti. spoéívá v tom. ze z ného vyeházejí 
])ochody. vedonei ke vznikn allantoidy Allantois je orgánem. jenz má 
mnoho dulezitych hkonh: Zprostredknje vymenii plynh. napomáhá pri 
resorpci bílkn a je nádrzí pro exkréty niocotvornych listrojh. Proc sc 
allantois, tentó nsti'oj, vznikajici v blanatych jako novinka, vyvíjí na 
kandálním konci zárodkn. dá se snad vysvétliti tírn, ze se kraniálné od 
ductus omphaloentericus vyvíjejí jiné. vyvojové také záhy dülezité 
ústroje, a to srdee a játra. Mimo to se zde zakládají jesté dva jiné ústroje:
1 . krajina zaberní, která ovsem nema v blanatych jiz vyznamu ústroje 
dvchacího, ale ni en i se opét v ústroje jiné funkee alespon cástecné a
2 . plíce, které v blanatych. jirestávají by ti plovacím méchyfem a prejí- 
mají úlohu dvchacího ústroje postembrvonálního. Není tedy prekvape- 
ním, ze se nové pristnpující ('ínbryonální dychací ústroj vyvíjí kandálné 
od ductus omphaleontericus, kde je pro néj vice mista a kde také míizo 
mimo jiné ])fevzíti funkei mocového reservoiru.

•lak jsme jiz uvedli, pfedpokládá vyvoj allantoidy na kandálním 
konci zárodkn veasny vyvoj zadního rtu blastoporu, jemuz ovsem. brání 
vclké mnozství zloutkn v blanatych stejnc jako v bezblanatycli. Proto 
se musil vyvoj blanatych rozhodnouti pro jilion cestu. nez nastoupily 
Selachie. Cesta, jiz se vyvoj blanatych dal. je nejlépe vyznacena tím, ze 
se blanatí vzdali starého zpúsobu gastrulace in vagina cí nebo cástecnym 
obrustáním rtü blastoporu. Gastrulace v nicli probíhá tak, ze se její 
príibch nedá nijak srovnati s gastrulací bezblanatyeh. .lak vétsina posled- 
ních praeí ukazuje, vzniká entoderm plazú a ptákú tím, ze ze zárodeéného
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terce. tnofeneho nejprve jen jednou vrstvou bunek, vycestuji bimky 
ktcmo so pod ni usporadaji v novou vrstvu. tvorice tak potom spodni 
\rstvu zarodecneho terce. dak ukazeme pozdeji, je spravny predpoklad, 
ze talo spodni vrstva obsaliuje pozdejsi enteroderm, tedy odpovida ento- 
dorimi bezblanatycli. (Ovsem, obsaliuje mimo to i east mesoderm u, jak 
se ])okiisiin \ nasledujicim dokazali.)

dak jseni jiz r. .1930 ukazal. je si pfedstaviti vyvoj epigastrulv bla- 
natycli z arehigastruly takto: W'ntralni east zarodku se ve sveni vyvojk 
volmi opozcli. A'ypada to tak, jakoby tato ventralni east gastruly byla 
roztrzena a zaujata zloutkoxo n  kouli (obr. <S). Naproti tomu dorsalni 
east gastruly, a tedy i eele okoli blastoporu, se zakladaji velmi urychlenc. 
Blastoporus vyssich blanatyeli je ve srovnani s blastoporem bezblanatycli, 
na pr. kopinatce nebo obojzi\elniku, velmi protazen do delkv, jak uka- 
zuje obr. 9 a 1 0 . To je zpusobeno patrnc uryeblenim vyvoje zarodku, 
lilavne jeho jiodc'lne osy jez se zvetsuje mnoliem rychleji nez v bezbla- 
natycli.

Z reeeneho tedy vyplyva, ze podstatne zineny jez ve vyvoji odli- 
suji blanate od bezblanatveli, spoeivaji jednak v tom, ze entoderm ne- 
\znika ani invaginaei. ani obrustanim rtii blasto])oru, nybi-z bud dela- 
minaei nebo poeliody snacl jestc slozitejsimi, jednak v tom. ze se blasto
porus zaklada pomerne rvelile i ve svem zadnim rtu.

Ysimneme si nyni. ponekud blize teelito pocliodu, odlisujieieli \yvoj 
blanatyeli a bezblanatveli.

( bistrulaee. jiz vznika enteroderm a jez vede k vyvoji gastruly. 
ktera 111a steiiu slozenou ze dvou buneenych vrste\' probilia tedy v bla- 
natyeli zcela jinak nez v bezblanatycli. Yzniknou tak v nejnizsich bla- 
natvcli dve vrstvv gastruly, zvanc zde zarodeeny tore, kterc jsou z po- 
catku od seb(‘ zcela oddeleny. Zalezi nyni na tom, kterym vrstvam 
gastrul\ ko])inatee nebo gastruly obojzivelnikti tyto dve vrstvy gastruly 
blanatyeli odi)o\'idaji. \'yklad neni tak jednoducliy, jak ukazuje mnozstx i 
(lieorii. j(‘z sc* snazi provesti tuto liomologisaci. Molili bycliom tyto tlieorie 
rozlisili na tyto lilavni druliy:

Podle jednc* z tlieorii neodjiovida spodni vrstva zarodecnc'lio terce 
blanatyeli zadne vrstve gastruly kopinatce, je necim nove vzniklyin, 
kaenogenetickym. deji vznik je podle teto tlieorie vyvolan pritomnosti 
velkeho mnozstvi zloutku a vznika z ni tedy jen bunecna vrstva. jez 
napomalia resorjici zloutku. Z techto duvodu byla nazvana v Buxiimc- 
m.m lecitliophor. I’fedstavuje podle toho jen vystelku zloutkovelio vaku 
a nikterak se nezucastiii na vyvoji vystelky stfevni. de tedy jen embryo- 
nalnini utvarem. \ry,stc‘lka stfevni, tedy sluiteciiy entoderm, vznika podle 
teto tlieorie jakousi invaginaei, jez \ plazicli vede ke vzniku zfetelne
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vyvinutého vácku. Vácek ten byI prívrzenci teto theorie nazván ,,ento- 
dermovym” váckem, protoze podle tohoto názoru obsahuje ve své stcue 
entoderm. (Ovsem tentó entoderm v sou h lase s eoelomovou theorií dává 
pozdéji púvod mesodermu a ehorde.)

Tentó názor zdá se by ti nejnovéjsími vyzkuny zeela vyvráeen. Xení 
oprávnéno pokládati spodní vrstvu zárodeeného terée v blanatyeh za 
pouliou vystelku zloutkového vaku, protoze dává jisté púvod i vystelce 
stfevní. A zdá se, ze i eoelomová tlieorie, odvozující mesoderm a chordu 
od entodermu, není správná. Y'oot (11)26 21)) ukázal, ze se niá mesoderm
a chorda odvozovati ne od entodermu, ale od rtú blastoporu. Myslím. 
ze tentó \rooiüv názor usnadñuje poelvopení 'vyvoje obratloveú proti 
eoelomové theorií a proto jsem se ho take jiz drive pfidrzel.

Na druhém misté budiz uvedena tlicorie, která siee nevvlucuje. ze 
spodní vrstva zárodeeného terée blanatyeh dává mimo vystelku zlout- 
kového vaku púvod i vvstelce stfevní, která vsak predpokládá. ze se 
éást vvstelky stfevní vvvíjí také z nvedeného ,,entodermového" váéku 
plaza, tedy jakousi invaginací. Jsem tobo názorn, ze tato theorie je ne- 
s|)rávná v tom, ze predpokládá vznik stfevní vvstelky z ..cntodermové- 
ho" vácku.

Jako tfetí budiz uveden názor, podle néhoz vseehna budoucí stfevní 
vystelka, tedy enteroderm, vzniká ze spodní vrstvy zárodeeného terée. 
Obrústáním rtú blastoporu. pfipomínajícím pfi povrehním srovnání 
invaginaei. vzniká podle teto theorie jen chorda a mesoderm. Nejsme 
tedy podle tollo oprávnéni nazyvati uvedenv váéek plaza entodermovym. 
nvbrz ehordomesodej'movym. Uéinil jsem tak jiz v uvedené néebuiei 
z r. 11)36. Stejného názvu uzil pozdéji (1938)

V teto tfetí theorii je správny pfedpoklad, ze se stfevní vystelka 
vvvíjí jen ze spodní vrstvy zárodeeného terée blanatyeh. Ale jsou fakta, 
ukazujíeí, ze tato spodní vrstva dává púvod nejen enterodermu. Tak 
jsem se mold u Primátú píesvédeiti, ze t. zv praeehordální ploténka 
a H i BitKeiiTKM popsaná anmdární zona vzniká uréité ze spodní vrstvy 
zárodeeného terée. V praeehordální ploténee i v annulární zone vzniká 
beze vsí pochyby mesoderm. Je proto správné, oznaéiti o ha tvto okrsky 
jako praesumptivní mesoderm a nepovazovati je za entoderm. Xa druhé 
strané je jisto. ze ehorda eelá a snad vétsina mesodermu nevzniká ze 
spodní, nybrz z vrehní vrstvy zárodeeného terée. ( Pozdéji se k tomu jesté 
vrátíme.) Z toho tedy vyplyvá, ze materiál pro mesoderm je éásteéné 
obsazen ve svrehní, éásteéné ve spodní vrstvé zárodeeného terée.

Vyeházejíce z tohoto faktn, múzeme se pokusiti srovnati obé vrstvy 
zárodeeného terée blanatyeh s listy, tvofícími gastrulu kopinatce a oboj- 
zivelníkú. Uvazujme na]ifed o tom, je-l¡ takové srovnání viibec mozné.
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Xebyla by zcela bez podstatv námitka. ze se vyvoj vistee zárodeé
ného terée blanatveh tale odlisil od vyvoje gastruly uvedenyeh bezbla- 
natyeh. ze zde jakékoli srovnání není mozno. (Pfíkladem by mold by ti 
hrbolek ocasní. z néhoz jednou zalozené zárodeéné listy na svém kaudál- 
ním konci proste dorustají, aniz Ize v oeasním hrbolkn i'ozeznávati od 
sebe entoderm, mesoderm a ektoderm). Kdybychom se pfidrzeli tohoto 
názoru, jonz skepticky odmítá podobnost raezi vyvojem zárodeenyeh listii 
blanatyeb a bezblanatyeh. nemohli byehom mluviti o néjaké speeifieité 
zárodeenyeh listú za blastogene.se blanatych vubec. Miisili bychom pak 
\y\oj blanatyeb za blastogenese popisovati samostatne, t. j. bez srov- 
mi\ ání jelio s vyvojem bezblanatyeh.

.Mysliin. ze tentó postup by nebyl oprá\ nény ( ’hei se v dalsim poku- 
siti dnkaz, ze se da blastogenese blanatyeb dosti dobfe poro\'in'u'ati 
s blastogenesi bezblanatyeh.

Jak jsme jiz uvedli. nedá se zpusob \yvoje entoderinu blanatyeb. 
jak eines za Ontogenese probíhá. srovnávati s vyvojem entoderinu bez
blanatyeh. body gastrulace blanatyeb se odlisuje k nepoznání od gastru- 
laee bezblanatyeh. Po ukonceni gastrulaee blanatyeb je tvofen zárodee- 
ny tere. ted\’ stena gastruly dvema vrstvanii bunék. Jak jsme uvedli. 
je jisto. ze vrehuí vrstva' teto gastruly obsahuje vseehen ektoderm. vse- 
elien material pío pozdejsi ehordu a patrne vétsinu materiálu pozdéjsího 
mesodermu. Spodni vrstva gastruly obsahuje pak vseehen enterodenn. 
1 edy vsechnu \ ystelkn pozdejsi zazivaei lourv. a eást pozdéjsího meso
derm u. /  tcehto (luvodii není ted y správné. oznaéovati vrchtií vrstvu 
gastruly blanat veh (zárodeéného teree) eo ektoderm. spodní vrstvu pak 
eo entoderm. Je to stejná chvba. jako kdybychom oznacili zevní vrstvu 
bunék gastruly kopiñatee ve stadiu. zobrazeném na obr. I o, co ektoderm 
(ve rteeii blastoporu obsahuje totiz tato vrstva material pro ehordu a 
mesoderm) a spodní vrstvu eo entoderm (obsahuje totiz ve rtech blasto- 
poru materiál pro ehordu a mesoderm)- Ovsem. tohofo oznaéení se do 
znaéné míry uzívá az dodnes.

Obé vrstvy zárodeéného teree jsou z pocátku od sebe zeela oddéleny. 
Je to tedy tak, jakoby se za tylogenese od sebe oddélily obé vrstvy stény 
gastruly Je nyní dúlezito rozliodnouti, kudy vede délící cara, v níz se za 
fvlogenese obé vrstvy gastruly v blanatveh oddélily. promítneme-li ji na 
gastrulu dnesních bezblanatyeh.

1 ’odle mého soudu vede predpokládaná délící cara v gastrule kopi- 
natce místem. oznaéenym na obr. 13 prerusovanou carón. Prúmét teto 
délící éáry do obrazce praesumptivníeh okrskú obojzivelníkú. zjisténych 
expeiimentálné V octem, je naznaéen prerusovanou carón na obr. II. 
Obr. P2 ukazuje jnumet teto délící éáry do gastruly kopinatee ve stadiu.
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y  némz je jiz v béhu notogenese, t. j. v ncmz se dostal jiz material pro 
mesoderm a ehordu pod ektoderm.

Pokusil jsem se na obr. 14 a 15 zaehytiti dve hypothetická stadia, 
jimiz za fylogenese pros la gastrula blanatych (epigastrula). (4 así rula na 
obr. 14 se jeste podstatné nelisí od gastruly kopinatee na obr. 15. Blasto- 
porus je v ni jeste priichodny (jeho postranní ret je ovsem zakreslen 
y prumétu do mediánní roviny, jak je tomu i na obr. 15). (dastrula je 
pouze zvétsena ve srovnání s gastrulou kopinatee a krajina blastoporu 
je tíni relativné mensí.

Ve stadiu, zacliyeenéni na obr. 15, doznala hypothetická gastrula 
jeste vetsího zvótsení, ale mimo to je její blastoporus jiz neprüchodny.
• leho postranní rty se protáhly do dólky a jsou srostlé. 'foto období dá 
se jiz zcela dobre srovnati s epigastrulou dnesních blanatych. Prerusova- 
nou earou je naznaeena délíeí cara, jez oddeluje obe vrstvy gastruly 
(zárodecného teree). Jedi schema na obr. 15 správné, pak spodní vrstva 
zárodecnélio terce blanatych, ulozená pred pocátkem notogenese v okrs- 
ku, ohraniceném kraniálné pozdéjsí praechordální ploténkou a kaudálne 
místem, v némz se pozdéji vyvine kloaková membrana, neobsalmje j)o- 
zdejsí vystelku zazívaeí rourv. nybrz jen praesumptivní mesoderm. Budu 
míti jeste prílezitost ])fi popisu lidskc ontogenese uvésti doklady pro 
spiávnost tolioto tvrzení. Ale nez se k tomu dostanu, musím se jeste 
zabyvati popisetn notogenese blanatych.

Notogenese blanatych probíhá \ elmi podobne jaleo notogenese ko- 
piñatee a obojzivelníku. Jde zde o obrüstání rtu blastoporu mater.iálem 
pi'o mesoderm a ehordu. Brotoze se gastrulaee v blanatych deje pochody, 
jez nemají s in vagi nací nie spoleeného, neprojeví se gastrulaee vyvojem 
otvoru, vedoueího do gastruly, tedy vyvojem blastoi)oru. Blastoj)orus 
se zalozí zrejmé teprve za notogenese, at je jiz prüchodny nebo nepru- 
cliodny.

Notogenese kopinatee spoeívá v torn, ze se kolem pfedního rtu 
blastoporu dostaue dovnitr gastruly, tedy pod ektoderm, material pro 
ehordu, kolem rtu postranních a rtu zadního pak material pro meso
derm. Snazil jsem se tentó poehod naznaeiti na obr. 1(5. de z ného |)atrno. 
ze jiz v kopinatei obrüstá pfední ret blastoporu ryehlcji nez rty postranní, 
zvláste ze se notogenese opozdí ve rtu zadním. rPo je jeste vice vyznaéeno 
vr obojzivelníeíeh, jak ukazuje obr. 17.

Notogenese v j)Iazech je zahájena vyvojem pfedního rtu blastoporu, 
jíinz je pfední okraj t. zv. primitivní jamky. Na obr. 19 je naznaeeno. 
jak z ného narústá material pro ehordu a mesoderm srncrem kraniálním. 
Vznikne pfi torn, jak známo, onen ,,entodermovy“ váéek autorú, správ- 
néji zvany váékem chordomesodermovym. dak ukazuje obr. 2 2 , je tentó 
váéek z poéátku ventrálne uzavren a jeho spodní stena lezí Jia spodní
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\rstvc zárodecného terco. Podio moho soudu jo niitno predpokládati, zo 
lato spodní vrstva chordomesodermového váeku obsahuje jen mosodorm. 
nikoli entoderm. Pozdéji spodní «tona chordomesodermového váeku 
zmizí a vácek ¡so otevre do archentera, protoze zmizela (patrné rozestou- 
pením) i spodní vrstva zárodecného torcí*, poknd so nalézala pod chordo- 
m osod orí 11 o v y i n v ác kom.

Jo nyní velmi dúlezité rozhodnouti, eo v sobo obsahuje vmezerená 
plolónka, lezící mo/.i okraji chordo\é ploténky a niístom. v némz prechází 
okraj chordomesodermového váeku do ontodorinu (obr. 23, Y p.). 
Myslím. zo jo správny jen joden vvklad. t. j. zo tato vr.stva v sobo obsa
huje praosuinptivní mosodorm. Pozdéji so konvergencí priblízí k sobo 
mista. \ niehz prechází mesoderm do ontodormn, k modiánní cáre. az so 
dotknou okrajñ chordové ploténky (obr. 24). Nakonec se oddélí meso
derm od ontodormn a entoderm se spojí pfechodné s okraji chordové 
ploténky Pozdéji so oddélí i chordová ploténka od ontodormn a pfoméní 
so v oliordu. To jsou pochody dobí'o známé.

Podo bné jako v obojzivelnícíoh zalozí so i v plazíeh ncjprvo p red ni 
ret blastoporu. Pozdéji so zalozí i rty postranní a blastoporus v plazíeh 
nabudo tvaru podkovy (obr. 20). Mozi oboma postranní mi. rty blasto
poru cní bunécnv útvar, ktery svym tvarem a svou pfítomností mozi 
rt \ blastopoi'u s \ cm 11 autory k tomu. zo joj homologisovali so zlout kovoii 
zátkou. Alo J \n Ti i: (1017) ukázal. zo zdo nejde o homologon zloutkové 
zátky nebot; tato zátka. nazvaná Ti kiom metastomální. neobsahuje 
entoderm, nerku-li zloutek, nybrz praosnmptiviií mosodorm (obr. 21).

Presto, zo so v plazíeh zadní rot blastoporu zrotolno vyrysuje po- 
mérné pozdé, vyrüstá z ného praosumptivní mosodorm pomérno brzy. 
byf i pozdéji, noz tomu je ve rtu prodním a rteeh postranních. Obr. 18, 
porovnán s obr. 10 a 17, má nám ukázati poéátek notogeneso plazú ve 
srovnání notogenesí kopiñatee a obojzivelníkü.

Notogeneso ptací lisí so od notogeneso plazí v téclito bodoeli:
I Rlastoporus je znaoné protazen do délky a rvazvvá se primitiv 

ním prouzkem. Protazením blastoporu zúzil se relativné jobo prední ret 
Kdezto v plazeeh vyrüstá z predního rtu blastoporu mimo material pro 
oliordu jestc i material pro mesoderm, vyrüstá v ptáeíeli z predního 
konoe primitivního prouzku material pro oliordu a patrné je tonto ma
terial obsazen i v prední cast i primitivního prouzku (snad v prední jelio 
trotiné).

2. Mesoderm poone pod okrajem zárodecného torce záhy ryehleji 
rustí noz mosodorm, resp. chorda, ulozená mediálnéji odtud. rrím vznik- 
nou mesodermová krídla, naznacená na obr. 25 (srov s obr. 20) a 20 
(sro\ s obr. 18).
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Ostatní znienv jako fakt. ze ve vétsiné ptákó nevzniká dulina 
ve vvbézku chordomesodermovém (tímto názvem jseni oznaéil r. It)2<> 
hlavovy vybézek autorú) a jiné rozdíly oproti vyvoji j)lazu. nás zde pro- 
zatím nezajímají.

Srovnámedi blastogenesi ssavcu s blastogenesi pláku a plazú. vidí- 
iik‘. ze vyvoj ssavcu jo v jednom sméru podstatné zrvchlen. -Jo lo \ yvoj 
plodovych obalu. Kdybvchom chtéli odvoditi epigastrulu ssavéí od 
archigastrulv. moldi bycliom uzíti k znázornéní prechodních vyvojovytdi 
sladií obrázku S az 10. Musili byohom si jen u\edomiti. ze okrsek. zaujaty 
na todito obrázeíeh zloutkovou koulí. je \ ssa\eíeh zaujat plodovymi 
obaly, a to pfede\síni trofoblasteru.

Vsinineine si nyní, jak se vyvíjí blastoporus ssaxcí. Pouzijnie za prí- 
klad vyvoj lilastojioru vejn-e. Stuektkk (1027) pojisal dostateéne bohatou 
íadu stadií casné notogenese tohoto ssavce. Seliemata na obi'. 27 
ukazují \ ysledky Stukktkuov v< n studií. \'yply\ á z nicli. ze na rozdíl 
od vseeli tvoríi ahora uvedenyeli roste mesoderm z easného základu 
nejprve smeivm kaudálním. Sám základ blastoporu \ nejcasiiéjsím 
období (obr. 27) dává tusiti. ze blastojiorus zde není zalozen jesté \'e 
svém eelém rozsalm. Skuteenost. ze mesoderm z tohoto nejranejsího 
základu roste najired smerem dozadu (obr. 2<S). opmvñuje domnénku. ze 
zde by 1 nejprve zalozen zadní ret blastoporu. Tomu nasvedéuje i poloha 
základu primitivního piouzku. t j. blastoporu, na samém kaudálním 
okraji zárodeéného terce (obr. 27 az .*>(>). Pozdeji se blastoporus vepfe 
rozsifuje smerem kraniálním a vzniká z neho ])odlouhly út\ar (obr. 22). 
jenz si lepe zaslouzí názvu ..prouzek ' nezli jobo prvv základ. Ale noz s(* 
tobo stadia dosáhne, pokroéí podstatno vyvoj mesodermu. Mesoderm 
roste ilined po svém vystoupení nejen sniéreni kaudálním. nybrz i stra 
nou (obr. 2í)) a zaéne brzy zahybati smerem kraniálním, ale jenom pod 
okrajem zárodeéného terée. rTak se vyvinou mesodermová krídla pomér- 
né velmi záliy t. j. v období, v némz se jesté prední ret Vilastoporu rádné 
nezalozil (obr. 20 22). Ze prední ret blastoporu není jesté plné vyvinut
miízeme son di ti z tollo, ze z nélio nevvrustá jesté základ cliordy dopro- 
\ ázeny po stranách mesodennem. t. j. vybézek chordomesodermovy

Uvedená mesodermová krídla se spojí naxzájem pod kraniálním 
okrajem zárodeéného terée velmi záliy, v období (obr. 21), v némz stále 
jesté není prední ret blastoporu. t. j. primitivní uzel. plné vyvinut. A také 
jesté pred tím. nez se primitivní uzel vyvine. vznikne v mesodermu velmi 
rozsáhly exocoelom (obr. 22). Pred kraniálním koncem prinijtivního 
prouzku zustává i v tointo období jesté éást zárodeéného terée (gastruly). 
v jejímz rozsalm mesoderm jesté nevnikl níezi vrehuí a spodní vrstvu 
terée Do tohoto prostoru vroste pozdéji vybézek chordomesoder 
movy
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Xejnápadnéjsí rozdil niezi vÿvojem vepre a vÿvojem nizsich lila
ila t-yc-Ji spocívá v loin, ze se v nëm nejprve zalozil zadni ret blastoporu, 
potom rtv postranni a teprve nakonec ret predni. Po prvé ve kmenovém 
vÿvoji zvraei se \ ssavcich porad. v nëmz se vyvijeji rtv blastoporu 

opacném sledu. Ssavei tak tvofi pravÿ opak ve srovnání s vÿvojem 
Selaeliii. v nichz je vÿvoj zadniho rtu blastoporu opozdën nejvice.

•J sine jistë opravnëni predpoklàdati. ze je to uryehlenÿ vÿvoj alian- 
loidy jenz si vvzaduje predëasného vÿvoje zadniho rtu blastoporu. 
dedi toiiiu tak. ])ak ti ssavei. v nichz je vÿvoj allantoidy urychlen nej- 
vita*, ntëli by ve vvvoji zadniho rtu blastoporu vykazovati uryehleni 
nej vêt si.

Xeni pochybv o totn. ze vÿvoj allantoidy je nejvice urychlen v Pri
ma t-eeh. Musinie si ovseni uvëdomiti. ze allantois sestává ze dvou záro- 
deènÿeh listù: entodermu a mesodermu. Mesoderm allantoidy Primâtu 
objevuje se v poclobë útvaru. jenz byl uazvàn zàrodeènÿm stvolem. 
H i  n i ;  i;t h t  (11)02) ukâzal. ze se zàrodeénÿ stvol zakládá jiz \ tak nizkém 
Primâtu jako je Tarsius. \r obdobi. \ nëmz se zalozï primitivni |)rouzek. 
vyrusta mesoderm nejprve smërem kaudálním. Vyvine se z nëho záro- 
deënÿ stvol, tedy lento mesoderm odpovídá mesodermu allantoidy 
I entodermální allantois se zakládá pomërnë záhy, ale prece jen znatelnë 
pozdëji nez allantois mesodermální. Ze entodermální allantois Tarsia 
vrustá do zárodecného st\olu. je jen dükazem tollo, ze zárodeenv stvol 
je homologon mesodermu allantoidy'.

I^xoeoelom se v Tarsiu take velmi záhy zalozí. a to jestë drive, nez 
tom u je ve \ epri.

P. 1021) sdëlil prof. J .  P H m . u nëhoz jsem tehdy pracoval. pfed 
Royal Society ze u Hapale jacchus. Priináta vÿse vÿvojovë stojiciho 
nez Tarsius, vznikà mesoderm jestë drive, nez se zalozí blastoporus \ e 
formë primitivniho prouzku. a to v miste, kde pfechází ektoderm amnia 
do ektodermu zárodecného terce. tedy na samém kaudálním ok raj i záro
decného torce. Tentó H n.i.i v objev privedl nine k tomu, ze jsem v lid- 
skych zárodcích nalezl na obdobném misté okrsek, v nëmz z ektodermu 
vzniká mesoderm, a to' v obdobi, a- nëmz blasto|)orus. t. j. primitivní 
IMouzek. není jestë zalozen.

Popsal jsem tentó pochod podrobnë pfi popisu enibrya F etzek 
( 1030). diz tehdy jsem ukázal, ze podobnÿ pochod, t. j. vznik mesodermu 

misté, kde ektoderm amnia pfechází v ektoderm zárodecného terce, 
muzeme predpokládati i v jinÿch jestë mladsích lidskych zárodcích, tak 
na pf. v zárodku Peters. WO v. Mollendorff a embryu Beneke. Pozdëji 
jsem mël prílezitost studovati i obrázky rezú embryem Werner (Stieve) 
a i v tom to velmi malém objektu jsem nalezl misto, v nëmz je uvedenÿ 
\ znik mesodermu velmi pravdëpodobnÿ. Bydo by tedy mozno pfedpoklá-
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dati. ze alespoñ rást lidskébo primárníbo mesodermu nevzniká primo 
/. moruly, nvbrz z okr.sk u. jenz lezí pozdéjsímu ] )iiin Lt i \ 11 í m n prouzku, 
tody nespornému blastoporu. velmi blízko. dezto primarní mesoderm 
pri nejinensím \' té éásti, kde tvorí zárodeény stvol, odpovídá mesodermu 
allantoidy. a protoze víme. ze mesoderm allantoidy vzniká v zadním rtn, 
jsme oprávnéni predpokládati, ze je vyvoj zadního rtu lidskébo blasto
poru také uryeblen, a to v míre, jiz zádny j i 11 y tvor nedosábl. Protoze 
tato otázk'a je velmi dulezitá. pokládám za nutné. zabvvati se jí podrob- 
neji a doloziti ji pozorováními na objekteeb mué pino prístupnyeb.

dak jsem poznamenal shora. popsal jsem \' embryu Fetzer okrsek 
lezíeí za kloakovou membránou. v némz ektoderm je splynuly s meso- 
dermem (r. Ií>;»0. obr. bo az (>S). Tyto své drívéjsí údaje rozmnozuji nyní 
obrázky z embrea Heneke, jez jsem také mold pod mimé studovati. 
Fmbryo Beneke je velmi dobre zachováno, takze lze z nélio déla ti plné 
platné závérv Xa rezu Ib (obr. 44), jenz lezí kaudálné od kloakové nieni- 
bi'ány (obraz kloakové membrány je na obr. 4o), je ektoderm splynuly 

mesodermem. Xelze uréitostí mluviti o tom. ze by zde mesoderm 
z ektodermu jesté vznikal. ale velmi úzké prostorové vztaby mezi obéma 
témito zárodeénymi listy ukazují na to, ze zde jde o okrsek. kd(* patrné 
drí\e mesoderm z ektodermu skuteéné vznikal. Podobny okrsek lze 
¡esté dokázati i v embryu Bi 1 jez je mué k disposici a jez je snad lepe 
zaebováno nez embryo Beneke (rez 42b. obr. oO). V embryu Bi 1, jez je 
ponékud vyse vyvinuto nez embryo Beneke. jde snad poslední stopy 
drívcjsíbo vzniku mesodermu z ektodermu kaudálné od kloakové mem
brány

diz drive jsem vyslovil názor ze vznik mesodermu z ektodermu 
kaudálné od kloakové membrány a velmi casny vyvoj kloakové mem
brány samé jsou v Jidském zárodku díikazem urycblenébo vyvoje zad- 
nílio rtu blastoporu. Protoze vr élovéku vzniká mesodermální allantois, 
t. j, zárodeény stvol. ueobycejné záliy, mnoliem drive nez v Tarsiovi. 
musí se vyvinouti predéasné i ta éást blastoporu, ze které mesoderm 
allanloidy vzniká. A to je právé zadní ret.

Prední ret blastoporu vzniká v élovéku také dost i brzy První jebo 
základ je patrné prítomen jiz v embryu Fetzer. dak jsem spoleéné 
s FKTZK.iti;m ukázal. je ulozen základ primitivního prouzku asi uprostred 
zárodeéného terée. Tato ]»oloba jebo opraviíuje názor, ze jde o kraniální 
kouec primitivníbo prouzku, jenz set pozdéji zméní v primitivní uzel. az 
z nélio zaéne vvrustati ehordomesodcrmovy vvbézek. V embryu Fetzer 
je. jak bylo jiz r. lüdO popsáno. zalozena jiz kloaková membrána, a to 
na kaudálním koiuá zárodeénébo toreé, a oddclené od základu predníbo 
rtu blastoporu(ukazuje to liase soberna na obr. I>4). Kloaková membrána 
vzniká \ élovéku tak záliy, protoze mesoderm zadníbo rtu blastoporu
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jiz /. tolioto rtu \yeosloval. I’roto so ektoderm zadniho rtu blastoporu 
prilozi k entodormu a sroste s nim.

Tak ¡o zalozon lidskv blastoporus ve svó nejkaudáInejsi cásti nej- 
drívo coz je vzhledem k ostatním obra!lovofim naprostá novinka. Jak 
jsem uvedl. jo \ y volána pfediaisnym vy vojem allantoidy Dalsí zvlást 
nosti lidskcho blastoporu jo. ze jelio predni rot se zakládá oddélenó od 
rlu zadniho. To so d;i \ysvotliti predpokladem. ze po vyvoji allantoidy 
jo ponióme take uryolilon i vyvoj chordomesodermovóho vybezku. takze 
stredni cást blastoporu. jobo rt\ postranni, json vo vyvoji relativne 
opozdoiiN

\ oinbryu Bonoko (obr. ‘ïÔ) jo základ priniitivnilio prouzku zretelne 
delsi nez \ embryo Ketzer (obr. 34) a Airí so smerem kaudálním k základu 
kloakovó membrány V embryu Bi I dostal se základ priniitivnilio proiiz- 
kh az tesne ke kloakovó membrane, jak ukazuje obr. 30. a v embryu 
Bi XI s ni jiz splymil. Teprve v tomto posledním objektu (obr. 37) so 
zakládá chordomesodermovy vvbózek. .Je zalozon "vsak jiz v embryu 
Hugo ( S t i k v k . 1 í)2t>). jez je o ñeco malo mlaclsí. debo charakter nedává 
z pocátku moznosti rozeznati buñkv pozdejsí chordy oil ostatníeb bunók 
chordomesodermovóho vybezku. Bokládám za oprávnenó predpokládati. 
ze imito první základ chordomesodermovóho vybezku ehová mnobo 
praesumptivníbo mesodermu. dak jsem jiz sbora uvedl. predstavuji si. 
ze so sjiodní vrstva zárodeÓnébo terco vv vino la z vrstvv vrcbní tím. ze 
se gastrula rozdelila na dve cásti v Iinii. naznacenó na obr. 1 I a 13 eárko- 
vanou carón. A predpokládám. ze cást mesodermu (])raecbordálníbo) 
zustala i’ borní vrstve zarodeem'ho torce. "Pato se pak první dostane 
obríistáním kolem predního rtu blastoporu pod ektoderm, tody v nej- 
ranójsím základu eliordomosodermovóbo vybezku.

Yyvojem |)rimitivníbo prouzku a vybezku chordomesodermovóho 
prechází zárodek do nologenese. Ta se dejo, jak jsem jiz drive ukázal. ve 
vseeh obratloveíeb v podslató tale jako v kopinatci. i. j. mesoderm a 
chorda obrustají rty blastoporu a tak se dostanou pod ektoderm.

Y mladóin základu chordomesodermovóho vybezku nelze rozeznati 
buíiky pozdejsí ebordv od bunek pozdejsíbo mesodermu. Takovy mlady 
základ eliová patrne relativne velmi mnobo mosodermovóbo materiálu. 
Xaznacil jsem jej na obr. 37 hrubymi teókami ve stadiu. odpovídajíeím 
zár odku Bi X I.

Opustíme nyní lícení dalsí notogenese a obrátíme pozornost ke 
gastrulaci. t. j. vyvoji entodermu. v lidskóm zárodku. dak jsme videli. 
je gastrulaee blanatycli a tedy i clovóka pod.statue zmenena ve srovnání 
s gastrulaci kopinatee a obojzivelníkii. Bokusím se zeela strucne shrnouti 
to. oo Izo dnes o lidskó gastrulaci ríei.
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Xejmladsi objekt. xe kterém by la pfedpokládána prx ni stupa ento- 
dermu. odliseného jiz od ostatnich budoucich zárodeénvch listu. je embryo 
Mateer. popsané Stkkktkkkm r. Iblí). Ale tentó objekt je velini defektní 
a proto nelze z neho uzavírati definitivné platné závéry «Je-li Stkkrtk- 
nrv popis správny vznikala by dutina zloutkoxého vaku patine dehis- 
ceneí.

Ye starsích slusné zachovalych zárodeíeb. \ embryu Peters a embryu 
Werner (Stikx i;. 1031) je pak jiz zloutkoxv vak x dosti pokroéilém stnpni 
vyxoje.

•le zajímaxé. ze není sbody x názoreeb. eo je entoderm, na pf 
\ embryu Werner. Zloutkoxv vak tohoto embrya je vystlán ve sxé dor- 
sální éásti. tvofící spodinu zárodeéné ploténky vrstvou bunék. které 
jsou zfetelné vyssí nez buñky. vystyiající ostatní eást zloutkovélio vaku. 
Tyto vysoké bnñky nejsou uspofádány x pra-videlny epithel. Postra ni ií 
a ventrální sténa zloutkoxého vaku má x ystelku jednoxrstex non ploehon. 
velmi zfetelnou vsude, az na zárodeény stvol. Pod zárodeénym stvolem 
není dutina zloutkox ého vaku vystlána zfetelnou vystelkou. odlisitelnou 
od mesodermu zárodeéného stvolu.

Stikvk je toho názoru. ze entodermem je jenom ona vrstva x y. 
kyeh bunék, ulozená pod zárodeénym teréem. Ostatek zloutkox ého xaku 
nema podle Stikvkho jesté entodermn. Entoderm se podle neho tvofí 
tak. ze je zalozen nejprxre pod ektoderinem zárodeéného terée x- pod o be 
ploténkv a odtud se t-eprve rozsifuje na vseehny strany. Piocha vrstva 
bunék. jez xystylá postranní a ventrální éást zloutkox ého x aku x- embryu 
Werner, je podle S tikvkho mesodermem primárním. jenz pozdéji tvofí 
zevní. mesodermoxy list zloutkoxého vaku.

Naproti tomu vyslovil CIjiosskk názor ze se dutina zloutkoxého 
xaku x élovéku tvofí patiné dehiseeneí a ze entoderm postranní a ven
trální stény zloutkoxého vaku x- embryu Werner je artefieiálné. post- 
mortálné rozrusen a proto x- embryu Werner ehvbí.

Nemohu souhlasiti ani s prvym, ale zvlásté ani s druhym z téchto 
názoru. Embryo Werner není sice bezxadné zaehováno a jeví zfetelné 
postmortální zmény ale nie nás neoprax mi je k pfedpokladu. ze se zrovna 
entoderm postranní a ventrální stény jeho zloutkoxého xaku rozpadl 
a zmizel. nezaneehax sto]). Sténa zloutkoxého vaku je v tomto objektu 
sice artifieiálné natrzena. ale jinak není na ni pozoroxati podstatnyeh 
zmén.

Kdyz jsem hotovil rekonstrukee pfíénych fezii tímto embryem 
(embryo je fezáno téméf pfesné podélné) a uréoxal jeho rovinu fezu. by 1 
jsem toho názoru. ze jak vysoké buñky pod zárodeénym teréem. tak onx 
ploehé buñky. vystyiající ostatní sténil zloutkoxého vaku embrya Wer
ner, jsou entodermem. Mesodermální list zloutkoxého vaku je \ tomto



• »bjektn 11<xlIt* mélio soudu pritomen eo nesouvislá vrst/va Imnék. jez le/.i 
dosti nepravidelné rozesety \ okolí entodermálního listu.

Doáel jsem \sak k závérum. jez nine vedou k éásteéné zméné tohoto 
mélio púvodního názoru. Vedou nine k tomu jednak údaje o gastrulaei 
blanatyeh od jinyeh autoru. jednak \ last ni pozorování na nizsíeh Pri- 
mátoeli. jez nine bylo mozno vykonati pri studiu teehto objektu zaspolu- 
práee s .) 1* Hiu.mi. Xa základé toho nepokládám onu vrstvn vvsokych 
Imnék. tvoííeích spodinn zárodeéné ploténky v embryu Werner. za onto 
derm. .)e to praesumpti vni mesoderm.

Myslhn. ze se v elovéku dutina zloutkovélio vakil vyviji dehiseenei. 
jak si* to predpokládalo jiz drive, ale ze dorsální stena zloutkovélio vaku 
neobsahuje pristi vystelku slfevni. tody enteroderm. nybrz praesumptiv- 
ni mesoderm. Je to ta east mesodermu. která by la za fvlogenese odtrzena 
od pozdéjsí vrehní vrstvy zárodeéného terée a spolu s entodermem tvori 
spodni vrstvn zárodeéného terée. Je to tedy onen mesoderm, jenz je na 
obr. 13 ulozen tésné pod prerusovanou éarou a na ohr. I 1 uvnitr od pre- 
rusované éáry.

Tentó praesumptivmí mesoderm, obsazeny ve ,spodni vrstvé záro
deéného terée. srustá pozdéji s ínesodermem. ktery vznikne z prinutiv- 
ního prouzku a z vybézku ehordomesodermového. Xení tedy správné 
mlnviti o tom. ze ..entoderm" sroste s ..ektodermem1' kdvz se poéíná 
zakládati primitivní prouzek. Správné je. ze praosumptivní mesoderm, 
obsazeny v zevní vrstvé zárodeéného terée. sroste s praesumptivním 
ínesodermem. obsazenym ve vrstvé spodni. Kdyz prijmeme tentó pred- 
poklad. müzeme snadno poehopiti poehody pfi dalsím vyvoji lidského 
zárodku. jak je budu nyní popisovati.

Jak jsem spoleéné s F ktziíukm popsal (11»:>0). je vi se první znáinkv 
tvofíeího se primitivního prouzku v embryu Fetzer v torn, ze srostla 
vrehní a spodní vrstvn zárodeéného stítu. Stejné popsal základ primitiv- 
ního prouzku v embryu OP a W’O v Mollendorff. V embryu Fetzer 
nalézá se mimo to kraniálné od základu primitivního prouzku okrsek. 
i némz buñky spodni \ rstvy zárodeéného stítu (v práei z r. 1930 ozna- 
éené ovsem eo entoderm) mají zeehi jinv vzhled nez buñky postranní 
a ventrální stény zloutkovélio vakii. Jsou totiz mnohem vétsí a slabéji 

barví. pusobíoe dojmem. jakoby byly vakuolisovány Jsem nyní tobo 
názoru. ze tvto buñky nejsou enterodermem. nybrz praesumptivním 
ínesodermem pozdéjsí praeehordální jiloténky Mvslím, ze dorsální sténa 
zloutkovélio vaku embrya Fetzer není vystlána pozdéjsím enterodermem. 
nybrz praesumptivním mesodeimem (obr. 40).

Fmbryo Fetzer není dosti dobfe zachováno. Xaproti tomu dalsí dva 
zárodky ponékud vy.se vyVinuté. embryo Beneke a embryo Bi I. jsou

( ¡ ; \ S |  r n l i i c c  c'l M i l l  ( |0- (»1)('SO o b m l  l u \ ' i l l .  x v l á s t  r  é l u v o k i l  1 .“)
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zaohovány velmi dobfe a Izo tody na niel» velmi pohodlne studovati )>o- 
merv tolo sporné vrstvv

Tak Ize jistotou zjistiti. ze dorsální siena nejkaudálnéjsí east i 
zloutkového vaku. kterou jst.Mii jiz drive (1929) nazval allantoenteriekou 
vyehlípeninou. noní tvofena entodermem. nybrz mesodermem. 'Tato vy- 
ehlípenina iná na pí. na fezu 25 (ohr. 4(>) velmi malé lumen: ale presto 
je pékné vidéti. ze skuteénv entoderm, tvofící jelio postranní a ventrální 
sténu. je slozen z kubiekyeh epitheliálníeh bunék. kdezto jelio dorsální 
stena jo tvorena Imñkaini. majíeími vzlded bnnek mesoderm.álníeli. jak 
se nalézají v mesodermu primitivního prouzku. 1 .•*<»el eelovi krajinou pri- 
mitivního prouzku není o'dlisitelného entodermu dorsální sténc ziout- 
kového vaku. Ale i kraniálne od primitivního prouzku v okrsku. nazna- 
eeném na obr. 35 malymi krouzky. má spodní vrstva zárodeeného stítu 
zcela jiny vzlded nez entoderm estatuí stény zloutkového \aku. Jak 
ukazuje fez 39 (obr. 47), 41 (obr. 48) a 44 (obr. 49). je spodní \rst\a 
zárodeeného stítu slozena z bunék nepravidelného vzhledu. Xa rezu 39 
(obr. 47) a 41 (obr. 48) je tornu tak pod postranními éástmi zárodeeného 
stítu. na rezu 44 (obr. 49) je takto utváfena spodní vrstva zárodeeného 
stítu \- eelém svém rozsahu. Jak vvplyvá ze sehematu obr. má tentó 
okrsek entodermu. naznaéenv malymi krouzky, tvar prstence. diz z tobo 
tvaru dalo by se souditi. ze ztle jde o annulární zonu. popsanou Hrauia n- 
i km \ d'arsioxi. Ale mnoliem vice nás oprax'ñuje k torn uto predpokladu 
vzlded ..entodermu4' této zonv na fezeeli. \ryldízí to tak. jakoby zde 
z ,.entodermu" vznikal mesoderm. Správnéji reéeno. nejde zde o ento
derm ve smyslu enterodermu, t-edy o pfístí stfevní vyst.elku, nybrz
0 iiraesumptivní mesoderm. Jsem ovsem tubo názoru, ze nejen okrsek. 
naznaéenv na sehematu 35, je zaujat |)raesumpt¡vním mesodermem.
1 ta éást spodní vrstvv zárodeeného stítu, jez lezí navnitr od této zony 
je* praesumptivním mesodermem. Je to totiz zrovna onen okrsek spodní 
x i-stvx zárodeeného stítu. kterv pozdéji sroste s vvbézkem ehqrdomeso- 
dermox vm a stane sí' mesodermem. Ze vzhledu sjiodní vrstvv zárodeéné- 
ho stítu v mediánní éáfe na obr. 47 mold by by ti pozorovatel sveden 
k jifedpokladu. ze zde jde o entoderm, ale podio osudu oné vi-stvy za 
dalsího vyvoje lze souditi. ze toniu tak není.

Srovnáme-li nás obr. 49 s rezem embryem W erner (obr. 39), numíi- 
zcMiie se ubrániti dojmu. ze vystelka zloutkového vaku je obou téelito 
objekteeh utváfena v ])odstaté stejné. de mi to podporou názoru, kterv 
jsem o vystelce zloutkového vaku v embrvu Wrerner vvslovil shora. 
.Wyslím tím názor. ze embryo Werner má vyvinut entoderm zloutkového 
vaku jen v postranní a ventrální jeho éásti. kdezto dorsální stena zlout
kového vaku je tvorena praesumptivním mesodermem.

Ysimnéme si nyní, jak vyhlízí x ystelka dorsální sténv zloutkového
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vaku v embryu Bi I. Je  vsak nutne predem uvesti, ze se zloutkovy vak 
embrya Beneke (obr. 41) velmi podstatne lisi od zloutkoveho vaku 
embrya Bi I  (obr. 42). Je  predne nesrovnatelne vetsi. Upina se svym 
\ eutrokranialnim vybezkem na protejsi stenu choria a je vzhledem 
k amniove dutine velmi prostorny. (Jeho upon na protejsi stenu choria 
nelezi v medianni rovine a proto neni zachycen na mediannim rezu zarod- 
kem, jenz je zobrazen na obr. 41.) Spodni vrstA7a zarodecneho stitu je 
v embryu Beneke znacne rozsahla.

Naproti tomu je zloutkovy vak embrya Bi I mnohem mensi a ma 
jiny tvar nez â embryu Beneke. Je treba zde zdurazniti, ze zde nemuze 
jiti ani u jednoho, ani u druheho objektu o arteficialni deformace. Oba 
jsou stejne dokonale zachoATale. ale zloutkovy Â ak embrya Bi T je zfe- 
telne mene vy^dnut.

Spodni vrstva zarodecneho stitu v embryu Bi I je mnohem mene 
rozsahla nez at embryu Beneke. Entoderm postranni a ventralni steny 
zloutkoveho vaku embrya Bi I je slozen z Â elmi pravidelne usporadaneho 
kubickeho epithelu, jak ukazuje obr. 51. Tento epithel se ATsak neda 
sledoÂ ati az k ektodermu zarodecneho stitu. Predevsim mizi pod meso- 
dermem primitivniho prouzku. Pod nim neni zadne vystelky, mesoderm 
zde tedy tvori stenu zloutkoveho vaku sam. Ale i kranialne od primiti\ 
niho prouzku ma spodni vrstva zarodecneho stitu zcela jiny vzhled nez 
entoderm postranni a ventralni steny zloutkoveho vaku. Zde je ento
derm tvoren velkymi. svetlymi (vakuolisovanymi?) bunkami. Na obr. 52 
je vidime pri Arelkem zvetseni. Pripominaji buhky, uvedene shora pri 
popisu embrya Fetzer, ktere lezi kranialne od zakladu primitivniho 
prouzku. Odpovidaji jim jak tvarem, tak polohou. Jejich poloha odpo- 
vjdiii prostoru, do nehoz pozdeji vrusta chordomesodermoAry vybezek. 
Lisi se co do skladby podstatne od spodni vrstvy zarodecneho stitu. 
nlozene na obdobnem miste v embryu Beneke. (V embryu Beneke je zde 
tato vrstva slozena z nizkych bunek; viz obr. 47.) Tento rozdil si vysvet- 
luji tim, ze vyvoj zloutkoveho Araku Ar embryu Bi I zustal zrejme pozadu 
za vyvojem zloutkoveho vaku v embryu Beneke. Proto se skladba jeho 
dorsalni steny podoba spise pomerum at embryu Fetzer nez pomerum 
Ar embryu Beneke. V embryu Beneke je tedy mozno hledati clalsi stupeh 
ve vyvoji zloutkoveho vaku. bezprostredneji predchazejici A7VAroj chordo- 
mesodermoveho vybezku.

Kdyz se chordomesodermovy A7ybezek zalozi, sriista velmi zahy se 
spodni vrstvou zarodecneho stitu, jak je to znamo i z jinych objektu, 
na pr. z embrya Hugo a z embrya Bi X X IV , ktere jsem jiz drive popsal 
(1934). Zloutkovy vak neni pod vybezkem chordomesodermovym vystlan 
entodermem. Vybezek sam tvori zde jeho stenu. To je mi zase oporou 
pro nazor, ze vybezek chordomesodermovy nesrostl s entodermem, nybrz
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s materiálem sobé mnolieni blizsim, t. j. mesodermem. jen/, v telo krajine 
tvofil dorsální stémi zloutkového vakii.

Období, kdv chordomesodermovy vybézek tvofí dorsální sténu 
zloutkového vaku, muzeme zcela dobre srovnati s vyvojovym obdobím 
plazú, zachycenym na obr. 23. I v plazích je tu dorsální sténa budoucí 
dutiny strevní tvorena homologem chordomesodermového vybézku, t. j. 
dorsální sténou chordomesodermového vácku, ktery je v tomto období 
velmi siroky. Pozdéji, jak ukazuje obr. 24, priblízí se volné okraje ento- 
dermu navzájem. Dostanou se tak az k okrajüm chordové ploténky. Pak 
se od nich oddélí nejprve mesoderm a na konec i chorda. Teprve potom 
tvofí entoderm vystelku zazívací roury i \' mediánní ose dorsální stény 
télní. Jak známo, dochází i v clovéku ke stejnym vyvojovym pochodum. 
Ve skutecnosti, ze se za pozdéjsího vyvoje objeví zcela zretelné odlisi- 
telná vrstva entodermu pocl primitivním prouzkem a vybézkem chordo- 
mesodermovvm, je obdobou pochodu, jímz se vyvinul v plazích stav, 
zachyceny na obr. 24, ze stavu, zachyceného na obr. 23. Mohlo by byti 
pfedmétem sporu, vznikne-li vrstva entodermu v clovéku, ulozená pod 
primitivním prouzkem a vybézkem chordomesodermovym tím, ze buñky 
entodermové podrostou pod uvedené axiální útvarv z volného okraje 
entodermu, ulozeného laterálné od nich, nebo vzniknou-li entodermové 
buñky z bunék, které tvofily entoderm v misté, kde spodní vrstva záro- 
decného stítu srostla s mesodermem primitivního prouzku a vybézku 
chordomesodermového. Oba pochody jsou myslitelné a oba by nesporné 
odpovídaly konvergenci entodermu plazíi, naznaceného na obr. 23 a 24. 
Pochody, jez probíhají pri oddélování entodermu od mesodermu a chor
dové ploténky, svédcí, ze entodermové buñky. které se pozdéji dostanou 
pod mesoderm a chordu v mediánní cáfe, vzniknou z volného okraje 
entodermu. To by také lépe odpovídalo pfedstavé o fylogenesi to hot o 
pochodu, jak jsem ji zde rozvinul.

Zpusobem zde popsanym vyvíjí se ovsem jen kraniální cást téla 
Jidského zárodku za primárního vyvoje ve smyslu Holmdahlové. Je  zná
mo, ze se kaudální cást téla vyvíjí zpusobem kaenogeneticky zménénym 
z ocasního hrbolku. Tím se ovsem nelisí clovék od nizsích obratlovcu. 
Vzdyt jiz obojzivelníci vykazují stejné zmény ve vyvoji. Tak se ovsem 
stane, ze v pozdéjsích vyvojovych obclobích, podle Politzera asi od stadia 
7 párú prvosegmentu, souvisejí na kaudálním konci zárodku za byvalym 
primitivním uzlem vsechny tri zárodecné listy navzájem. Zase nelze 
v axiální cafe nalézti zretelné odliseny entoderm, ale to nemá jiz nie co 
cinit s otázkou primitivního vyvoje za gastrulace a casné notogenese, 
jenz nás v této práci zajímal.
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La gastrulation et la notogénèse des vertébrés, 
surtout de Hiomme.*)

Far l*i of. Di . .1 A \ I L 0  K J A N.

Chez l’Amphioxiis, où la gastrulation se tait par une invagination 
pure, la gastrule consiste cle parties suivantes: 1. l'entoderme, 2. l’archen- 
téron. le blastopore auquel on peut distinguer a) la lèvre antérieure, 
contenant du matériel formatif pour la chorde dorsale et la vésicule 
entodermique, homologue à la plaque préchordale des vertébrés; b) les 
lèvres latérales, contenant du matériel pour le mésoderme, c) la lèvre 
postérieure contenant, de même, le mésoderme présomptif; 4. l’ecto
derme. La lèvre antérieure se développe très peu de temps avant les 
lèvres latérales et postérieure de sorte que toutes les lèvres ont achevé 
leur développement avant le commencement de la notogénèse.

Chez les Amphibiens, le développement de Ja lèvre postérieure est 
en retard, en comparaison avec les autres lèvres du blastopore, à cause 
d’une richesse plus grande en vitellus.

Chez les Sélaciens, ce retardement de la formation de la lèvre posté
rieure est encore plus grand. La lèvre postérieure du blastopore apparaît, 
à cause de la quantité énorme du vitellus, comme déchirée. Ce n’est que 
la partie du bord de la gastrule contenue entre la lèvre antérieure et les 
deux parties déchirées de la lèvre postérieure (entre P et Z, fig. 5— 7) 
qui correspond au blastopore originaire; le reste du bord de la gastrule 
(G, fig. '>— 7) n'a rien de commun avec le blastopore. Cette partie du 
rebord du disque embryonnaire fut appelée, par l’auteur, .,gastropore"; 
elle ne donne l'origine ni à la çhorde, ni au mésoderme, mais seulement 
au mésenchyme duquel se développent les vaisseaux sanguins de la 
vésicule vitelline.

Chez les Amniotes, le, procès est compliqué par la formation de 
ramnion et du chorion comme suite d’un développement hors de l’eau, 
et par le développement de l’allantoïde comme un organe embryonnaire 
d’échange précoce et très intensif des gaz. Ces changements ont causé 
un mode du développement des feuillets blastodermiques tout à fait

*) Ce travail pothmne de l’excellent embryologiste tchèque. J e A A" F r O Kl A A, 
professeur d’histologie et d’embryologie à l’Université Masaryk à Brno, assassiné 
par les Allemands le 7 mai 11)42 à Mauthausen, nous a été transmis par Mme 
Hélè n e  F lorian en manuscrit tchèque avec un cahier d’illustrations qu’il nous 
a fallu comparer avec le texte et procurer de signatures correspondantes. Nous 
ajoutons au texte tchèque un bref résumé en français pour faire les idées principales 
de ce travail compréhensibles aux lecteurs d’autres nationalités.

.l*rof. Dr. Z. FRANELA R E  R U E R , prof. Dr. F . K. iSTCONiOKA,



différent. L entodenne se forme par une délamination des couches infé
rieures du disque embryonnaire. C’est le seul procès que, chez les Reptiles 
et les Oiseaux, l ’auteur désigne comme gastrulation. Le blastopore 
s’ébauche très vite aussi à sa lèvre postérieure, et par sa formation se 
commence une phase ultérieure du développement, la notogénèse. Par 
celle-ci se développent la chorde et le mésoderme (chez les Reptiles aux 
dépens de la vésicule chordomésodermale, chez les Oiseaux du prolonge
ment céphalique), et cela des lèvres antérieure et latérales; la lèvre 
postérieure donne naissance au mésoderme extraembryonnaire seulement

Chez les Mammifères, c ’est surtout la formation précoce des annexes 
embryonnaires qui se fait remarquer. Le blastopore s’ébauche d’abord 
dans sa partie caudale, bien plus tard seulement aussi dans sa partie 
craniale. Ce développement très accéléré de la lèvre postérieure du 
blastopore est en connexion avec le développement précoce de l’allan
toïde. Chez les Primates, très tôt, il prend naissance, de la partie la plus 
caudale du disque embryonnaire, derrière la future membrane cloacale, 
le mésoderme du pédicule de fixation (Tarsius) comme une formation 
homologue à la couche mésodermique de l’allantoïde. Une origine encore 
plus précoce du mésoderme aux frais de la couche superficielle du disque 
embryonnaire dans la partie la plus caudale de l’embryon a été constatée, 
par Fauteur, chez les plus jeunes embryons humains (WO, Beneke. 
Werner, Fetzer, Bi I, Hugo). Cette place répond d’après l’avis de 
l’auteur à la lèvre postérieure du blastopore. Un peu plus 
tard se forme la lèvre antérieure (Fembryon Fetzer p. ex.) et la 
membrane cloacale. En sortant de la lèvre antérieure, la ligne primitive 
s’accroît vers l’arrière, elle atteint la membrane cloacale (Bi I), se fusionne 
avec elle (Bi X I); puis, le prolongement chordomésodermique (cépha
lique) se développe, la notogénèse commence.

La paroi épithéliale de la vésicule ombilicale des jeunes embryons 
humains (Werner) consiste de hautes cellules épithéliales au plafond, de 
cellules plus basses aux parois latérales et ventrale. L ’auteur exprime 
l’opinion que les hautes cellules du plafond n’appartiennent pas à l ’ento- 
derme, mais au mésoderme présomptif, détaché de la face inférieure du 
disque blastodermique par délamination préalable; ce mésoderme pré
somptif, en partie du moins, s’unit, plus tard, au mésoderme issu de la 
ligne primitive et du prolongement céphalique, de sorte que, pour un cer
tain temps, le plafond de la vésicule ombilicale soit formé par le mésoderme 
(et, en ligne médiane, par l ’ébauche de la chorde dorsale); ce n’est que 
plus tard que l’entoderme se complète du côté dorsal de la vésicule 
ombilicale aussi. I l n’est pas tout à fait clair par quel procès se fait cette 
formation complémentaire de l’entodermc.
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TAB. 1.

Miada gastrula. Ampliioxa. Vsechny rty  blastoporu se tvorí soucasné. 
Miada gastrula obojzivelníka. Vytvofen je pfední a eástecné pustrauní 
ret blastoporu.
Dokoncená gastmlaee obojzivelníka. Uvnitf zacíná jiz tomto stadiu 
uotogenesa.
Bypotlietické píeehodné stadiurn mezi zpúsobem vyvoje u obojzivelníkñ 
a zralokú. Velmi velká Kusconiho zátka.
Hypothetickó roztrzení zadního rtu blastoporu, vznik „gasfcroporu" 
hiypothetickc prechodní stadium uz blizsí pomérum u zraloku. 
Gastrulace zralokú.
Hypothetickó stadium vyvoje blastoporu u priinitivnícb Aumiot. Blasto 
porus dosud siroc.e otevfen.
Tvofení blastoporu u Amniot ve tvaru podélné brázdy.
Pokrocilejsí stadium; vznik amniovych fas.
Praesumptivní zony 11a rozryhovaném vajícku obojzivelníka za gastrn- 
lace (modifikováno podle Vogta).
Píícny fez casnym stadiem notogenese o Amphioxa.
Sagitální fez gastrulou Amphioxa jednotlivymi praesumptivuími 
zonami.
Hypothetickó zacátecní stadium gastrulace primitivních Amniot 
sagitálním fezu. Blastoporus je dosud otevfen.
Hypothetickó pokrocilejsü stadium gastrulace Anuiiot v sagitálním fezu. 
Blastoporus není uz prúchodny. jeho postranní rty  se prodlouzily a srostly 
spolu.

TAB. LJ.

Notogenesa Ainphioxa. Ektoderm castecne odstranen, aby bylo videti 
utvary tdozene uvnitf.
JSiotogenesa u obojzivelniku. Jako v pfed. obrazku.
Zacatek notogenese plazu na sagitälnim fezu. Jako v obou pfedchozieb 
obrazcich.
Zarodecny stit plazu. Blastoporus se zacina zakladat na svem pfednim 
rtu.
Totez, pokrocilejsi Stadium. Blastoporus nabyva vznikem postrannich 
rtü tvaru podkovy.
Pficny fez blastoporem plazu.
Pficny fez zarodecnym tercem plazii za notogenesy.
'Fotez v pokrocilejsim stadiu. Dutina chordomespdermoveho valcu je 
dolu siroce otevfena.
l ’otez v stadiu jeste pokrocilejsim. Cäry pfechodu mezi mesodermem 
a entodermem se pHblizily k stfedni cafe, az k okrajum chorddlni plo- 
tenlcj'.
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25. Zárodecny tercík ptáku za notogenesy.
26. Notogenese ptáku. Ektoderm cástecné odstranén, aby bylo vidét útvary 

ulozené uvnitf (srov. s obr. 16, 17, 18).

TA13. 111.

27. — 32. Xotogenesa ssavcu (u vepfe poclle vvzkumñ Streeteiiovygju i.
27. Základ zadního rtu blastoporu.
28. Vznik extraembryonáluího mesodermu ze zadmlio rtu blastoporu.
29. 31. Tfi postupná stadia vzniku primitivního prouzku (blastoporu); 

tvofí se pouze /.adní a postranní rty. Mesoderm vzniká ze vseoh techt-o 
rt ti.

32. O bu listv mesodermu se od sebe oddélují a tvofí exoeoelom (fídké tecko- 
vání).

33. Schematicky obrázek zárodecného stítu B  úpale. Prvtií základ mesoder
mu vzniká v krajiné pfecbodu okrsku embryonálního a extraembryonál - 
nílio (podle H il l a ).

34. Schema zárodecného tercíku lidskélio embrya Ketzerova. Rlastoporus se 
zakládá dvéma oddélenvmi cástmi; prední (pfedním rtern. primitivním 
uzlem) a zudní (kloakální membránou).
Schema zárodecného tercíku embrya Benekc.

36. Schema zárodecného tercíku embrya Bi 1.
37. Schema zárodecného tercíku embrya Bi X I.
38. Schema zárodecného tercíku embrya Dobbin.

TAB. IN

39. Sagitální fez embryem Werner.
40. Sagitální fez embryem Fetzer,
41. Sagitální fez embrvein Reneke.

TAB. V

42. Sagitální tez embryem Bi 1.
43. Sagitální fez embryem Bi X f.

TAB. VI.

44. 49. Rezy z embry a Benekc.
44. Rez c. 16, za membránou kloakální.
45. Rez membránou kloakální.
46. Rez píed membránou kloakální.
47. Rez c. 39.
48. Rez c. 41.
49. Rez c. 44.
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T A B . vn.
Obr. ad. Re/, c. -t2H einbryern Bi T.

Obr. "»I. Sagitalni rez. einbryern Ri i.
Obr. a2. Oast fezu einbryern Bi f. silnem zvet-seni.
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A vacek amniovy.
A. r. araniova rasa.
1 )el. ra ra

i-:i<

eara odpovidajiei rovine. \ niz se n Amniot delaminuje entoderm
u An amniot eara ji odpovidajiei.
ektoderm.

Fn entoderm.
(;
Hrb. ocas.

gastroporus. 
hrbolek oeasni.

Mes. =  mesoderm.
Nesog. — nesegmentovany mesoderm.
'P pfedni ret blastoporu.
Rost. postranni ret blastoporu.
Rrae. pi. 
Seg. mes. 
V P.
z

1 >raeehordaJni piotenka. 
segmentovany mesoderm.
postranni partie strop»i vaeku ohordomesodermovebo. 
za-dni ret blastoporu.

'A. v. zlontkovx vaeek.
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EXPLIC A TIO N S DES FIG U R ES .

P L .  I .

•Jeune gastrule de l’Amphioxux. Toutes les lèvres du blastopore formées 
con temporaném ent.
•Jeune gastrule d’un Ampliibien. La Jèvre antérieure du Mastopore et 
partiellement les lèvres latérales formées.
(Gastrulation d’un Ampliibien achevée l’intérieur commence déjà,
à ce stade, la notogénèse.
Stade hypothétique entre le mode de développement des Amphibiens e( 
celui des Sélaciens. Bouchon de Rusconi très grand.
Déchirement hypothétique de la lèvre postérieure du blastopore; origine 
du ,,gastropore'‘.
Un stade hypothétique plus approché vers l’état tel qu’on trouve chez les 
Sélaciens.
Gastrulation des Sélaciens.
Stade hypothétique du développement du blastopore des Amniotes primi
tifs. Le blastopore largement ouvert.
Formation du blastopore des Amniotes en forme d’un sillon longitudinal. 
Un stade plus avancé, le repli amniotique en voie de formation.
Les zones présomptives d’un oeuf des Amphibiens en voie de gastrulation 
(d’après Vogt, modifié).
Coupe transversale d’un stade de la notogénèse de l’Amphioxus.
Coupe sagittale de la gastrule de l’Amphioxus les différentes zones
présomptives.
Stade hypothétique initial de la gastrulation des Amniotes primitifs en 
coupe sagittale. Le blastopore est encore ouvert.
Stade hypothétique de la gastrulation des Amniotes plus avancés en coupe 
sagittale. Le blastopore n’est plus passable, ses lèvres latérales sont pro
longées et fusionnées.

PL. I I .

Fig. Itt. Notogénèse rte l’Amphioxus. .L’ectoderme partiellement, enlevé pour faire 
voir les formations en dedans.

Fig. 17. Notogénèse des Amphibiens. Comme dans la fig. précédente.
Fig. 18. Le commencement de la notogénèse des Reptiles coupe sagittale. 

Comme dans les deux fig. précédentes.
Fig. 19. L ’aire embryonnaire des Reptiles. Le blastopore commence à s'ébaucher 

par sa lèvre antérieure.
Fig. 20. La même à un stade plus avancé. Le blastopore, par le développement de 

ses lèvres latérales, accueille là forme d’un fer à cheval.
Fig. 21. Coupe transversale passant par le blastopore d’un Reptile.
Fig. 22. Coupe transversale d’une aire embryonnaire des Reptiles en voie de 

notogénèse» •



Fig. La môme à un stade plus avancé. La cavité du sac ehordomésodermique 
largement ouverte au dessous.

Fig. 24. La même à un stade encore plus avancé. Les lignes de transition entre le 
mésoderme et l ’entoderme se sont approchées vers la médiane, jusqu’aux 
rebords de la plaque cbordale.

Fig. L aire embryonnaire des Oiseaux en voie de notogénèse.
Fig. 2l>. Notogénèse des Oiseaux. L’ectoderme partiellement enlevé* pour Caire 

voir les formations au-dessous (v. fig. J (j, 17, 18).

PL. III.

Fig. 82. Notogénèse des Mammifères (chez le porc, au fond des recherches
de S ' J ' l t E ' E T E l t ) .

Fig. La lèvre postérieure du blastopore ébauchée.
Fig. 28. Le mésoderme extraembryonnaire se forme aux dépens de cette lè\re 

postérieure du blastopore.
Fig. 20. .‘H. Trois stades successifs du développement de lu ligne primitive

(blastopore); il ne se forme que ses lèvres postérieure et latérales seule
ment. Le mésoderme en voie de formation de toutes ces lèvres.

Fig. 32. Les deux feuillets du mésoderme se détachent l’un de l’autre en formant 
l ’exocoelome (en pointillé espacé).

Fig. 33. Schéma de l’aire embryonnaire de Hajxilv. La première ébauche du méso- 
derme se forme dans la région de transition entre Faire embryonnaire et 
extraembryonnaire (d’après Tri 1 1. 17).

Fig. 34. Schéma de l’aire embryonnaire de l’embryon humain de Fetzer. Le bla
stopore est ébauché en deux parties séparées, l ’une antérieure (la lèvre 
antérieure, noeud primitif), l’autre postérieure (membrane cloacale).

Fig. 3à. Schéma de Faire embryonnaire de l ’embryon Beneke.
Fig. 3G. Schéma de l’aire embryonnaire de l’embryon Bi 1.
Fig. 37. Schéma de l'aire embryonnaire de l’embryon I3i X I.
Fig. 38. Schéma, de Faire embryonnaire de l’embryon Dobbin.

PL. IV .

Fig. 30. Coupe sagittale de l ’embryon V ’erner.
Fig. 40. ( 'oupe sagittale de l ’embryon Fetzer.
Fig. 41. Coupe sagittale de l’embryon lïeneke.

1/1 j .  V

Fig. 42. Coupe sagittale de Feinbryon 13i I.
Fig. 43. Coupe sagittale de l’embryon Bi X L

PL. VL

Fig. 44. -40. Coupes de l’embryon de Beneke.
Fig. 44. Coupe IG, derrière la membrane eloaculo.
Fig. 43. Coupe au niveau de la membrane cloacale.

( ¡asl rulace a notogenese obratlovcü, zvlâstë clovéka 2/5
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Fig. 4(5. Coupe devant la membrane cloaeale.
Fig. 47. Coupe *{!).
Fig. 48. Coupe 41.
Fig. 4!b Coupe 44.

PL. VIL.

Fig. .30. Coupe 42(5 de l ’embryon Ui I.
Fig. 51. Coupe sagittale de l'embryon I3i l.
Fig. 52. Partie d'une coupe de l'embryon Hi I en tort grossissement.

.1

EXPLIC A T IO N  DES SY.M IÎOLFS F.\l PLO V FS.

vésicule amniotique.
.4. r. — repli amniotique.
Del. n'ira Ligne, dans laquelle se lait, dies 

l ’entoderme; die/, les Anamniotes
/•;/,■ ectoderme.
En — entoderme.
a gastropore.
Hrb. oeas. — bourgeon caudal.
M es. — mésoderme.
Neseg. mes. =  mésoderme non segmenté.
P — lèvre antérieure du blastopore.
Post. — lèvre latérale du blastopore.
P  m e. pl. plaque préchordale.
Se,g. mes. =  mésoderme segmenté.

y  p- partie latérale du plafond du sac
Z lèvre postérieure du blastopore.
Zloutek vitellus.
Z. v. vésicule ombilicale.
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Prispëvek k poznání siluru a nejmladsího ordoviku 
na pravém bfehu vltavském u Prahy.

Xapsal

R K D f t i m  Bf l l ' f iKK.

S 1 obvázkem v text.u a 1 tabulí.

(Pfodlo/.eno ve sohiizi dne 13. éervna I 943. )

Silurské vrstvy prest up ují severovychodním zakoneení silurské
synklinály Banandienu jen nepatrnë na pravy breh Vltavy. Predevsím 
jo to znáiTiy vyskyt u D vorcii, kde je zastizena osa ,,pánve;' Dalsí 
vyskyt siluru lze odtud sledovati na vÿchod près P a n k rá c  az téraëf 
k samé M ichli. Po druhé jsou silurské vrstvy zastizeny a- Braniku  
n kostet a, kde se podle mohutného zlomn opakuje cely sled vrstev od 
ordoviku az do devonu. Kromë toho jest malÿ útrzek siluru mezi Bra- 
níkem a Dvorci severnë od vápencového lomu branického (v ulici Vvsoká 
cesta), kterÿ je dnes jiz neprístupny (Barkasdhova .,kolonie!' Braník). 
dva vëtsi pruhy u H odkovicek  (kolonie ,,Hodko\ ioky'J a M odfan  
(kolonie Yinice"), kde se silurské vrstvy opakují podle smérnych pre- 
sinvku.

O zdejsím siluro a jeho faune jsou zmínkv v cetnÿch pracech star- 
sích. na pr. J . B arrandea (1805. 1852, 1872, 1879, 1881), O. X ovAk .v 
(1886), J . K r e j Cího a K. F etstmantei. v (1890), B. K atzeua (1892). 
F. P oeta: (1897), J . J .  J ahna (1903), A. L tebüsa (1911), O. Matouska 
(1920) a j. Geologicky bylo území novëji detailnë zmapováno O.Koov- 
aiioai (1927) s vysvëtlivkami z r. 1920 (Sborník st. geolog. úst. CSR).

Posted ni dobou publikoval dvë A7elmi cenné práce p ojednávající  
o zdejsím siluru A. P ííibyl. V jedné (1940) zrevidoval faunu a zony ve 
zminënÿch treeh B arran deova' ch ..koloniích“ a7 druhé pak podrobné  
popsal biostratigrafické pomëry A7e velkém o d k ry v u  podolské cemen- 
tá r n y  (1942).
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V ..koloniieh" byly urcité na misté zjistény ze starsich /.on zom 
S-piroyraptas tarricidatu.s. M on oy raptas crispas. Spiroyrajrias .spiralis so 
siibzonovi J fonoyr. probosciformis. fttomatoymplus yrandis a mladsi zona 
Pristioyraptas scmiicm. Jen podle stareho material u od Mod ran byly 
uréeny druhy ze zon Demira strifes trianya latas a De.m ira strifes convolatas. 
Dnes jejich vyskyty vsak nejsou pristupny a nemoliou byti tedy ovcreny

A' cementárné jsou jako nejstarsi elen siluru odkryty teprve vrstvy 
stfedniho Ludlowu pocinaje zonou Pristioyraphis spectatas. S vyjimkou 
svych nejmladsich poloh jsou tyto budñanské vrstvy vvvinuty v pre- 
vázné bridliénaté, tmavé faeii. Rovñéz ])ásmo Iochkovské jest dobre 
odkryto a jest vyvinuto v podobé éernych deskovitych vápencú s vloz- 
kami bridlic a s nehojnymi peckami a vlozkami rohovoú. Y podrobno- 
steeh odkazuji na zajímavou stiidii pfítele A. P rtbvi.a.

V tomto pfíspévku rád bych doplnil celkovy obraz biostratigra- 
fickych poméru siluru na pravém vltavském brehu poznámkaini o vvsky- 
tech silurskych vrstev na plan i mezi Pankrácí a Micblí a podro bnéjsím 
popsáním velmi zajímavého odkryvu pri oeste vedoucí od horního konec 
Dvorecké ulice ve Dvorcích k osaniélé vile jizné od lomu cementárny, 
jímz jsou zde zastizeny i polohv spodního Ludí own, Wenloeku. Gala- 
Tarannonu a nejvyssí éleny ordovické.

Pod p an k ráck ou  plan pokraéují od cementárny pouze vrstvy 
svrchního eft a to jesté ne veskeré. Pravdépodobné schází jiz masivní 
vápencová lavice z podlozí vrstev lochkovskych. MI adsí v rs tv y  bud- 
nanské (strední Ludlow), odpovídající asi spodnéjsíin bfidliénatym po- 
lohám z lomu cementárny, zastihli jsme mezi Rajtknechtkou a Hvézclo- 
vou ulicí. Vrstvy jsou tu kryty mocnym nánosem terasovych písku 
a sterku. Nalezl jsem tu jesté hromady z odkopávek kanalisaéních prací 
z let 1938—-9. Kromé bridlicnatého materialu byly na zmínénych liro- 
madách sedé az cerne bituminosní vápenee s faunou. Nékteré kusv vá- 
pencñ jsou pfeplnény zbytky o rth o cerú , casto v rovnobézném usporá- 
dání podle submarinního proudéní pri jejicb sedimentaci. Kromé o rth o 
cerú prevládají zbytky mlzú (Oardióla a j.) a krinoidu (Scyphocrinus).

Blíze k cementárné, nedaleko ulice Hvézdovy, byly vyházeny bfidlice 
s hojnymi vápencovymi peckami. Vyskyt blavonozce Dairsonoreras bohe- 
rnicum ( B ark..) a drobné m ikrofauny o strak o d o vé. na pf. fíaslerelia 
ornatissima B ofo, a 1 'Havina, bohémica Boro, dokazují opét príslusnost 
k mladsím bfidliénatym polobám z cementárny (strední Ludlow).

Daleko na rozlehlejsím areálu se rozprostírají yycbozy spodního  
Ludlowu neboli spodnícb vrstev budñanskycb e(>. Pfed léty jsem 
sbíral tyto vrstvy s cbarakteristickymi zkamenélinami v kanalisacní 
vj'kopávce v ulici ,.U pankrácké vozovny” lined nací náméstím Hrdinu. 
Bfidlice byly provázeny éernymi vápnitymi konkrecemi a vlozkami
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deskovitÿcli zivicnÿch vâpencû. Z fauny mimo o i t hoce l y a nëkteré 
mlze zjistil jsem Pristiograptus bohémiens (B ark.) a Monoyraptus sea tu
rns Tl I.LB.

Tyt-éz vrstvy byly r. 1942 vyházenv vykopâvkami v Ulici lia Pan- 
kiáci (v liofení cásti, zvlàstë proti domu ëp. 126) a v sousedni pricné ulici 
Zlatokorunni. Kdezto tmavé vlozky v apenco vé se ukàzaly bÿti bez 
zkamenélin. byly v tmavosedÿch peAuyych slinitÿcli bfidlicich naleze 
ny liojné zbytky fauny, zejména g ra p to lito  vé. Zbvtky graptolitu 
jsou takrka pouhé otisky s matnë stnbritÿm leskem. Kromë graptolitu 
zjistil jsem jeu otisky smâcklÿch skofâpek o rth o ce ro  vÿch , ram e no
no zc Ci a mlzû. Y g ra p to lito  vé faunë jsem ureil tyto clruhy: Pristió- 
y rapta s bohémiens (Barr.), P bohémiens tennis Bouc., Pristiograptus 
tiilssoni (Lapv.), Prist, butoricensis (Bouc.), Prist, jrequens J aekki.. 
Prist, dubins ludlotvensis Bouc., Sue toy rapt us chimaera salive t/i (Lapv.). 
Monoyraptus ermitas W ood. Diet neme ma sp. a j. Asociace dokazuje nej- 
sp od n ëjsi zonu s tie d  ni ho Ludlowu, t. j. s Pristioyr. nilssoni a Moiio- 
yraptus scemieus (spodni efi).

Ze starsich graptolitovÿch zou jsou mi zatím znâmy dva vÿskyty 
deden jsou to cerné tvrdsi bridlice se stribritë lesklÿmi graptolity 
zony Spiroyraptus spiralis (Gala-Tarannon) -  zname odtud jen znëkoli- 
ka zachovanÿch ploten, ale nevime nie blizsího o nalezisti. Nalezl je precl 
vice lety nëkde nad Michli zaslouzily sbëratel p. Koi.Aü.

Druliÿ zjistil jsem v ulici Cliitussiho proti hostinci Ideal. Kopala se 
tu r. 1941 studnë, pri ceniz byly vyhàzeny jemné cerné bridlice s liojnÿmi 
a prekrasnë zachovalÿmi graptolity zony Monodimacis crenulata (Tôrno.) 
cili opët stiipnc Gala-Tarannon. Bridlice jsou vëtsinou velmi jemnozrnné. 
svétlejsi vlozky piscitym detritem jsou mène casté. Bridlice obsahuji 
hojnô kvzu, ktery tvorí i vëtsi hroznovité nebo Jedvinité konkrece. 
Zbytky graptolitu jsou vëtsinou smâck lé a maji dobre zachované zuhel- 
natëlé kozky nebo jsou prekrasnë zachovány reliefu a se vsemi detail v
peridermu, pri cemz se fosilisace spoluiicastni kyz zelezny. F au n a  vyka 
z u je vesmës tvjiy planktonni nebo semiplanktonni. V 99% skládá se 
z g ra p to litû ; kromë nich byly zjistënv vzàcné zbytky dvou druliu 
den droidu a pro graptolitovou tacii vÿznacnÿ ramenonozec Liny niella 
comes (Barr.). Ale zeela bez zivota duo tehdy nebylo, nebof vyskytuji 
se ëetné vë jiro vite rozbihavé chodbicky které jsou urëitë zivocisnélio 
pûvodu.

Zjistëné druliy : Retiolites {Retiolites) geinitzianns anyustidens E . & W 
Plegmatogra plus obesas relictas Bouc. & Míínch, O r thog raptas (?) pyymaens 
Bouc., Monoyraptus marri P iok.., M. cf. priodon (Bronn), M. praecedens 
Boi. M. veles ( R icht.), Spiroyraplus spiralis (G rin .), Sp. proteus 
(B\k r.), Sp. urcuatus (Bouc.), Streydoy raptas e.riyuus (Nrcii.), Monocli-
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macis crcnulata (TOrn q .), M  griestoniensis (N ic h .), M griestoniensis 
minuta P hib., Demirastriten pragknsis pragejnsis PftiB., Diversogra-ptus sp., 
Desmogroptus sp., IHctyonema sp., Lingulella comes ( B ark .). Chondri- 
fe$(l) sp.

Velmi instruktivni pohled do vrstevnilio sledu a stavby zdejsiho 
nejmladsiho ordoviku a starsího siluru poskytuje zárez vozové ce sty. 
která vede po jizním svahu dvoreekého kopce (jizné co 267) k osamocené 
vile na kopci poblíze cementárny. Pékné odkryvy nám dovolují, aby- 
chom se seznámili s právé témi silurskymi polohami, jez jiz v lomn 
cementárny nejsou vyvinutv. Vrstvy rnaji skoro vesmés nonnální smér 
a sklánéjí se podle polohy na jizním kfídle zde zacínající silurské synkli- 
nály k severozápadu. (Srv. obr. na str. 5.)

Nejstarsi vrstvy odkryté v cesté patfi v rstv á m  bolidaleckym  
((laradoc). Jsou to tmav osedé az cerné, jilo vité bridlice s drobnymi 
piscito-hlinitymi peckami a pro né obvyklou faunou, jako je Oryptolithm 
ormitus (S t e r k b .), Dálmanitina solitaria ( B a r r .), Strophomena aguda 
B a r r .. IJiplograptus pristis (His.), Mesograptus sp. (podle P errera  
Diplograptus foliáceas vulgatus L a v w . )  a  j. (na obr. a).

Poblíze zákrutu vozové cesty jsme u rozhrani mezi vrstvami bolida- 
leckymi a králodvorskymi (Ashghillian). Nejspodnejsi pololia 'vrstev  
k rálo d v o rsk y ch  d£ jest vyvinuta jako zelené, jilo vité bridlice 
s mnozstvim zplostelych ool itii (b na obr.). Jest asi 50 cm mocná a pre- 
chází do 2 m rnocne polohy normálních svétle zelenych. velmi jemnozrn- 
nych a lupenitych bridlic, ktere jsou pro králodvorské vrstvy tolik 
typické. Ve srovnání s velmi hojnymi chodbickovitymi stopami jsou 
zkamenéliny velmi fídké. Nalezl jsera tu Caphyra radians (Barr.), tiynek 
antiguas Bare., Orthoccras sp., Chonet-es radialulns Barr., Strophomena 
moneta Barr, (c na obr.).

Vyskyt oolitiek é polohy u Dvorcii popsal jiz P. S.layík (sbér V. 
PraiNtla, Veda pfirodni, 1042). Zminuje se vsak o vápencovité horni- 
né oolitieké, kdezto mnou sbírané vzorky jsou cisté bfidlicnaté. Zajímavé 
jest zjisténí, ze pololia jest vyvinuta právé na rozhrani obou pásem. 
.lest dluzno pri tom pfipomenouti zcela odlisny petrograficky a zejmena 
i paleontologicky ráz obou se tu stykájících souvrstvi (viz BouChk 1928). 
Za druhé, srázení oolitú se podle dnesních zkuseností délo hlavné v mél- 
kém moíi a provázelo transgresi (Brokamr 1042, str. 184). Zdá se to 
tedy potvrzovati domnénku, ze po ulození se vrstev bohdaleckych zacalo 
more klesati a ze vrstvy králodvorské znací novou tra n sg re si a s ni 
spojenou migraci nové fauny.

Píi podrobném geologickém mapovátií území Velké Prahy r. 1.946 
pozoroval jsern, ze tentó ooliticky obzor se v okolí Dvoreü a Braníka 
vyskytuje zcela pravidelné vzdy na basi vrstev králodvorskych na jejich
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branici s vrstvami bobdaleckynii. Dale jsem mohl in situ studovati ouu 
k arb o n áto v o u  oolitiekon polohu, kteron popsal 1942 Si,a\ik a to 
lined na nékolika místecb vyehodnéjsí cásti Dvorcu (Nad Ivrcí. Xa 
Dobesce, v uJiei Vysoká cesta a j.). Je to vrstva asi dvakráte tak nioená 
jako píedeslá pololia a její hornilla jest pevne bouzevnatá a modravé 
seda. Oolity. vzdy stejne velike, jsou neprílis luiste uzavfony pelo 
karbonátové základní binóte, v níz na lonm pozomjeme cetné lesklé 
stépné plocbv kalcitovycb individuí. 'Pato pololia vvskytiije se jako 
vlozka ve vrstváeb bolilla leekycli a obsabuje i vyznaéné zkaineiié 
liny toboto obzoru. Mame tedy u Dvorcú a Braníku v nejvyssím ordo- 
vik.ii vyvinuty (Iva vúznó s ta ré  re p re se n ta n ty  oolit iekycli 
})() I o li.

Xad svetle zelenymi bridlicemi lezí \ mocnosti I 20 ein tma\ozelené 
(az do cenia piecbázející) jilo v i té. lupenité bridlice. které n |.iom í i la j í 
na známé tniavé bridlice králodvorské z Lejskova. Jsou tu silné stlac(Mié 
a porusené (d 11a obr.) Dalsí vrstvx v profiln jsou prevázne zase liridlicí'. 
jenme slídnaté. s barvou rícníbo písku. ()d pfedcliázejících lisí se lilavné 
tíni. ze obsabují tenké pískovcové vlozky chuz prokazují jiz s\oji pií- 
slusnost k v rstv ám  kosovskyni <iZ2. Jsou tu vyvinuty v mocnosti 
celkem 7 111 (e na obr.).

Yelini nepatrná inocnost bfidlic. odpovídajícícb vrstvám králodvor- 
skyjn. nasvedcuje toinu. ze tu asi z tektonickycb dúvodú (viz porusení 
bfidlic c. 2) není odkrvto souvrství celé. Ostatné uvidíme. ze \ tonito 
profiln nejsou újilné vyx'inuty ani xrstvy kosovské. ba ani \rst\y zelko 
\ ické (■

\ nadlozí svétlycb bfidlic s píscitymi proplástky lezí dvé silné (200 
a 120 cm) lavice pískovcové a nékolik slabsícb lávek bez bfidlicnycb 
vlozek o cclkové mocnosti 00 em (f. g, b 11a obr.). Barva pískovcú. zejmé- 
na obou lavic, jest popelavé seda az bílá (jako u t. z\ ..kosováku"). ale 
\étráníni se méní do rezaxa. Vétrání bylo tak intensivní, ze púvodní. 
\ el mi pevná bornina se stala tak drolivou, zc pripomíná spíse nékteré 
krídové písko\ce z prazskélio okolí. Nékteré vrstevní ])locby pískovcfi 
jeví pékné ceriny. ¡Sinér lavic jest SY r»0° sklon k severu.

nadlozí pískovcb jsou zelenavé. jemné slídnaté jilo vité bridlice 
o mocnosti 50- 00 cm (i 11a obr.). Témito vrstvami jest, jak se zdá. 
ukoncen zdejsí ordovicky sled. Nad zelenymi bridlicemi spocívá jen asi 
4 cm silná vrstvicka tmavébo jílu (j 11a obr.) a liad ni pod ornicí zbytky 
tufitickycb bfidlic a kusy pevnéjsícb modrosedycb vájmitycli tutu 
(k na obr.).

Dalsí sled jest pferiisen pfíkrou se vero jiz ni d islok ací s vycbod- 
ním sklonem. podle níz jizní kra by la vy su 11 uta liad severní. Za dislokací 
vvstupuje J mctry nioená diabasová skála (I 11a obr.). Diabas jest podle
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\ seho ulozen mezi sedimenty konkordantne a nejevi znamek intrusi vniho 
eharakteru (na pffklad sehazi typiokv shipkovite-kulovity rozpad). Snad 
jo to oast proudu. ktery spociva jako na svem podkladu na prave ).»c>- 
psanych tufitoch. Svrchni povrch diabasovoho proudu jest velmi nerovny 
(srov obr. 2). V prohlubeninach jsou vyplne tvrde. vapnite. tufiticke 
horniny Nad cestou diabasovy proud znatelne nabyva vets! niocuosti 
(opusteny lom). Tento diabasovy povrchovy vylev je zatim n e jsta rsim  
dosnd zjisteuym v siluru uebo svrclmim ordoviku. Ostatni nam znanie 
vylevy jsou star! wenloeku nebo spodniho ludlowu.

\’ nadlozi diabasu jsou uad cestou v niocuosti 10 metru (pokud je 
odkryto) mekke. jilovite bi'idlice (lupky) vrstev I i ten sky eh, skladajici 
se ze vzajemno se stridajieieh eernych (grafitickych) a svetle zlutavych 
vrstvicek (m na obi .) V cernych bridlieich se daji tu a tarn, nalezti g rap to - 
liti zony Monoclimncis- onr-stonienn^ ((dala-Tarannon). na pr. Monocfi- 
macis (jrimton.ie.nsis (Nic.). JSpiroyrnptux a pi rail 8 ( G els .), Monographts 
warn P e r .. M tnllbergi Bore Plegm.atograptm obesus L apw. a j.

Ve vrstevnirn sledu tu tedy sch a z e ji vsechny stars i polohy vrstev 
zelkoviekych co, (eely Yalentinian). .Jest tezko rich zda jest sled 
ueuplny nasledkem tektonickych porucli ci zda je tu vvvinut nejaky 
hi at v sedi men t a ci. Presmvko\e plochy by mohly byti mezi 
diabasein a graptolitovymi bridlicemi (patrna slaba diskordance!) nebo 
v nadlozi vrstev kosovskych pod tufitickymi bridlicemi. kde by mohla 
ona tenka vrstvicka jilu znacit rozdreenou zonu na presmvkove plose.

.Jak jiz vvsvita i z obrazku (v textu i na tabu Ice), jsou litenske brid- 
lice velmi mekke. jilovite a intensivne zprohybane, misty zdurele a posle- 
ze nahofe zpet podle svahu hakovane. 0  podobnych zjevech z okoli 
prazskeho referoval Q. /A e c u  a -  P f  h e f e r a i  a n n (Bozpr. II. tr. (Vs. Akacl. 
HUM, IS) a pricita je vlivu p erig lacia ln  iho studeneho arid- 
niho klimatu. Pripomina. ze hakovani vrstev se drive vseobecnc pova- 
zovalo za zjev recentni. Zaimn ow  prikladv tykaji se vrstev mladsiho 
ordoviku a branickych vapencu devonskych. Ye velnd jemnveh a jilo- 
vityeh bridlieich litenskvch jsou podobne zjevv velmi caste a zasluhuji 
jiste blizsi pozornosti (na pfiklad v uvozu nad Yelkou Cluichli k Loch- 
kovu. v ceste k Lahovsku u Radotina a j.).

\T dalsim prubelui bezi cesta po rovinee a neodkryva pod k I ad. 
Teprve asi po 100 metrech vzdalenost-i se zase zarezava do protejsiho 
svahu, jiz v tesne blizkosti zminene vilv A’ teto clruhe casti popisovaneho 
defile jsou vyvinuty jiz vesmes vrstvy m otolsk eh o  oddilu w., 
(Wenlock). Smer a sklon vrstev znstava tyz jako u \ rste\- ordovickych.

rr.vto motolske vrstvv jsou u I )vorcu napadne in ten siv n e  z vet ra 
lly Kozpadaji se \ prachu nebo popelu podobny detrit. nebo. jsou-1i 
puvodem pevnejsi. rozpadavy piskovee. Tvto pevnejM vlozkv byly
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nepochybné pevnymi lavioemi pelokarbonáto vy mi. které byly /cela 
dekalcifikovány Je  to dalsí pékny pfíklacl dekomposice hornin peri- 
g laciáln íh o  púvodu ve smyslu Zárubovych vyzkumü. Ostatné jiz 
i shora popsané zvétrání la vi ce kremitého pískovee kosovskébo je té hoz 
púvodu.

Na spodu jsou v mocnosti 4 metra obnazenv slín ité . navctráním 
zhnédlé b rid lice s podrízenymi tenkymi vlozkami a peckarai vápenco- 
vym i. Vy.se, ve vrstvé asi 1 m tlusté. konkrecí pribyvá, az pfevládnou 
nací bfidlicemi. Jednotlivé co ck o v ité  k on k rece jsou az 40 cm ti usté. 
Nékteré vlozky a pecky jsou pfeplnény rovnobezne usporádanynn 
(proudení!) zbytky o rth o ce rú  a télesné zachovanvch g ra p to litu  
druhu Monograptus flernmingi S.vlt. VzácnéjSí jsou raíz i. ram eno- 
nozci (Atrypa marginalis D alm.) a zbytky ost-mi rodu Ceratiocaris. 
V mékkych, slínitych bridlicích nad polohou nejvétsimi konkrecenii 
jest mnoho schránek ram en on ozce Septairypa philomela (Bartí.).

Dalsí poloha o mocnosti 50—-65 cm se skládá takrka vylucné z ne- 
praviclelnych pecek a cocek sedivého brekciovitého rápen ce. Je  to 
pekny pfíklad t. zv. e n d o stra tick é  b rekcie, svédcící nesporné o blíz- 
kosti pobfezních klifü, z nichz pocházejí klastické úlomky Ukázky 
brekcie jsem odevzdal príteli doc. .). Koi tkovi. kterv je prozkouinal 
a svc vysledky mi laskavé dovolil zde nverejniti:

..Hornina jest typickv brekciovitá a tvoíí ji dvojí limota: starsí. 
jerane karbonáticky-pelitická, která se vvskytuje \ podobe ostrohran- 
nycli úlomkfi a mladsí ze zrnitého vápence. jez tvofí trael mezi starsí ni i 
úlomky.

P elitick é  úlomky jsou hojné zakaleny jílera a v mikroskopu na- 
linédle sedé. Obsahují kulaté shluky chloritického nerostu, hnédy kryjito- 
krvstalicky fosfát( ?), pyrit a limonit. Z organickych zbvtkú pozorujeme 
ra. j. vfetenovjté a jehlicovité útvary upomínající na cástecky spongií 
(kalcifikované). úlomky ostrakodu( ?) a j. Vétsí úlomky jsou obklopeny 
\énecky bílého. cirého kalcitu, kterv sestává z radiálné orientovanyeli 
jedincfi casto podle 1 2R dvojcatné lamellovanych.

Stojí za zmínku, ze v úlomcích prostupují puldinky v vplncné cirym 
druhotnym kalcitem, které nepokracují do mladsího trnele brekcie. Z toho 
vvplyvá, ze hornina, z níz úlomky pocházejí, se zpevnila a rozpukala jiz 
pred uzavrením úlomkú do sedimentu.

Mladsí vápenec (tinel) je pomérné cisty, jeví dlazdicovitou 
stiukturu a je ciry. Opét obsahuje zmínény jiz ch lo ritick y  zeleny  
n ero st (kryptokrystalicky, okrouhle zrnity), ktery ciní dojem z éásti 
preménéného glau k on itu . Bvl by-to prvy nález glaukonitu v sedimen-
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tecli éeského paleozoika.*) Ustrojné zbytky krystaliekém tnielu se lisí 
jak vzhledem. tak mnozstxím úlomkíi uzavrenych \- pelitu. Byly zjistény 
úlomky korysú {( trilobiti), lilijic, juvenilní schránky orthocei ü( í ) a j.

Y dalsím sledu \r mocnosti 120 cm se shledávámo mezi sedohnédymi 
a zlutohnédymi silné zvétralymi bridlieemi s cetnymi lavieemi a pruliy 
éoékovitych konkrecí vápencovych. Vápence jsou sedé, celistvé l)xé 
pololiy jsou preplnénv skoíápkami or t hocer ú a télesné zachoxanx'mi 
zbytky Monogra pt-us flemmingi S alt Vzácnoji' se x yskytují zbytky misóle 
mlzú (('ardióla, Dualina. Slava j.). Y tésném nadlozí spodnéjsí laviee 
or t hoe e r ox é ho  vaporice jsou v jemnéjsí bnédé slínité bfidlici velmi 
cetné a dosti pékné zachované zuhelnatélé zbytky gr aptol i tú,  z nicliz 
jsem urcil tyto druhy: (' yrtograptns landgreni Ti u.ii.. (' Jiamata,s(Bxn.x) 
(hojné). Monograptus flemmingi S vi.t Pristiograptns psendodnbins 
(Bore.) a Plectograptus cf. eiseli (Mam k ). Associace tedy ukazuje 11a 
starsí oddélení zony C y rtog raptas Inmigre ai.

Dalsí souvrství o m ocnosti asi 10 m etrü  se skládá A'étsinou ze slíni- 
ty ch  bfidlic, podobnych tém . jez jsm e jiz popsali. Y e  spodnéjsí cásti se 
v áp n ité  vlozky ta k fk a  víibee n ev v sk v tu jí .  vyse jen podrízené. Z ato  né- 
které pololiv bridlic jsou pevnejsí a  lisí se ponékud i svou sedou barvou  
od ostatních. Tasto jsou v bridlicích u zavren y ploclié cerne zuhelnatélé  
z b y tk y , které patfí asi sp lav en y m  rostlinnym  zbytkum .

N ejxyse  v odkryvu, jiz primo p roti vile, se shledávám e s asi 1 m e tr  
nioenou polobou velmi zvétralého s l í n i t é h o  v á p e n c e .  Hornilla bvla  
píivodné pevná a seda, ale intensivním zvétráním  velmi zmékla a zménila  
barvu  do olixové. T y to  slínité v áp ence jsou preplnény z b y tk y  zkam enc-  
lin. zejm éna ra in  en on oz  eu , t r i l o b i t u ,  o s t r a k o d ú  a k o r á l ú .  Zka-  
nienéliny vsak se stanou zretelnym i jen ve zvétralé  a mékcí povreliové  
kiire. Urcil jsem ty t o  d ru hy : Anla-co pleura koninchi ( B arí: .) .  Mira spin 
mira ( B xri: .) .  ('yphoproetns depressns ( B arí: .). Prendas decoras B arí:.. 
P am as  tus bou c/i ardi B arí:., Pl ata alites sp., Ostrakoda, vice druhú. o r t l i o -  
c e r i  (malé fragm enty , v zácn é),  nékolik drulni p lz ú  (vzáctié),  Ling al ella 
sp., Orbicnloidea sp., Pholidops nana (Bark.), Dalmanello honorata ( B arí: .), 
Strophomema comitans B arí:., Str. cnglypha B arí:., Leptnena bracteola 
( B a rr .,),  Atrypa reticularis (Lew.), Atr . insólita B arí:.. CamarotoccJria 
■ monaca ( B arí: .) ,  M enstella upsilon  B ario, Mimadas perversas B arí:.. 
Spirifer  viator B arí:.. S p . metuens B arí: ., Pryozoa (dva druhy), Parasites 
forbes-i M. Einv. &. H ai.mi:, Anlopora sp., Ptychocyathas sp. í v té to  vrstvé  
jsou hojné oválené úlom ky zuhelnatélych  . .d re v "

*) T. 7-v. ,,<daukon it y " starsích badateln /  pasma d \ jsou podio vy/.kmníi 
JvETTJX 10líOX'vcll ílvozpr. [I. tí-, ( ’es. alead, r. 25, e. 16, 1916) vlastne rozloienyin 
sopeen yin ski en i.
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Popsané wenlocké «edimenty obsahuji jako prîmes liojny lufiticky 
detrit. ktery svedei o souéasném vulkanismu.

Dalsi vrstvy jiz tu odkryty uejsou. Teprve opodál na svalm vrelm 
lmizeme sbirati hojnë tvrdÿch s Unity eh sedych bridlic s nejasné zacho 
vanÿmi zuhelnatelymi zbytky g r a p t o l i t a  Pristiograptus bohémiens 
( B a k u . ) ,  cimz jsme jiz zastihli spodnl polohy vrstev budnanskyeh e¡¡ 
cili spodni Ludlow. Dalsi vrstvy. které byly drive odkryty jiz samé 
blízkosti velkého lomu cementárny v mensieh opustënÿch lomech na 
kopci, jsou identieké s onemi v lomu. které jiz tak vystiznë popsal pritel
A. "P Kl BYT,.
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Obr.

V YSV KTLEX Í TA Mb'LK Y
1. \’ú  p c n e o r á  c. i k I ohI r a t  ic k i' i  b r c k c i c  z wonlockii (motolskó vrstvy) od vily 

ilvoreckém vrcliu. Z\ etsoiio 2krát.

(h lkrt/v  nilnr.sk/fcli brid lic zon // M m iocH m acis ¡/rie.stonicn.sin (( bda-Taranim n) 
V zárezu eosty 11 v ily  ji/.n im  svalm  dvorppkého vrohu u P ra h y . Dole 
d iabasovy proud h nerovnym  a ííásteenp tufitickou borninon vyplnenym  
pov rohem. nad n im  slabo diskordantne Ipzící a tekto n irky i poriglapiálním  
v íd rá n ím  porusené jeinnó bridliop graptolitová.
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TABULK A I.

Doc. Dr. Bedfich Boucek: Prispëvek k poznání siluru a nejmladsiho ordoviku . . .
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Pfispëvek k vÿskytu kremité facie ve vrstvách 
dobrotivskÿch dr„ ceského ordoviku.

Podávají

I) i . K K J) K 1 (' H B O V ÍJ K K 1) i . J  O S K l S V O B O I) A*

(Predi o í en o ve schiizi dne 13 . éervna 1940 .*)

Na geologické mapé listu Beroun Hoto vice (4002) kreslí O. Kooy.m 
( 1024) v podélné ose ordovické brachysynklinály Kr us né  hory smer- 
novi poruohu, potlle níz se na temeni hrbetu d v a k r á t e  opakuj í  v r s t v v  
dr abovs kÿc h kfemencu.  V podlozí jizního pruhu kfemencu zjistil 
pak i podlozí drabovskÿch vrstev: jílovité bfidlice dobrotivské. Protozo 
primo v domnelém podlozí tëchto dobrotivskÿch bfidlic lezí opët kfemite 
pískovce rázii vrstev drabovskÿch (severozápadní svah Krusné hory). 
byl KoDYMfv píedpoklad podélného pfesmyku jisté oprávnény a odpo- 
\ idaI také tehdejsímu novému pojetí tektoniky Barrandienu.

J í l o v i t é  bfidlice,  pokládané Kouymkm za dobrot ivské ,  najdo
me píedevsím v záfezu silnice, vedoucí z Hudlic serpentinou près témé 
hrbetu k Novému Jáchymovu. kcle lezí zfetelné v podlozí kfemitych 
pískovcu drabovskÿch. Bridlice obsahují i cetné pioché hlinito-píscité 
pecky. jaké v hojnosti známe /  cetnÿch lokalit bfidlic dobrotivskÿch.

Stejné se podobají bfidlicím dobrotivskÿm cerné jílovité bridlice, 
které byly odkryty pfi kopání pokusnÿch vykopú Prazské zelezáíské 
spolecnosti vÿchodné od vrcholu Krusné hory. Pfi nasem poclrobném 
geologickém vvzkumu Krusné hory provádéném v letech 1942 a 1944 
pro ..Ufad pro vÿzkum pûdy v 0. a na M.‘\ podafilo se nám v tëchto 
bfidlicích nalézti i faunu,  která nespornë dosvédcuje pfíslusnost bfidlic 
k vrstvám dobrotivskÿm. Zvlásté smérodatnv jest nález trilobita Placo-

::) Práce b y la. sepsána a pfedlozena k tisk u  j i í  r. 1944 . Od té do by v y s ly  
práce D u . V l . Z á z y o e k y  a D r . G . M íis t c v -D k . F e . P e a n t l a . jez se z a b y v a jí 
podrobnéji tonto otázkou a d o p lñ u jí naso pozorování, procez na ne odkazujem e.
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paria zippet túm ida  K i. o r kterv dosud odjinud nezli z vrstev dobrotiv 
skÿch nebyl znám a bojnÿ vÿskyt ramenonozee Paterula hohem ica B \ i: i:. 
-Jinak jsme urcili jeste LinguleHa sj).. ('o ttvh tria  (Phrtocom ularia) ck pro
teica Bum. a H i/o lithus  sp. (velkv druh).

Starsí baílatele, ktefi studovali montanisticko-geologické a strati- 
grafické pomëry sirsího okolí Krusné hory zvlásté Liroi.n (ISlid) a K.  
Fkistmaxtiu. (IS7Í)). konstatovali rovnéz vyskyt bfidlic na lirbetu 
Krusné hory ale pokládali je za vlozku ve \ i s t vác h di a l)o\ skv(di.  
V LrrouMivf: starsí práci o zeleznyeh rucláeli stfedoéeskébo ..siluru 
liovorí se o nékolik stop mocné poloze bfidlic. \' níz jsou pr\ -*> az (i palco 
mocné prouzky píscitého bnédele a bfidlicnatého krevele. Fdas im \ \ im. 
zjistil ve svém profilu zprvu (> m mocnou polohu kfemitvch pískovcu 
\ silnych lavicích, poté slabou vrstviéku celistvého. hlinito-píscitélio 
krevele. pak svëtle sedé slídnato-jílovité bridlice v mocnosti blíze nezná- 
nié a na nieli posléze mocny komplex svëtlÿcb kfeinitycli pískovcu. Ivo- 
fících pokracování spodní pololiy pískovcu.

Majíce se rozhodnouti pro jeden z obou vykladu. pfiznáváme. v.o 
jsme vzdy spíse pripoustéli vyklad Konviitv ospravedlñovali ..omyl" 
Lirouirv a Pkistmantkm' x vlivem tehdejsícb zastaralych názoni na 
tektoniku Barrandienu, které neuvazovalv vyznam smérnycli pfesmyku.

Pfi svych vyzkumnycb pracecb na Krusné bofe veno va li jsme bodné 
pozornosti i mladsím clenúm krusnohorskébo ordovického ostro va a sou- 
casné otázce existence K odvmova pfesmyku. Velmi péknv odki vx kterv 
nám poskytl hledanv klíc k problému, podafilo se nám nalézti \ opusté- 
ném kfemencovém lomo na severozápadním svahu hfbetu tésné pod 
temenem ,,Malé" Krusné hory .lest poblíze zmínéného záfozu silnice 
z Hudlic do Jáchymova nad t. zv. ..Kucerovnou''

\r lomu (obr. 2) jest na spodu cástecné odkryta velmi silná lávico 
svëtlÿcb kfemitÿcb pískoATÚ .glrabovskycb" a nad nimi v odkryté moc
nosti (Ivon a pul metru tmavé jílovité bfidlice. Nad lomem skládá se 
hfbet vrebu z mocnëjsiho souvrství kfemitÿcb pískovcu. petrograficky 
identickycb s pískovei pod bfidlicemi. Podio úloznycb poméru (smër 
severovÿcbod-jiliozâpad (b 4), sklon 30 k jibovÿcbodu) ]>atfí tyto svreb 
ni piskovee nespornë do nadlozí bfidlic. odkrytvcb v lomu. .lest nepo- 
cbybné. ze jsou zde odkrvté oba jiruby K odvmon ven drabovskÿcli kfo- 
mencú i jeho bfidlice dobrotivské mezi nimi. Podle Kodvmovv inter- 
pretace mêla by bÿti branice mezi spodním souvrstvím kfemitvch pískov- 
cu a bfidlicemi ryze tektonická podle smérnébo pfesmyku. Ale krásné 
zaebovanÿ styk obou souvrství dokazuje nade vsi pocbybnost, ze zde 
porueby není a ze sporné bfidlice spocívají /.cela normálné na kfemitÿcb 
pískovcícb jako na svém pravém pocllozí.



Pravdu tedy meli Liroi.i) a F khst.mantki.. ze zminena bridlicnata 
poloha tv off vlozku mezi kreinitym i piskovci ..d rab o vsk y  mi"

Kremencova lavice primo pod bridlicemi jest v lomu odkryta do 
mocnosti 2o0 cm, ale podle ponieru zalozeni a zasufovani lomu byla jiste 
a spoil dvakrate tak mocna. To by souhlasilo dobfe iidajem Fkistman- 
tki.on vm o mocnosti 6 m. Ale pod lomem az ke Kucerovne (stare zavalene 
diilni prace) jest jeste prikrv svah a v nem nekolik dalsich, mensich lonni 
kN-ai-eitovyeli. Tyto okolnosti a hojna kfemita ssuf ])od lomem na svaliu 
nesvedcj ovsem pro vvskyt bfidlicnatelio souvrstvi pod touto d m moenou 
laviei kremencovou. jak udava F kjstm.w t k l . nybrz pro vvskyt dalsieh 
\ rst(‘v kremitveh piskovcu, trebaze ve slabsich lavieieh. nezli tesne pod 
bridlicnatou vlozkou. AJoenost teclito vrstev pfesalmje jiste o hodne 
100 met i'll, takze eelkova mocnost s])odnibo oddilu svetlych kfemitycli 
piskoveii dosahuje 120 az lot) metni! To souhlasi take s pomery zapadni 
easti Krusne hory, kde pod \ reholem vychodne od co. 00(5 m byla zjistena 
])odobna poloha bridlie razu ,.dobroti\ skebo ' Podle nasicli odhadu i zcle 
dosalmje mocnost spodniho souvrstvi razu „drabovskyeh vrstev" 120 
az loO metru. Kde je tato mocnost podstatne merisi (na pi. na jiznim 
svaliu Krusne liory). bezi pravdepodobne o redukci tektonickymi po
mery Podle cetnych v ssuti nalezanvch piskovcu a kremencu s vvvetra- 
lymi rourkami ..sk o litu " (Tiggilite* rcrtebralis Fine) se zda. ze mezi la- 
\icemi piskovcu tohoto spodnibo oddilu byly take zastouiieny polohy 
..skolitove"

Bridlicnata vlozka jest odkryta v lomu v mocnosti asi 2o0 cm. ale 
nadlozi jeste dosazeno nebylo. Na spodu spociva na kremitveh piskov- 
cich nejprve 20 cm silna vrstva bridlicnatcho hnedele. ktera je pak vy- 
stridana .100 cm moenou polohou mekkycb. jilovitych bricllic, barvy secle 
az cerne a \icc mene slidnatych. Poskrovnu obsahuji drobne p iscite  
pecky jake bvvaji obvvkle \ dobrotivskych bridlicich. a nebohatou 
f a unu. Pomernc liojne se vvskytuje P a tm tla  bohemlca B aku., vzaeneji 
L in gu lrlh i sp., Strophomeua firim tdu  Baku.. Pleclocontdaria sp. a j. Dalsi 
poloha o mocnosti rovnez 100 cm jest piscitejsi a mezi bridlicemi se vkla- 
daji i c(»cky a \ lozky sedyeh kremencu a nekolik smouh bridlicnateho line- 
dele a celistveho krevele. Nad temito bridlicemi jest pak Mo cm silna 
vrstva pevnych, syte cernych slidnatych bridlie a nejvvse jemnozrnne 
cerne bridlice s xybornou stepnosti. Raz obou nejvyssich poloh bridlic- 
nycli upomina na nektere silurske graptolitove bridlice.

Telkovou mocnost bridlicnate polohy se narn prozatim na Krusne 
hore nepodarilo zjistiti. nebof bridlice jsou tu na obou dvou svazich 
vetsinou pokryty silnou ssuti. .Je ovsem zcela prirozene. ze bude jak na 
Krusne bore, tak i jinde dosti mcnliva.

l >i-i.'s|)<v‘\ ck k v y s k v t u  k f e m i t c  fa c ie  ve  v r s t v a c l i  ( lo O r o t n  s k y c l i . .  _



4 Dr. M. iSuuéek a Dr. -i. Svoboda:

Tuto prekvapující zjisténí polohy bfidlic petrograficky i iaunisticky 
naprosto so u h lasících  s v rstv am i d o b ro tiv sk y m i dy., u p rostfed  
komplexu svétlych pískovcú a kremencíi, pokládanych dosud vesmés za 
pasm o d rab o vsk é dbt , vedlo nás ovsem k dalsímu pátrání v sirsím 
okolí berounském i jiiide v Barrandienu.

Y nejblizsím okolí B erou n a, na Dedu a Ostrém, jsou vrst\y dra
bo vské typicky vyvinuty a vyznacují se vyskytem hojné a charakteri- 
stické fauny (na pí. Dalrnamtina sociaHs soda-lis (Bakú.)- ( 'rt/plolilhtt-s 
ornatus (Steunb.), Ghdrurus daviger Bkyk. a j.). V teto krajiné sledovali 
jsme zvlástc profil podle údolí brdateekélio od Zdejciny pod Ostry Na 
diabasovych tuíech a mandlovcícb spocívají tu nejprve nepfílis moené 
éerné, slídnaté bfidlice s faunou dobrotivskon a polohou oolitické rudy 
(lozisko zdejcinské). Na nich lezí moené souvrství svétlych kfemitych 
pískovcú se skolity, které jako na Krusné bofe i zde jsou vvvinuly 
a casto nékolikametrovych molmtnych lavicícli. Y dolním zákrutu silnice 
brdatecké jsou vystfídány jemnymi cernymi, slídnatymi bfidlicemi. 
které tvoíí podiozí novému souvrství svétlych kremitych pískovcú, moc- 
nému alespoñ 100 nietrú. V téchto mladsích psamitech jsou polohy se 
zmínénou faunou „d rab ovsk ou " Y nadlozí jsou pak drobovité vrstvy 

cetnymi stopami na vrstevnícli plochách a rúzné silnynú vlozkami 
bfidliénymi, které odpovídají vrstváin chrustenickym dd.2. Stratigra - 
ficky vyvoj souhlasí tu tedy zcela s nasím pozorováním na Krusné bofe.

.finé doklady existence bfidliéné polohy rázu vrstev dobrotivskych 
mezi kremitymi polohami rázu „drabo vského'1 zjistili na jinych místech 
Barrandienu ing. dr. V M/Esica a dr. F. Plíaatl, zejména pfi pokusnych 
vj-tech na rudu Fe, provádényeh P. z. sp. v letech 1939- 44, a podávají 
o toril zprávu jinde. Tak na pfíklad ve vrtech v okolí Mnísku na Skal 
ce bylv v bíidlieích mezi spodním a svrchním oddílem kremitych písko\ 
cú „drabovskyeh11 nalezeny tyto pro dy.¿ vyznacné zkamenéliny (podle 
laskavého sdélení prítele dr. F. P ramtla): Agnosias (Geragnostus) perra-  

yatus Bakú, var., Caryoearis micans (Nov. MS), L in g u ld la  trím era  (Baiui.). 
Palet illa  bohémica Bakú., (Jrgptograpt/us tricorn is  ((\arr.). Tom/tcnlnm  
}» oblematicum  Gkoom.

Pfi orientacních pochüzkách v okolí R evin e zjistili jsme rovnéz, ze 
souvrství kremitych pískovcú, spocívající na vrstvách dobrotivskych, 
jest píeruseno polohou bridlic rázu dobroti vského. Pékné to Ize sledovati 
jednak v odkryvech pfi siJniei z Revnic na SkaJku (pfi poslední velké 
serpentiné proti vrcholu Babky), kde spodnéjsí kfemence jsou odkryty 
tésné u silnice tnalym lomem, jednak v záfezech moklického údolícka 
západné od Babky.

Nejpozoruhodnéjsí dalsí nález bfidliéné polohy „dobrotivské'1 ucinili 
jsme ve velkém kfemencovém lomu na ITdersku jjzod S v áro v a  (obr. I ).



Píísprvek k vyskytu kremité tucie ve vrstvm-li dobmtivsky<-li. . .

Xa spodu jsou odkryty tri mohutne lavice svétle sedého az bílého kiv- 
mitého pískovce (250 cm. 200 cm a 400 cm). Xrad nimi spocívá 2 a pul 
metru zlutolmedych jenmych tufú, pak 50 cm cernvch sHdnatyeh jilo 
\ itycb bridlie a 40 cm hnedych slidiiatych bridlie. Následují dalsi la vice 
svétlych kremitych piskovcu v moenosti vice metrii.

Nadlozí i podlozí lezí vúci tufúm i bridlicim zee la normálné a neni 
lu známky po néjaké vétsí poruse. V bfidlicíclv kromé precetnych rour- 
kovitych stop ualezli jsme i dosti boliatou a pcknou (cele exempláre 
trilobitü) fan mi. V následujícím vyetu jsou zahrnuty i sbéry stiidují- 
cílio p. Kaj.áta. ktery nám je ochotné zapü jcil ke studiu.

Fauna: Placo-paria zippei túm ida  K i.olc .. Anda fr itsch i B a r i o , 
bionide jormosa B ark,., Cyclop yg« prisca  (Baku ), C. sp. ( tred iv iva  B aku.). 
( 'heirurus  sp. (skup. CJi. pater B aku.), P r im it ia  sp. (cf. P prum lht. B aku.). 
L ia g u ld la  sp., Orbiculoidea sp., ( \u  yocaris nucans (Nov M S). C ryp lo - 
graptas tricorn is  Cai: i¡. (hojné).

Fauna tedy opét soulilasí úplné faunou bfidlic dobrotivskych 
a s faiuiou vyse uvedenyeh brkliiénych poloh odjinud. Stejné zajímavym 
je konstatování pololiv di abasovyeh tufú mezi kremitymi souvrství- 
mi. Tufy jsou nespomé v souvislosti s mandlovci a tufy popisovanymi 
WoimiíiciiuM od Rejnovského mlyua \ údolí Ivacáku pod Uderskem. 
které klade caso ve správné do doby sedimenta-ce kremityclv pískovcü. 
které pochopite'Jné pokládal vesmés za drabovské. V horejsí cásti lomu 
se vyskytují misto tufú mandiovee a cerne tvrdé diabasové horniny 
které byly drive pokládány za v y levy ce die ové.  Poloha diabasovych 
erupcí na Udersku, i kdyz ji neklademe jiz k vrstvám drabovskym, patfí 
prece k nejmladsí  dosud zjisténé taz i diabasového vulkaiiismu ve 
spodnéjsim ordoviku ceském (v dy.¿). ktery svého maxima do 
sáhl na rozhrnní mezi vrstvami komárovskvmi a sáreekvmi.

/  naselio pozorovani. kterem zatim podavame pouze prozatimni 
zpra\ u, vyplyva, ze v dosti znacne casti Barrandienu, zejmena v sever 
nim kfidle stredni casti. jest ve v rs tv a c h  d o b ro tiv sk y ch  dy., 
v jejich svrchnejsi casti vyvinuta d ocasn e facie  p iscita , jaka previa 
da ve vrstvach drabovskych. Facie ta byla az dosud vesmes spojovana 

pravymi vrstvami drabovskymi v jediny stratigraficky stupen, coz 
nase paleontologicke nalezy vyJucuji. Pfistc bychom inusili bud pova 
zovat-i oznaceni „drabovske" nebo „dobrotivske“ vrstvy za pojem piscite 
nebo jilovite facie, nebo bychom musili se zcela zfici geologicky-petrco 
grafickeho voditka a vymezovati obe pasma bez ohledu na jejich petro- 
graficky vyvoj pouze podle fanny v nicli obsazene. Tim se rozsifi na 
cetnych mistech v Barrandienu pasmo dobrotivske a opacne zase pods! at-



(i Dr. M. Hi meek a J)r. .1. S\olx ubi :

n o  zúxí r o z s a h  p a s m a  d r a b o v s k é h o .  k t e r ó  so  o m e z í  p o u z c  n a  s v r c h n é j k í  

k o m p l e x  k f e m i t y c h  p í s k o v c ü  t y p i c k o u  f a u n o u  o d  R r a b o v a .  O s t r é h o  

a  VeseJé. k t e r á  j e v í  z r e t e l n e  m l a d s í  r á z  n e z l i  f a u n a  v r s t e v  d o b r o t i  v s k y c h  

a  p r i b l i z n e  s t e j n y  j a k o  f a u n a  v r s t e v  c h r u s t e n i c k y c h .  T í m  s e  p o t v r z u j e  

je n  n á z o r  j e d n o h o  z n á s  ( B . ) .  z e  v r s t v y  d r a b o v s k c  a  c h r u s t e n i c k ó  j s o u  

j e n  p o d o d d e l e n í m i  j e d i n ó h o  s t r a t i g r a f i e k ó h o  o b d o b í  a  z e  p í s k o v c o v y  v y -  

v o j ,  g e o l o g y  p r i  m a p o v á n í  d r i v e  t o l i k  z d i u a z n o v a n y  j e s t  s t  r a t  i g r a 

f i o  k  y  n e s p o l e h l i v v  a  k l a m n y  R o z h o d n é  b u d e  o v s e m  n u t n o  pfi  

r e a m b u l a e i  g e o l o g i e k y e h  m a p  B a r r a n d i e n u  t u t o  k f o m i t o u  1'aoii v e  

v r s t v á c h  d o b r o t i  v s k y c h  (Hy.,) r e s p e  k.t o  v a l  i. n e b o f  o p a k o v á n í m  p í s c i t ó  

a j í l o v i t ó  f a e i e  so  v v s v e t l í  m n o h ó  z d á u l i v e  t o k t o n i e k ó  o p a k o v á n í  . . d r a -  

b o v s k y c h "  k v a r c i t ü  n a  d f í \ e j s í o l i  g e o l o g i e k y e h  m a p á e l i .

B u d e  d a l s í m  ú k o l o i n  e e s k ó  g o o l o g i e  a  s t r a t i g r a f i e  s l e d o v a t i  f a e i e l n í  

v y v o j  v r s t e v  n a s e h o  o r d o v i k u  v e e l é m  B a r r a n d i e n u  a  z v v s l e d k ú  t o l i o t o  

b á d á n í  p a k  v y v o d i t i  n u t r i ó  k o r e k e e  v n a s e m  d o s a v a d n í n i  n a z í r á n í  n a  

e e s k v  o r d o v i k .

The occurrence of a quartzitic Facies in Dobrotiva 
beds (dyS) of Ordovician of Bohemia.

In  t h e  O r d o \ i e i a n  b r a c h v s y u c l i n a l e  o f  K r u s n a  b o r a  n e a r  B e r o u n  

a-re d e v e l o p e d  t w o  s t  r a t  i . g r a  p l i  i e a l  d i s t i n e t  l a y e r s  o f  ( j i i a r t z i t i e  

s a n d s t o n e s ,  t h a t  w e r e  t il l  t o d a y  e s t i m a t e d  a s  t h e  s i n g l e  b a n d  o f  D r a -  

b o v  (dd). B e l o w  t h e  e l d e r  l a y e r  a r e  d e v e l o p e d  t y p i c a l  b l a c k  s h a l e s  o f  

dy.,. T h e  s a m e  b l a c k  s h a l e s  a p p e a r  a b o v e  t h e  s a n d s t o n e s  a n d  c o n t a i n  

s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  f o s s i l s  o f  t h e  D o b r o t i v a  b e d s  a s  Placoparia zippei 
Itonida K u n e ,  a n d  Paten da bohamica B u r n .  A b o v e  t h e s e  y o u n g e r  s h a l e s  

t h e r e  a r e  a g a i n  de\  e l o p e d  l i g h t - c o l o u r e d  s a n d s t o n e s .

T h e  s a m e  i n t e r c a l a t i o n  o f  s h a l e s  a n d  s a n d s t o n e s  w e  h a v e  f o u n d  in  

t h e  n e a r e r  n e i g h b o u r h o o d  o f  B e r o u n  ( O s t r v ) .  a b o v e  R e  v o i c e  a n d  e s p e 

c i a l l y  we l l  n e a r  S v a r o v  ( r e g i o n  o f  D n b o s f ) .  In  t h e  l a s t  m e n t i o n e d  l o c a l i t y  

a r e  t h e  y o u n g e r  dy.2 s h a l e s  r i c h l y  f o s s i l i f e r o u s  | Arcia jritschi B a r i : . .  

Plum-par i a zi ppei l a arid,a K i . o i  f .. Dion idr jormoxa B a r i ; . .  ( ' t/clop)/<i< 
prism {B a r r . ) ,  ('rypU*jraplvx irirorn ix ( 'ark. a .  o.| a n d  c o n t a i n  a l s o  t u f f s  

a n d  l a y e r s  o f  b l a c k  d i a b a s i e  r o c k s .
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W o Li> f t  icH .J.: (ieologieke pomery v v'ivodi Kacäku mezi l ’nhosti a Xenacox icenii. 
Rozpr. II. tr. Ces. akad.. roc. X X V .  c. 47. 1919.
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Obr. I. Kremencor-y low na Udersku Svdrova. Nahofe (1) vrstn-y drabovske, 
vyvinute jalco svSt.le kfemito piskovce, pod nimi bfidlice (2) s faun on 
..dobrotivskou“ diabasove tufy. V podlozi bfidlie jsou zase kfemite 
piskovce (.‘{) jako uahofe, ale v moenejsich lavicich. Stratigrafieky pain  
spodnejsi piskovce a bfidlice nad nimi jeste pasimi dobrotivskemu dy„.

Obi*. Story lorn no sen. svahu ,.M ate" K rusne hory jizne od Noveho Jd chym ova .
Na mocnnu laviei svetleho kfemiteho piskovce kladou se normalne tmave 
slidnate a jilovite bfidlice s faunou .,dobrotivskou :. Nad nimi na vrcboln 
bfbetu jsou /ase kfemite piskovce (prave drabovske).
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Basic igneous rocks of the northern Zelezne hory.

(Summary of the Czech text.)

F R A N T l g E K  S L A V f K .

(Dedicated to m\ friend R adim K ettn er  to his 50th birth day.) 

(Presented July 18, 1945.)

The original Czech paper has been published in this „Vestnlk“ at 
the time of the German invasion (1941, Nr. VIII).

During the studies of the mineralogical and genetic features of the 
manganese and iron ore deposits of Chvaletice and Litosice, published 
in a series of papers by F rantisek  U lrich , V áclav V e s e l ÿ , A lex a n d er  
Orlov and myself, I had the occasion to investigate and collect the erup
tive rocks in the Algonkian and Palaeozoic of the northern part of the 
delezné hory (=  Iron Mts.) in eastern Bohemia; contemporaneously in 
the petrographical institute of the Charles University, directed by Pro
fessor J . K ratochvíl, Mrs. M. W aitovA-AdamovA and Miss J .  K a Spa - 
rovA published descriptions of gabbroid and granitic intrusive rocks in 
the NW neighbourhood of the mining district. A geological sketch map 
of this region has been given by 0 . K odym.1)

In 1882, R. H elmhacker gave a  d etailed  descrip tion  of many rock s
of th e  ¿elezn é hory in his and J an K r e jô î ’s w o rk .2) H e  ch aracterizes  his 
------------------  /

1) SlavIk , Casopis Národnílio musea 1928, 113— 127; Vestnik .St. geolo- 
gického ústavu ÖSR, V (1929); Congrès international des mines, Liège 1930, 
Mémoires pp. 141— 145; Sbornik Akademii nauk dedicated to V. I. V ernadsklt, 
245— 250 (1936); U lrich , Rozpravy Ceské akademie 1922, 10; Ve s e l ÿ , ibidem 9; 
SlavfK a V e s e l ÿ , ibidem 1927, 46; Orlov , Casop. Nár. musea 1935. — W aitovA- 
AdAmová, Sbornik St. geol. úst. 1929; K aSparovA, this Vestnik 1931, 24; 
K odym, Vestnik St. geol. úst. 1933.

2) J .  K r e j Cí and R .  HELMHACKER, Erläuterungen zur geologischen Karte  
des Eisengebirges und der angrenzenden Gebiete im östlichen Böhmen, Archiv der 
naturwiss. Landesdurchforschung von Böhmen V, 1.
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„aphanites“ and amygdaloid rocks correctly as superficial eruptions, con
temporaneous with the surrounding (Algonkian) schists, partly regarded 
by him as of Cambrian age; only the intrusive rock from Chrtniky near 
Choltice, later thoroughly described by J . L. B arvíR,3) is specified as 
diabase. The ,,dioritic“ rocks and tuffs of H elmhacker  are naturally 
uralitized rocks of diabasic character.

The surrounding schists and graywakes being now recognised as of 
Algonkian age, the comparison of the effusive' rocks of the delezné hory 
with those composing the might y „spilitic formation“ in the Algonkian 
of central and western Bohemia is naturally one of the principal tasks 
of the research.

The spilites of central and western Bohemia are of typical diabasic, 
alkalinocalcic character, proved by the analyses made by Mr. Y V e s e l ÿ ; 
the autometamorphosis was for a great part very intense and furnished 
uralite, leukoxene, zoisite, secondary basic plagioclase and only in very 
rare exceptions albite. Another characteristic feature of this effusive 
formation are the pillow lavas, with a very strong différenciation in 
normal diabasic main mass and interstitial masses of nearly picritic glass.

In these principal features, the effusive Algonkian rocks of the 
delezné hory agree with the spilitic formation of the Barrandien, diffe
ring only in secondary matters : the presence of tuffs and the absence of 
macroscopically ophitic diabases point to a greater resemblance with the 
spilitic formation in the southern Algonkian (environs of Pribram and 
Dobris) than in the main northern part (Klatovy—Plzen—Kfivoklát— 
Kladruby). The secondary autometamorphism is more intense in the 
delezné hory than in the Barrandien, where e. g. in the regions of Kfivo
klát, Radnice, Zvíkovec, Mirósov there are large groups of non uralitised 
rocks: among more than thirty studied rocks from the delezné hory 
I found only in three preserved pyroxene.

In the microscopic study of the rocks described, I had a valu
able help of Doctor VlaDrain Steinocher, who, in his researches on 
optical properties and twinning of feldspars by the Fedorov methods, 
determined also some plagioclases4) of my material. I thank him sincerely 
for his kind contributions (quoted here V S.).

Rocks investigated.
1. N E  from Vinarice near the high road to Kojice: porphyrite with 

labradorite of the first generation in a ground mass consisting of plagio
clase, pileochroic uralite and ilmenite, without zoisite. V S. anorthite 58%.

3) BarvíR, this Vëstnik 1893, 38.
4) Nomenclature of the plagioclases according to the statements of V. 

ROSICKY, Zeitsch. f. Kristallogr. 84 (1933), 323— 327.
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2. Small hill E  from Kojice between two field ways.
Uralite diabase of ophitic structure, with accessory biotite, without 

zoisite. Perhaps intrusive. V. S. zonar plagioclases, in the centre labra- 
dorite (52— 56% An), the borders andesine (41— 42%  An).

3. Between Kojice and Bernardov (hills 244 and 263 meters above the 
sea-level).

a) Very fine-grained tuffitic rock of variable composition (actinolite, 
biotite, chlorite, plagioclase, quartz, clinozoisite and rutile).

b) Uralite diabase, perhaps intrusive.

4. from Telcice.
Approximately in the places, which on the manuscript map of 

KujijCi and Hul.mhackee are marked as ,,fe lsite  b re cc ia s“, I collected 
rocks rather variable in the macroscopic appearance; mostly they re
semble to the pillow lav as of the Barrandien Algonkian in their more 
fine-brecoiated development; some of these rocks are rather of tu fo id  
habitus. Farther to North and East we find intrusive rocks analogous 
to the dyke rocks of the profil along the Labe river banks opposite Tynec 
nad Labem.

a) WNW from the hill 294 m. a. s. 1. ( Vancuruv kopec).
A typical pillow lava, the main mass of which is a diabase porphy- 

rite, whereas the interstitial mass is more basic, consisting of uralite and 
zoisite.

b) Western side of the Vancuruv kopec.
This rock is analogous to the precedent one, but the difference 

between the main mass and the interstitial rock is more pronounced, 
the latter consisting almost entirety of uralite.

c) A sample from the National Museum
(locality marked as ,,Kojice“) shows in the main mass variolite-aphanitic 
structure and contains preserved augite of grey colour; the ground mass 
is also here more basic, consising of aggregates of green pleochroic 
amphibole.

d) The upper end of the eastern valley ascending from Kojice to S.
The uralite-zoisite metamorphose of this compact rock is accompa

nied by an intense epimagmatic impregnation with fine-grained quartz.
e) W of the'precedent rock.
Tufitic rocks containing fibrous amphibole, zoisite, quartz and bio

tite with inclosed fragments of quartz and a decomposed ap.litic(?) rock.

5. The hill 274 m. a. s. 1. at the cross-way.
Ophitic diabase with few plagioclases of first generation (V. S. 

labradorite, 56-—60% An, albite and Karlsbad twin laws.combined) are
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tabular on (010). The structure is here and there subvariolitic or fluidal. 
Secondary zoisite, chlorite, fine grained carbonate and epigenetic quartz 
form the main mass of the rock.

6. The ivestern side of the Vancuruv kopec.
In a small quarry, near the pillow lava 4b, a compact rock is to be 

found, consisting of uralite, zoisite, leukoxene and calcite.

7. The hill 245 N  from the precedent.
Gabbrodiabase similar to the rocks 10 and 11 mentioned below, 

uralitised and with fine-grained aggregate of zoisite and clinozoisite; 
plagioclases remained intact are of andesine composition. The frequent 
ilmenite is partly leukoxenised; accessory biotite occurs in some parts 
of the rock.

8. W from Chvaletice, near the crossway of the road to the manganese, 
ore mine.

Almost compact rock of ophitic structure; plagioclases metamorpho
sed to zoisite, other elements of the rock are uralite, chlorite, leucoxene 
and some biotite and quartz.

9. Blocks on granite terrain from Chvaletice.
Metamorphosed pillow lava, probably rest of denudated overlying 

rock on the granite. The interstitial mass is prevalent and consists also 
here of uralite with scarce needle-like feldspars (V S. oligoclase of about 
30% An). In the inclusions feldspars of the first generation are also of 
oligoclase composition, those of the groundmass are a little more acid, 
but both almost completely changed to zoisite with an admixtion of 
albite.

10. The granite quarry behind the cemetery of Chvaletice'. dykes in the 
granite.

The northern gabbrodiabase dyke of SSE direction and the southern 
one, in which probably continues one of the dykes mentioned below 
(No. II) — direction nearly E  — are gabbrodiabases of ophitic structure, 
without feldspars of first generation; the plagioclase is almost comple
tely changed to zoisite, the uralitisation of augite and the leukoxeni- 
sation of ilmenite left no rest of the original minerals.

11. Dykes in the great granite quarry E  from Chvaletice.
In the granite quarry SSE from Chvaletice three dykes (direction E) 

consist of a rock differing from the precedent only by frequent admixtion 
of epigenetic biotite. The rests of plagioclase are basic andesine (45% An,
V. S.).

12. Zdechovice, N from the village between two ponds.
ChloritisecL diabase tuf with grains of epidote and pseudomorphs of



Basic igneous rocks of the northern Zelezné liory

limonite after pyrite; plagioclases are decomposed and vary in size and 
form (V ¡S.: oligoclase, varying from 25 to 37,5% An).

13. Zdechovice, eastern end of the village, S  from, the high road. 
Stratiform, decomposed tuf with fragments of a compact chloritised

rock, of decomposed, seldom idiomorph feldspars, leucoxenised ilmenite 
and epigenetic epidote, calcite and limonitised pyrite cubes.

14. Small hill to the left from the way from Zdechovice to Morasice. 
This rock agrees with both the forgoing tufs containing oligoclase

(V S. 30— 35% An, in one case twinned with twin axis perpendicular to 
001), chlorite and yellow, pleochroic epidote v/ith strong dispersion, 
2V =  62°

15. Blocks in the wood between Morasice and Krasnice.
A compact porphyrite of black colour, of trachytic fluidal structure, 

with scarce chlorite and magnetite. (V S.: basic oligoclase with 30—35%  
An in both generations.)

16. Dyke traversing aplitic granite in the mine W from Litosice.
The granite and its aplitic facies and a more basic differentiation

product is penetrated by a rhodochrosite vein, and in the gossan large 
destinezite masses occur; both minerals were mined in previous years. 
The dyke in the granite agrees with the gabbrodiabase dykes mentioned 
above (No. 10 and 11). The uralitisation is complete, the leucoxenisation 
intense, chlorite scarce, epigenetic biotite rather frequent. The partly 
zoisitised plagioclase is andesine. Interesting found has been made of an 
anthracite inclusion.

17. W from Lhota in the wood between the ways to Litosice and to 
Krasnice.

An amygdaloid porphyrite ; oligoclase-andesine and andesine crystals 
of the first generation are rounded, the same feldspars of the groundmass 
often in fluidal aggregates. Of secondary minerals, chlorite and biotite 
occur both in amygdaloid cavities and in the rock mass itself; uralite 
and zoisite lack  completely. (K k e jOí and H elmhacker call this rock 
, ,Epidotdioritaphanit ‘ ‘.)

18. S from Lhota, shore of a, brook near the game-keeper's lodge. 
Ophitic diabase with preserved augites, containing only scarce uralite

and clinozoisite; feldspars áre andesine. Probably intrusive. Cf. No. 32.

19. Lhota, the S E  border of the village, the brook beneath the pond. 
Diabase porphyrite, with oligoclase-andesine in both generations,

not much chlorite, no uralite, epidote, zoisite and carbonates.

20. Lhota, the W side of the hill in the wood above the dam.
Diabase porphyrite similar to the foregoing. The groundmass has
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íluidal structure. Chlorite is more frequent, epidote very scarce, uralite 
and zoisite absent.

21. The Eastern part of the same hill.
Amygdaloid rock, rich in epidote in the rock mass itself and in the 

cavities. V. S .: plagioclases of both generations are oligoclase with 30 till 
36% An, twinned after albite law.

22. E  and N E  from Sovolusky.
a) NE from Sovolusky near the way to Lipoltice: an eruptive jock 

similar to the porphyrites from Lhota, with less feldspar phenocrysts 
and with an admixtión of uralite.

b) A similar rock, greenish gray with darker spots, of tufoid habitus, 
has the same mineral composition, without uralite.

c) In the quarry on the hill 318 m. a. 1.: macroscopically compact 
reck, light greenish or almost white, with oligoclase-andesine pheno
crysts and with (epigenetic?) quartz in the groundmass, which contains 
also petty scales of partly chloritised biotite, scarce amphibole needles 
and secondary muscovite.

If this porphyrite still belongs to the Algonkian eruptive formation, 
it represents the most acid type.

23. The wood from Urbanice, S E  from, the game-keepers lodge.
In a small quarry near the forest way a porphyrite occurs, which 

approximates to the last-mentioned leucocrate porphyrite, but does not 
contain quartz and biotite.

24. The wood W from Rasovy.
This porphyrite contains more oligoclas-andesine phenocrysts, some

times serieitised; chlorite and leucoxene are frequent, uralite and zoisite 
absent.

25. Turkovice, the pebbles pit SW from the church.
Almost compact rock consists principally of uralite felt and zoisite, 

which also fills the scarce amygdaloid cavities. Very fine-grained feldspar 
aggregate is accumulated in diverse parts of the rock (albitisation pro
bable).

26. Hostálovice, the quarry on the E  border of the village.
Decomposed tufitic rock, consisting of prevalent chlorite, limonite,

clastic quartz grains, decomposed allotriomorph feldspars of variable 
size, leucoxene and secondary muscovite.

27. Hosfdlovice, in the wood E S E  from the village near the highway.
Chloritised porphyrite with partly serieitised oligoclase-andesines

of both generations, chlorite and scarce quartz and leucoxene.
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28. Licomelice, W from the village on the border of the forest.
Scarce plienocrysts and ground mass plagioclases show distinctly 

a cataclase. Primary titanomagnetite is rather frequent, chlorite more 
scarce, the amygdaloid cavitiea are filled with chlorite, epidote and 
calcite.

29. Licomelice, the quarry S from the highway to Nacesice.
A typical variolite-aphanite with preserved greyish brown or almost 

incolore granular augite, which forms a mesostasis between radial-grou- 
ped plagioclase individuals. Of the secondary minerals, only chlorite and 
scarce leucoxene are present. The amygdaloid cavities are filled with 
chlorite and quartz.

30. The mill ,, Valchûv mlyn“ S from Hermanüv M&stec.
This rock, named by K k k j Cí  and H k l m h a c k e r  „Diorittuff“ and 

,,Diorittuffconglomérat“ is a coarse tuf with much larger diabase inclu
sions than in other tufoid rocks (see above No’s 12— 14, 22, 26). The in
clusions attain the size of some centimeters, are rounded and consist of 
oblong plagioclase individuals and chlorite groundmass containing much 
magnetite. Epigenetic calcite penetrates the entire rock. The diabase 
inclusions are cemented with calcite.

The concordant position of the tuf in the Algonkian schists proves 
its geological age quite undoubtedly.

31. Intrusive diabase in the valley of Chrtniky near Choltice.
This rock, now opened in a large quarry, has been described by 

J .  L. B a r v í J L 5) Veinlets in the main rock are a diabase aplite consisting 
almost entirely of labradorite and clinozoisite of autoca.talytic origin. 
The quarry opens a part of a double zone of more than 5 km length, in 
which two diabase dykes are to be observed; probably to the same erup
tion belongs the diabase which forms two concordant veins in the schists 
in Ledec. Like the above described gabbrodiabases, the rocks from 
Choltice and Hermanüv Mostee are partly uralitised and contain much 
epidote.

Although these diabases are more than 6 kilometers distant from 
the next outcrops of granite above Litosice and still more from the next 
occurrences of gabbros, it is quite probable that they belong to the 
gabbroid magma hearth of the delezné hory, the inclination of the Algon
kian and palaeozoic sediments being gentle and consequently the pre
sence of plutonio masses in moderate depths probable.

32. SIJ from, Lhota, S W from the hill 294 m. a. s. 1.
The situation of this rock, forming blocks in a wood, seems to prove

5) B arvlîI, Diabas od Choltic a Hermanova Mëstce, Vestník K rál. ces. sp o  
lecnosti nauk 1893, X X X V I I I .
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a connexion between the eruptions of Choltice—Hermanuv Mestec and 
the gabbrodiabases described above. This is a diabase with zonar plagio- 
clase (55% An in the centre, 52% in the external zone, but also up to 
60— 63%) and uralitised pyroxene, some biotite and secondary zoisite.

Clastic material of diabases in Algonkian and Ordovician sediments.
Beside the tufs and tufites mentioned above also diabasic clastic 

material in normal sediments of Algonkian and Ordovician (Tremadoc) 
proves the contemporaneity of the effusive diabasic rocks with the 
Algonkian schists.

A lgonk ian  co n g lo m erates appear on the map of K kiojcI-He l m - 

h a c k e r  in the NW between Krasnice and Litosice in a horizon overlying 
the diabasic flows, while in the SE, between Sovolusky and Urbanice, 
thejr seem to lay in the „aphanite“ zone itself.

AW PC from Litosice the conglomerate is very coarse and contains 
pebbles of Algonkian graywakes, lydites and of uralitised diabase. To the 
same horizon Algonkian graywakes seem to belong; in these rocks princi
pally the leucoxene, clastic graines of which are frequent e. g. in the 
gray wake from the small quarry S of Krasnice, proves the origin of 
a part of clastic material from diabasic eruptive rocks. Chlorite and 
middlebasic plagioclases are frequent in the graywakes an,d may be of 
the same origin, but in other cases the origin of these minerals from 
granodioritic rocks is possible.

Where the Algonkian schists are metamorphosed by the granite 
contact (e. g. in the part underlajdng the manganese ore bed between 
Chvaletice and Zdechovice), the presence of zoisite and actinolite also 
points to the possibility of the origin from metamorphosed diabases.

In a Tremadoc sediment diabasic material has been found NE from 
the farm Majovka between Lhota and Tupesy, where a conglomerate 
contain leucocrate rock of ophitic structure, consisting of andesinic 
plagioclase, leucoxene and partly of epidote.

The presence of secondary minerals: uralite, zoisite and leucoxene 
in the diabasic clastic material of sedimentary rocks wrhich are only 
slighthy metamorphosed, proves that the (autocatalytic) metamorphose 
of the diabases took place before the eruptions of the near granites.

Another evidence against the view that the origin of secondary 
minerals in the described effusive diabases is due to a contact meta
morphose by the granites or gabbros of Hercynian age, is given by the 
fact, that the same zoisite-uralite metamorphose is to be observed also 
in the gabbrodiabases of much younger, postgranitic age, e. g. those of 
the veins of Chvaletice and Litosice which penetrate the granite itself
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or in the post-ordovician intrusive diabases in the region of Choltice—  
Hermanuv Mestec (No. 31).

As to the metamorphose of the diabasic rocks, two types may be 
distinguished: uralite characterises the more basic rocks of the lower 
(SW) eruptive zone near Vinafice (1), Kojice and Telcice (2?, 3, 4, 6), 
S from Lhota (18), from Turkovice (25) and probably Sovolusky (22), 
and the intrusive gabbrodiabases (7, 10, 11, 16, probably also 8 and 18). 
On the other side, the tufitic rocks from Hermanuv Mestec (30), Zdecho- 
vice (12, 13, 14), Sovolusky (22b) and the porphyrites and amygdaloid 
rocks from Morasice (15), Lhota (17, 19, 20, 21), Urbanice (23), Rasovy 
(24), Hostalovice (26, 27) and Licomelice (28, 29), all from a higher strati
graphic horizon, contain no uralite, but chlorite, and the feldspars either 
are preserved or slightly sericitised; instead of zoisite epidote or clino- 
zoisite' occur, and their presence also in amygdaloid cavities points rather 
to the origin from a general metamorphose of the entire rock, not as pseu- 
domorphose after the plagioclases.

Undoubtedly the first metamorphose is stronger than the second; 
but though it is localised in the region nearer to the granite, it is not to 
be attributed to the granite contact, as has been proved above. I t  is to 
be explained by differences which are primary and own to the local parts 
of the gabbroid magma. It is characteristic, that the more basic rocks 
are attacked by the metamorphose more intensely, and in the pillow 
lavas too, which show a tendency to basic differentiation (see above 4, 9), 
only the uralite-zoisite metamorphose is to be observed.

From the different primary nature and the different metamorphose 
of the Algonkian effusive rocks results the conclusion, ‘that there are two 
phases of the Algonkian volcanism in the Zelezne hory. In the first phase, 
the products of which appear in NW from Kojice to Chvaletice and in 
SE near Turkovice, the rocks are typically diabasic and characterised 
by the .presence of pillow lavas and similar breccias and by the uralite- 
zoisite autocatalytic metamorphose. These eruptions underlay the ore 
horizon of Chvaletice and the lydites. The second phase is characterised 
by more acid porphyrites and amygdaloid rocks, by chlorite-epidote 
metamorphose, and conincided with the period of the sedimentation of 
the conglomerates and graywakes, probably outlasted it. To this phase 
belongs the eruptive zone of Zdechovice—Lhota—Licomelice.

The third, much later volcanic phase was that of the Hercynian folding; 
in its last, postgranitic period the basaltic magma gave origin to typical 
plutonic gabbros (Vinafice, Bernardov, S from Chvaletice etc.) and to 
veins of gabbrodiabases, not differing from common diabases, which pene
trate the granite at Chvaletice and Litosice, the Ordovician in the region 
of Hermanuv Mestec, the Algonkian (probably) at Lhota and Kojice.
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Pokusy s hormonisací zemédélskych plodin.

III. Hormonisování osiva zita Ratborského.
R. ÉETO V SKÍ.

K  50. narozeninám univ. prof. dra S. Práta.

(Predlozeno ve schuzi dne 17. ííjn a  1945.)

(8 podporou Okresního poradního sboru zemedélskélio v Rondnici n. L.)

Vysledek pokusu. 20 kg osiva zita orig. Ratborského bylo kropeno 
roztokem 5 litrú heteroauxinu (koncentrace 100 mg v litru). 2ito bylo 
ponecháno 24 hodin v tenké vrstvé, za obcasného prohazování, v chladné 
místnosti a ve tmé. Píed zasetím bylo jesté moreno suchou cestou deste- 
rolem (p. 4).

Sklizeñ zrna hormonisovaného obilí byla tatáz jako ukontroly (p. 6).
Hormonisované zito lépe odnozovalo (p. 6).
Prúmérná vaha klasu a prúmérná vaha jedné obilky (ze stfední 

cásti klasu) byla u pokusnych rostlin nizsí nez u rostlin kontrolních. 
Pritom byly srovnávány klasy stejné dlouhé (p. 10, tab. VI., 16).

Biometricky byl pro veden dukaz, ze se délka klasu hormonisací 
heteroauxinem prodluzuje bez soucasného úmérného stoupání susiny, 
a to tak, ze jednou byly srovnávány klasy seíazené do variacních tríd 
podle poctu clánkú ve vretenu klasu, podruhé vsak byly klasy seíazeny 
podle své délky (p. 19).

Doporucuji prozatím hormonisací obilnin jen kruhúm slechtitel- 
skym k získávání abnormálné dlouhych klasú u téch odrúd, kde jsou 
k tomu geneticky dány predpoklady (p. 21).

I.
Fytohormony auxinové povahy v obilkách.

Velmi odlisné vysledky a zkusenosti s hormonisováním obilovin se 
dají teoreticky casto vysvétliti 1. ruznou druhovou a individuální citli- 
vostí obilek k heteroauxinoidúm, 2. ruznou metodikou píi provádéní
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hormonisace a za 3. skutecností, ze normálné obsahuje obilka béznych 
obilovin dostatecné mnozstvi reservniho auxinu (blastaninu), kterc za 
normálních pomérú stací zásobovati klícek az do dobv, kdy na svetle 
dovede mladá rostlinka syntetisovati vlastní auxin.

Proto píedesílám tuto kapitolu, aby se dalo z praxe navazovati na 
dnesní teoretické védomosti o auxinech v obilce.

Yzrustové látky se zhruba dají déliti na dvé skupiny. Skupina auxi- 
nová obsahuje slouéeniny, jez vyvolávají v podstaté (v nizsích koncen- 
tracích) prodluzovací rúst orgánú. Do skupiny biosu se íadí fytohormony, 
jichz úcinek na rostlinu se projevuje vyraznym zvysením susiny (narústá 
hmota). V obou píípadech jsou fytohormony látky usmérñující rúst. 
avsak jak tvorba rústovych látek, tak i jejich pusobení v organismu je 
rízeno protoplasmou.

V praxi je tudíz dulezité rozlisovati rúst prodluzovací bez eventuál- 
ního znacnéjsího zvysování obsahu susiny a potom rúst hmoty, t. j. zvy- 
sování váhy susiny.

Yzrústové látky se novotvorí v rostliné jen na svetle (za normálních 
pomérú). Klícek roste z obilky ve tmé (na pr. v zemi) jen do omezené 
velikosti, t. j. pokud múze tráviti ze zásob reservniho auxinu, ulozeného 
v endospermu resp. v obilce vúbec.

Vzrústové látky v obilce se mohou topograficky zase déliti ve dvé 
skupiny. Y první by by] Cholodxyho (3) blastanin (reservní, endosper- 
movy auxin, prekursor). Je ulozen v endospermu a aktivuje se teprve 
po nabubrení obilky vodou. Nachází se i v endospermu neklícivych obi- 
lek. Perikarp a testa jsou pro tentó hormon impermeabilní. Vznik blasta
ninu je podle Cholodxyho vázán na hydrolysu glycidového komplexu 
v endospermu. L aibachovy (9) vyklady zásadné nevvvracejí prioritu 
Cholodxyho koncepce o vzniku resp. akti\raci auxinu pri bubíení obilky. 
Do druhé skupiny zaíadíme Dagysúv (1, 2) hormon z kukuricné obilky. 
Patrí do skupiny biosu. Je ve vrstvé aleuronové a odtud se dostává pfi 
klíéení do rostoucího embrya. Uvolñuje se proteolysou. Ücinkem tohoto 
hormonu se také dnes vykládají Schaxderovy (20) jlbkusy z r. 1934 
a vúbec vyznam aleuronu pro vzrúst klícních rostlin.

O zevrubném rozlození vzrústovych látek v obilce máme dosud 
velmi málo kvantitativních mérení. Y odpocívající kukuricné obilce je 
v embryu méné vzrústovych látek nez ve vrstvé aleuronové, vcetné 
perikarpu a testy. Zde je zase méné auxinu nez v endospermu (8).

Existence reservní vzrústo\Té látky auxinov^é povahy v endospermu 
je vseobecné uznávaná. Cholodxyho blastanin je vsak mnohymi badateli 
povazován za zbytecné pojmenování reservniho auxinu endospermu. 
Rozdíl mezi blastaninem a rústovou látkou v koleoptile je podle
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P ohla (14, 15) jen kvantitativni. Koncentrace hormonu v endospermu 
je znacné vyssi nez v koleoptile.

Souhra hormonu v biosymplexu obilky se pri kliceni komplikuje 
pravdépodobnou existencí látek zleñujících rúst [Voss ii kukufice (21,22), 
M osheov u  psenice (11 )].

U kukuricnych embryí, exstirpovanych ze suchych obilek, se pfi 
klícení silné protahují mesokotyly. Tentó zjev se vykládá púsobením 
nadbytku auxinu [O v e r b e e k  (13), L e F anu (10)]. Odstrani-li se endo
sperm, eliminuje se podle Vossovv teorie inhibitor a tim se aktivita 
auxinu zvysi. Nemusi tudiz byti prícinou protahování mesokotylu primo 
aktuální koncentrace auxinu. V in vitro kulturách exstirpovanych zá- 
rodkú obilovin je prodluzovací rúst korínkú velmi maly. I bato skutec- 
nost se dá podle dnesních zkuseností vysvétliti bud' vyssi koncentraci 
auxinu anebo jeho zvysenou aktivitou.

Pro praxi jsou dülezité zprávy o hladiné auxinu v obilkách. Nejen 
extrakty z endospermú obilek rúznych ovesnych odrúd, nybrz i extrakty 
z jednotlivych obilek téze odrúdy se namnoze lisí od sebe obsahem extra- 
hovatelného auxinu [C holodny (3)]. Pritom má asi velikost hmoty obilky 
vyznamnou úlohu. Proto i citlivost jednotlivych obilek na umélé píi- 
krmování heteroauxinoidy (pro praxi nejdúlezitéjsí) je rúzná. Teoreticky 
Ize tedy provádéti srovnatelné pokusy jen s obilkami, vahou se od sebe 
jen nepatrné lisicími. O téchto pokusech bude referováno ve zvlástní 
zprávé.

Uvedu prozatím skutecnost, ze vétsina obilek z klasú vymlácenych 
strojem je néjak mechanicky poskozena. Jde prirozené vesmés o mikro- 
skopické korose, píedevsím na semipermeabilní membrane (16). Proto 
na pf. v púdé se mohou rúzné látky nejen do obilky dostati, ale mohou 
i vydifundovati ven. A mohou to byti látky, jez normálné jsou vylou- 
ceny jak z endo- tak i z exosmosy. Pro své úvahy kladu duraz na pohyb 
auxinu resp. heteroauxinoidu v obilce po zasetí. I)á se snadno reprodir- 
kovati, ze obilky z klasú sbíranych rucné a z klasú vymlácenych strojem 
reagují kvantitativné rúzné na podávání heteroauxinoidu. Prodluzovací 
rúst koleoptilí probíhá v obou seriích rúzné (zito, psenice). O téchto zje- 
vech bude referováno rovnéz ve zvlástní práci.

Myslenka, ze rúst klícních rostlin závisí na zásobní vzrústové látce, 
je uz pomérné stará. [van Ov e r b e e k  1933 (12)]. Byla dokazována na 
pokusech s íedkví (Raphanus). Pozdéji stopovali L aibach a M e y e r  (8) 
pohyb auxinu v kukuricnych rostlinách béhem celého vegetacního období. 
Podle jejich analys jsou klícní rostlinky odkázány prakticky na vzrústo- 
vou látku v endospermu. Za vyvoje klícku se rychle spotíebovává nejen 
reservní fytohormon, nybrz i nové syntetisovany auxin. Extrakcí star- 
sích rostlin se získá pomérné málo auxinu. Obsah (hladina) auxinu se
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v rostline zvysuje zase az v dobe kvetu a pri dozrdvani obilek. Skutecnou 
zasobarnou fytohormonu je tedy u kukurice obilka.

Z pracovni teorie Cholodnyho nevyplyva jeste zaver, ze by se blasta- 
nin tvofil teprve pfi kliceni, jak mu to vytyka ve sve disertacni praci 
P ohl (15 ).

Hladina reservniho auxinu v obilkach je u ruznych druhu trav ruzna. 
Na pi. relativne bohate na auxin jsou kukuricne obilky. Proto se da 
kukurice tezko hormonisovati; obycejne se prehormonisuje.

Reservnl auxin (blastanin) je obsazen i v endospermu neklicivych 
obilek [Cholodxy (3)]. Neni tudiz v prime souvislosti s klicivosti obilky. 
Mizi z endospermu, jestlize se nabubrela obilka da vysusiti. Podle toho 
by mohly byti jak aktivace tak i uvolneni maskovaneho auxinu v endo
spermu spiaty predevsim s cinnosti hydrolas. A dehydrataci za zvysene 
teploty (uz nad 50° C) se hydrolasy nevratne (irreversibilne) meni. 
Z hormonisaSni praxe je velmi dobre znamo, ze po hormonisaci mokrou 
cestou se nesmi obili pred zasetim susiti. To se z pocatku skutecne pro- 
vadelo, ponevadz seti mokreho obili strojem je nekdy neproveditelne. 
Osivo se muze ponechati na volnem a chladnem miste jen zaschnouti za 
obycejne teploty.

Zda se temer byti jiste, ze blastanin je totozny s auxinem [P ohl (1 5 )].
Tvrzeni Cholodnyho (3) i P ohlovo (15), ze embryo obilovin potre- 

buje nutne reservni auxin z endospermu pro svuj pocatecni vyvoj v klicni 
rostlinu neodpovida zkusenostem, ziskanym z pokusu s exstirpovanymi 
zarodky obilnin v in vitro kulturach [prehled literatury a vlastni pokusy 
viz R etovskY (19)]. Embryu staci vlastni aktualni koncentrace auxinu. 
Asimilacni funkci u protahujiciho se embrya prebira sezelenala horeni 
cast koleoptile. Proto musi byti embryonalni plumula exstirpovaneho 
zarodku vystavena svetlu.

R . ftetovsky:

II.
Zalozeni polniho pokusu.

(Za spohipráca s p. V. Gráfem , statkárem v ^elevicich, p. Kostioe n. O.)

Polní pokus se zitem (orig. zito Ratborské) byl zalozen na podzim 
1942. Predplodinou byla srneska. Pole bylo zoráno traktorem, vláceno, 
jezkováno a znova vláceno. Po zasetí bylo jezkováno a valeno. Vzhledem 
k pomérné hluboké orbe byla púda misty trupelnatá, s vetsí drobtovitou 
strukturou. Osivo prislo do cástecné uz suché pudy.

20 kg osiva bylo rozhozeno do tenké vrstvy na dlazbu chladné mist- 
nosti na silné difusním svétle. Za stálého promíchávání drevcnou lopatou 
bylo zrní zamlzováno rozprasovací stríkackou dohromady asi péti litry 
vodného roztoku heteroauxinu (100 mg v jednom litru).
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Potrebné mnozství beta-indolyloctové kyseliny (K ahlbaum ) bylo 
nejprve rozpusténo v nejmensím potrebném mnozství lihu (ethanolu) 
a za ustaviéného míchání byl lihovy roztok vlit do péti litrú prevarené 
a asi 50° C teplé íícní vody z Ohíe.

Promáéené osivo bylo castéji píehazováno a ponecháno v tenké 
vrstvé na chladné zemi 24 hodin. Kontrolní osivo bylo stejnym zpusobem 
zamlzováno 5 litryvody z Ohíe téze teploty. Pred setím bylo obilí za- 
vlhlé a bylo moreno suchou cestou desterolem.

Parcela ,,Rulfovo“ je v nadmorské vysce asi 200 m. Púda je hlinito- 
jílovitá az jílovitá.

Setí bylo provedeno dne 19. zárí 1942 do ne zcela suché púdy. Délka 
kazdé pokusné parcélky cinila 61,70 m, sírka byla na dvé sííky secího 
stroje, t. j. 4,50 m. Dvé parcélky pokusné se strídaly s 2 parcelkami kon- 
trolními. Ochrannou plodinou kolem pokusnych parcelek bylo zitné pole 
téze odrúdy o vymére asi 8 strychú.

Dne 30. IX . 1942 prselo. Pole bylo po desti vlhké a obilí dobre 
vzcházelo. Dne 6. X . uz bylo dobre znáti rádkování. Béhem vegetacního 
období nebylo moznó objektivné zjistiti habituelních rozdílú mezi po- 
rostem pokusnym a kontrolním. Metání i zrání probíhalo souéasné.

III.

Pfíprava materiálu pro biometrické vysetíování.
(Za spolupráce s pp. E . Zikou a M. FoftSTEM.)

Dne 20. VII. 1943 jsme sklízeli zito na pokusnych parcelkách. 
Z kazdé parcélky byly náhodné vybrány (vhozením metrové latky) podé! 
její délky dohromady 4 plochy o rozloze po 1 m2. Na kazdé metrové 
parcelce byl porost ruéné z púdy opatrné vybrán i s koíeny. To je dule- 
zité pro zjistování stupné odnozování [viz (18)]. Obilí bylo svázáno do 
ocíslovanych snopku. Hlína s koíáním byla setrné oklepána a snopky 
odvezeny do statku. Tam byly zavéseny na púdu na napnuty drát (ochra- 
na hlavné pred mysmi).

Ve snopku jsme pocítali rostliny plodné i neplodné, zjisíovali jsme 
mnozství odnozú a pocet rostlin odnozujících. Nato byly ustíihány klasy 
a seíazeny do variacních tííd (s tíídním interválem 5 mm) podle své 
délky. Pro váhová mérení byly z kazdé variacní tíídy vybrány jen prak- 
ticky intaktní klasy. Píitom byly vylucovány na pí. klasy s vyzranymi 
obilkami, klasy trpící zubatostí, klasy sklizené v zelené zralosti atd. Je  
samozrejmé, ze po tomto tíídéní, pro tentó druh vysetíování, zbylo na- 
konec z púvodního poctu 3113 klasu (celkem ze 16 m2) pouhych 693 kla- 
sú, tedy asi 22%. Rada znakú mohla vsak byti zjistována na veskerém 
materiálu, jako na pr. délka klasu, pocet clánku ve vretenu klasu a pod.
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K  váhovym stanovením bylo nutno vybrati váhy automatické. Jinak 
by zpracování tak rozsáhlého materiálu vyzadovalo daleko více casu. 
Pouzíval jsem automatické torsní váhy pro maximální zatízení 5 g, 
jakych se pouzívá k mérení povrchového napétí.

Pro kazdou variacní trídu byl na zvlástní lístek zalozen protokol, 
takze pri statistickém zpracovávání bylo oper o vano jen lístky.

Pro statistické závéry byl material ze vsech 8 m2 pokusnych resp. 
kontrolních parcelek sloucen v jediny statisticky soubor. Takto byly 
nakonec získány pro porovnávání dva pomérné rozsáhlé soubory.

TA BU LK A  I.

Povsechné srovnání pokusu s kontrokm.

Sledovanÿ znak Kontrola Po hormonisaci

Vzeslo rostlin 1218 1196
Pocet trsù . 773 811
Odnozilo % 04 08
Pocet vsech rostlin 2789 2973
Plodnÿch rostlin v trsech 1119 1232
Neplodnÿch rostlin v trsech 1225 1300
Plodné rostliny neodnozujici 445 375
% plodnÿch rostlin bez odnozi 37 31
Pocet vsech plodnÿch rostlin. 1571 1007
% plodnÿch rostlin vzeslÿch ze setby 129 134
Pocet odnozi pripadajicich na jedrm

vzeslon rostlinu 2,3 2,5
sklizeñ zrna z obon parcelek 113 kg 113 kg

V y sv ë tliv k y  k tab u lée  I.

Pûdni i klimatické pomëry byly pro vzchâzeni zita vcelku priznivé. 
Proto neni prakticky znacnëjslch rozdilû ve vzchâzeni kliënlch rostlin.

Pokusné parcelky (2 hormonisované a 2 kontrolni) byly dosti velké. 
Celkovâ rozloha dvou parcelek byla dohromady 555,3 m2. Nemûze tedy 
sledovâni porostû bÿti prilis ovlivnëno rûznosti v pûsobeni pûdnlch a po- 
vôtrnostnich cinitelù na techto mikroareâlech.

Hormonisované osivo lépe odnozovalo. Proto i absolutni pocet hor- 
monisovanÿch rostlin byl o nëco vyssi (o 184 rostlin) nez poëet rostlin 
kontrolnlch.

V trsech bylo na hormonisovanÿch parcelkâch také vice rostlin nez 
na parcelkâch kontrolnich. Ovsern i sterilnich odnozi se vytvorilo po 
hormonisaci vice nez u kontrol.
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Obr. 1. Orafické znâzornëni rozdëleni cetnosti klasû srovnanÿcli podle délky v mm. 
Na üsecku je nanâsenâ délka klasù v mm (tfidni interval 1 mm), na poradnici poëet 
klasii (tridni ëetnost). Plnë vytazenâ câra pro rostliny hormonisované. cârkovanâ 
pro klasy kontrolni. —■ Fig. 1. Distribution des épis arrangés d’après leur longueur 
on mms. On porte la longueur des épis en abscisse, le nombre des épis en ordonnée. 
L ’intervalle de chaque classe statistique est ici un millimètre. La ligne ,en trait 
continu signifie l’allure de la variabilité des longueurs des épis des plantes lior- 

monisées, la ligne en trait discontinu représente celle des contrôles.

Nârodohospodârsky vsak tyto rozdily nemohou dosud miti vÿznaimi. 
Na jednu rostlinu kontrolni pripadlo 2,3 odnozi, na rostlinu hormoni- 
sovanou 2,5.

Vÿnos zrna byl u obou porostû naprosto stejnÿ: 113 kg z plochy 
555,3 m2.

TABU LK A  II.
Hlavni statistické charakteristiky souborü.

Statistickÿ prvok
Statistickÿ soubor

I v o n t r o h i L h ormonisovanÿ

Pocet promëïenÿch klasû 1564 1549
Pofadové cislo mediânu 782— 783 775
Hodnota mediânu 92 mm 97 mm
Stredni délka klasu (aritmetickÿ prû- 

mëi1) . 9 0 ,15 ±  2 mm 95,40 d; 2 mm
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TABULK A III .
Nékolik zajímavych statistickych dat z poku.su.

Méíená vlastnost
Hodnota

kontrola liormonisováno

Absolutné nejkratsí plodny klas 25 mm 29 mm
Absolutné nejdelsí plodny klas 164 mm1) 177 mm2)
Absolutné nejlehéí plodny Idas 1376 mg 1445 mg
Absolutné nejtézsí plodny klas 4970 mg3) 4934 mg4)
Absolutné nejvétsí pocet osních clánkú 

v klasu 466) 5 16)
Absolutné nejmensí pocet osních clán-

kú v klasu. 24 23

TABULK A IV
Variacní trídy délky klasu u zita.

Variacní trida 
mm

Kontrola Hormonisováno

skutecny
pocet

píepoéténo na 
1000 rostlin

skutecny
poéet

píepoéténo na 
1000 rostlin

11—  20 0 0 0 0
21—  30 4 3 1 1
31—  40 28 18 20 13
41—  50 47 30 60 39
51—  60 128 82 91 59
61—  70 130 83 106 68
71—  80 186 119 145 94
81—  90 225 144 194 125
91— 100 246 157 222 143

101— 110 192 123 236 152
111— 120 185 118 220 142
121— 130 113 72 132 85
131— 140 56 36 '75 48
141— 150 18 11 31 20
151— 160 5 3 11 7
161— 170 1 1 4 3
171— 180 0 0 1 1

Soucet. . . 1564 1000 1549 1000

Hodnoty teto tabulky jsou graficky zpracovány na obr. 1 a 2.

x) Klas vázil 3083 mg a mél 62 obilek; ve vretenu klasu bylo 40 clánkú; 20 
obilek ze strední cásti klasu vázilo 0,895 g; 1 obilka vázila prúmérné asi 44,8 mg.

a) Klas vázil 3348 mg a mél 69 obilek; vreteno klasu bylo slozeno ze 43 clánkú; 
20 obilek vázilo 905 mg; 1 obilka ze strední cásti klasu vázila asi 45,3 mg.

3) Klas patrí do variacní tfídv 146— 150 mm; osa klasu se skládala ze 45
clánkú; v klasu bylo 80 obilek. Obilka ze strední cásti klasu vázila asi 59,5 mg.
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TA BU LK A  V.

Prümérná váha jednoho klasu, jedné obilky a prúmérny pocet zralych obilek
v jodnom klasu.

Variacní 
trida klasú 

mm

Úsecka 
' na 

grafu

Váha klasu 
mg

Váha obilky 
mg

Skutecny pocet 
obilek v klasu

hormon. kontrol. hormon. kontrol. hormon. kontrol.

76—  80 1 1905 1880 40,0 40,6 39 40
81—  85 2 1861 1974 41,0 39,8 40 41
86—  90 3 2014 1975 40,2 40,7 45 44
91—  95 4 2073 2043 40, r 39,3 47 46
96— 100 0 2188 2212 40,3 41,6 50 48

101— 105 6 2248 2330 39,7 42,0 53 51
106— 110 7 2424 2495 40,3 42,8 54 54
111— 115 8 2563 2583 42,1 42,1 56 56
116— 120 9 2719 2684' 42,1 43,7 58 58
121— 125 10 2781 2774 42,1 41,4 61 60
126— 130 11 2870 2903 41,4 43,9 62 61
131— 135 12 2964 3076 41,8 41,9 64 63
136— 140 13 3096 * 3109 42,5 43,1 65 62
141— 145 14 3294 3290 44,3 43,3 69 71
146— 150 1 5 3331 3436 43,9 45,0 69 69
151— 155 16 3376 3471 42,8 45,2 67 69
156— 160 17 3561? — 44,2? — 69 —
161— 165 18 3712 3691 44,3 45,5 68 68
166— 170 19 — — — — — —
171— 175 20 — — — — — —
176— 180 21 3348 ? —■ 45,3 — 69 —

Variacní trídy 106— llOmm a 126— 130 mm byly jesté zvlásí sta- 
tisticky zpracovány.

Tato tabulka mohla byti sestavena jen na základé vysetrování 
intaktníeh klasú. Tech byló z celkového mnozství 3113 vybráno jen 693. 
Hodnoty opatíené otazníkem jsou získány z mensího poctu méfení nez 3. 

Viz graf na obr. 3. 4 * 6

4) Klas byl z variacní trídy 141— 145 min. Osa klasu méla vreteno ze 46 clán-
kú; v klasu bylo 80 obilek. Jedna obilka vázila asi 59,8 mg.

6) Klas vázil 4642 mg a mél 82 obilek; patíil do variacní trídy 136— 140 mm; 
20 obilek z prostíedka vázilo 1019 mg. Jedna obilka vází prúmérné asi 50 mg.

®) Klas vázil 3810 mg a obsahoval 87 obilek; byl z variacní tí . 136— 140 mm; 
20 obilek vázilo 795 mg. Jedna obilka vází asi 39,8 mg.
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Obr. 2. Histogram ëetnosti klasu rozdëlenÿcli do variacnich tfid o intervalu 10 mm. 
Na osii :v jsou nanâseny variaëni tfidy, na osu y  jsou vyneseny prislusné tfidni cet
nosti. iSrovnâni obr. 1. a 2. ukazuje na vÿznam vliodné volby tridniho intervalu pro 
silnë variabilni biologickÿ material. Plnë vytazenÿ liistogram je pro rostliny liorino- 
nisované, ëârkovanÿ pro kontroly. Fig. 2. Histogramme pour le nombre des épi* 
des classes statistiques avec un intervalle de 10 mms. On voit quo cet intervalle e s t  

plus convenable que celui do 1 mm. sur le graphique dans la ligure I.

TA BU LK A  VI.

Srovnâni abundance podle vâhy dvou vybranÿch variacnich tridâeh 

klasii, srovnanÿch jiodle délky. (Pfejjoctëno na 1000 rostliu.)

Vaha klasu v mg
Ilsecka

na
grain

Trida 106— 110 mm Trida 126 -130 mm

kontrol. liormon. kontrola liormon.

1700— 2000. 2 135 64 30 25
2001 -  2300 3 189 290 91 100
2301— 2600 4 244 323 151 125
2601— 2900 5 297 226 303 325
2901- 3200 6 108 97 212 275
3201— 3500 7 27 0 61 100
3501— 3800 8 0 0 61 25
3801— 4100 9 0 0 61 25
4101 4400 10 0 0 30 0

Soucet 1000 1000 1000 1000

____________ i
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Ve tfídé 106— 100 mm bylo z celkového poctu 97 klasu kontrolních 

jen 32 intaktních a ze 129 klasú hormonisovanych jen 31 intaktních. Ve 
tríele 126— 130 mm bylo ze 62 klasú hormonisovanych jen 40 a z 52 klasú 
kontrolních jen 33 intaktních. Viz grafy na obr. 4.

IV.
Poznámky ke statistickym charakteristikám.

Císclny rozdíl v mm mezi klasem nejdelsím a nejkratsím je u kon- 
troly 164 mm, u rostlin po hormonisaci jen 148 mm.

Prúmérná délka klasu kontroly ciní 90,15 mm, u rostlin hormoniso
vanych 95,40 mm.

Obr. 3. 1. Prümcrné vâliy ldasu rady kontrolni (k) a horinonisované (h) v jednotli- 
\ycli variacnich tridâch. Na poradnici jsou uanaseny valiy kla.sû v mg (stupiiioe 
vpiavo). —  U . Prumërné vâhy I obilky ze strednich casti klasû fady kontrolni (k) 
a hormomsovanc (//) \- jednotlixÿch variacuich tridâch. Na |)ofadnici vâliy v mg 
(stupnice \le\o). \yznam osy \iz tabulée V (str. 9). —  Fig. 3. I. La  
moyenne arithmétique des poids des épis des plantes du contrôle (k) et celles 
hormonisées (h) dans les classes statistiques particulières. On porte le poids 
des épis en mgs. en ordonnée (echelle à droite). —  II . L a moyenne arithmétique du 
poids d une caia opse de la partie centrale des épis des plantes du contrôle (1c) ot 
celles hoimonisees (h). On porte le poids en mgs. en ordonnée (échelle à  gauche). 
Pour 1- Ib  011 porte le nombre des entre-noeuds de l’axe des épis en abscisse.
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Obr. 4. Rozbor klasii podle vâliy dvou vybranÿcb variacnich tridâch klasii, 
srovnanÿch podle délky. Nahore: variacni trida 106- 110 mm; dole variacni trida 
126— 130 mm. Vÿznam üseeky viz v tabulée VI. Na osu y vynesena abundance 
pro jednotlivé vahové variacni tfidy. — Fig. 4. Analyse biométrique de doux 
classes statistiques choisies àccidentelement d’après le poids des épis. Au-dessus: la 
classe de 106— 110 mms. Des-sous: la classe de 126—-130 mms. Signification de l’abs
cisse voit dans la colonne 2. de la table VI! On porte le nombre dos épis en ordonnée.
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TABULK A V II.

1 )élka klasu v mm
Pocet clánkú ve vretenu klasu u rostí in

kontrolnich h o rmoni sovanÿol i

76—  80 26 29
81—  85 28 28
86—  90 29 29
91—  95 30 30
96— 100. 31 31

101— 105 31 33
106— 110 34 33
111— 115 35 33
116— 120 37 35
121— 125 36 38
126— 130 39 36
131— 135 38 39
136— 140 40 41
141— 145 41 42
146— 150 42 40
151— 155 43 41
156— 160 43 43
161— 165 42 42
166— 170 — 42
171— 175 — 43
176— 180 — —

Prûmërnà délka klasu (aritraétickÿ prûmër souboru x) je dán vztahem

1 VX — — y  .Y
i =  1

Prislusné momenty kolem aritmetického prûniëru se vycish ze vztahu
i r 1 \  '  k

t*x,k =  —  /  £.>'
Y  i

i  =  l

kde r je pocet prvkú ve statistickém. sonboru, f je odchylka jednotlivÿch 
hodnot statistické promënné (na pr. namërenà délka klasu) od vypoci- 
taného aritm. prûmëru (x) a Je je stupeñ momentu [viz J anko (6) a 
K ohn (7)].

Prodluzování klasû po predcházející hormonisaei osiva je podepreno 
statistickÿm vysetrováním souborû.

Rozptyl ox namërenÿch délek klasû (variabilita cili také smërodatnà 
odchylka) je dán vÿrazem

° or, ] / f ^ x  ,  2 ‘
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TABULKA V III.
Srovnání váhy klasu a prûmërné váhy obilky ze stfední cásti klasu u klasû, 

srovnanÿch podle stoupajiciho poëtu clânkù ve vfetenu klasu.

Poëet
clânkù

ve
vfetenu

Drub 
moren i

Rostliny kontrolní 
váha V mg

Rost liny hormonisované 
váha V m ï

mini-
mální

prú-
mei'ná

maxi-
mální

mini-
mální

pni-
méi-ná

maxi-
mální

lv l c X S 1376 1601 1851
26 obilka 37,9 38,9 41,8 —

klas I860 1800 2300 —

27 obilka 37,3 40,5 44,3 — —

klas 1460 1889 2463 1850 1929 2365
28 obilka 38,7 41,0 48,2 37,2 40,9 47,3

klas 1621 1920 2381 1663 1963 2402
29 obilka 36,3 40,6 47,9 35,6 40,9 50,5

klas 1786 2012 2799 1882 2031 2835
30 obilka 37,1 41,6 48,6 35,1 41,4 48,3

klas 1696 2132 2647 1 685 2302 2966
31 obilka 35,0 41,9 47,8 35,3 41,9 48,3

klas 1527 2262 3065 1728 2350 2881
32 obilka 35,1 40,4 54,5 35,2 41,2 50,2

klas 1680 2310 3003 1568 2391 3213
33 obilka 38,7 40,9 51,5 36,4 41,2 50,6

klas 1584 2280 2631 2196 2673 3668
34 obilka 35,6 40,4 48,3 38,0 40,6 58,1

Ida's 1820 2315 2871 1797 2483 2954
35 obilka 37,0 42,1 51,9 36,5 41,9 45,9

klas 2473 2625 3375 2188 2894 3360
36 obilka 35,6 42,6 46,1 37,0 42,7 49,1

klas 2255 2924 3446 2651 3574 3840
37 obilka 40,5 44,2 54,0 44,1 45,6 52,8

klas 2209 2701 3519 2117 2837 3832
38 obilka 40,7 41,6 47,1 39,5 43,8 52,1

klas 2759 2937 3670 2914 3424 3919
39 obilka 36,1 42,8 54,4 39,0 45,0 52,0

klas 2247 3127 3661 2398 2964 3477
40 obilka 35,3 43,8 53,3 36,5 42,5 46,2

klas 2837 3289 3980 3094 3413 4100
41 objlka 35,9 43,5 48,4 39,5 43,7 47,7

Idas 2731 2989 3820 3111 3160 3884
42 obilka 36,0 42,3 49,6 38,3 44,4 49,1

Idas 2833 2975 3569 2990 3180 3348
43 obilka 35,6 42,0 44,1 37,7 43,0 45,3

klas 2798 3082 3474 3521 3584 3621
44 obilka 35,6 42,3 49,0 37,9 43,6 51,2

Viz graf na obr. 5.
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Obr. Zmëny priimërnÿcl i a extrémnich hodnot pro vâliy klasû, srovnanych podle
poctu clankii vo vretenu klasu. Na usecku je nanâsen pocet (abundance) clankii vo 
vietenu, na pofadnici vàha 1 klasu v rng. Plnë vytazené krivky jsou pi'o rostlinv 
hormonisované. carkované kfivkj* pro kontroly. Silnë vytazené cary znazornuji 
zmëny pmmërnych liodnot, slabë vytaiené cary jsou extrémy (minima a maxima). 
Fig. 5. Changes des poids moyens, des minimums et maximums du poids des épis 
arrangés d’après le nombre des entre-noeuds de l'axe des épis. On porte le nombre 
des épis en abscisse et le poids en mgs. d'un épi en ordonnée. La ligne en trait 
continu signifie l’allure de la variabilité des plantes liormonisées, ligne en trait 
discontinu représente celle des contrôles. Les lignes en trait fort indiquent l’allure 
des moyennes arithmétiques, lignes en trait faible représentent les minimums et 

maximums (des valeurs extrêmes).

Stredni odehylka (a) od prûmërné hodnoty délky klasu je dâna 
rovnici

 ̂ |In'
Prislusnÿ modul ma potom hodnotu

]/ n
Pro nase soubory vychâzeji nâsledujici hodnoty:



16 R . Äetovsky:

Kultui’ii

—
Hodnota

c 2c

Kontrola 0,64 0,91 J ,82

Hormonisace 0,66 0,93 1,86

Po zaokrouhleni desetinnych zlomkü dochazlme k temto prümer- 
nym d eikam klasu:

Kultnra Prümerna delka klasu

Kontrola 

Po hormonisaci

90,15 i  2 mm 

95,40 ih 2 mm

Prostredni clen v souboru klasu sluje median (x ). U kontroly ma 
hodnotu 92 mm, u rostlin po hormonisaci 97 mm.

Modus je nejcastejsi namefena hodnota delky klasu. V nasich sou- 
borech — a to byva ostatne velmi casto u biologickeho materialu — se 
neda empiricky korektne urciti. To je ostatne videti velmi nazorne z ve- 
like nepravidelnosti rozlozeni cetnosti klasu urcite delky na grafu 1.

V dokonale soum ernem  rozdeleni ce tn osti (na GaussovE: k fivce) 
daneho sta tis tick eh o  souboru sp lyvaji a ritm etick y  p ru m er (ce), m edian  
( x )  i m odus (x ) v  jedinou hodn otu , k terä  je stfedem  soum ernosti.

Nase hodnoty jsou (v mm) tyto:

Kultnra
Hodnota

— /\
X X X

Kontrola . 90,15 92,00 92,77

Po hormonisaci 95,40 97,00 104,74

Dokazujl slabou nesoumernost obou souboru. U rostlin po hormo
nisaci je  nesoumernost vyraznejsi.

Smerodatna odchylka (ax) je u kontroly 25,3 mm, u rostlin pokus- 
nych 26,0 mm.
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V mezich jednoduche az trojnasobne smerodatne odchylky se na- 
chazi toto mnozstvi klasü:

Moz

Mnozstvi klasu v prislusne mezi

u kontroly po hormonisaci

klasii 1 %I '
klasii o//o

x  ±  lcr* 1042 66,62 1042 67,27

x  A Zgx 1507 96,35 1501 96,90
x  ±  3 ax 1564 100,00 1548 99,94

Toto rozdeleni je statisticky normalni. Abnormalne dlouhy klas 
z hormonisovane serie — jediny klas dlouhy 177 mm — snizuje abundanci 
v prislusne mezi jen o 0,06%.

Mira nesoumernosti v rozlozeni klasu v normalni kfivce posuzujeme 
take podle sikmosti. Oznacuje se symbolem <%rJl (take kosost, skewness). 
Plati tu

f t x , 3 Ll x , 3 
^ x > 3  ~ 3  _  •

f i x , 2 ^ x

Da se take velmi zhruba vycisliti z pomeru mezi rozdilem odchylek kvar- 
tilü od medianu a vzdalenosti obou kvartilü. Tento pomer se oznacuje 
symbolem r .  Ponevadz nepfihlizi k hodnotam lezicim vne obou kvartilü, 
müze se od kososti lisiti.

Teste se müze soumernost posuzovati podle P earsonova vztabu
—  /\
X  —  X

r x =  -------- .
G  x

Je-li rozdeleni statisticky eh prvkü kolem prümeru v souboru sou- 
merne, je prirozene

r x — 0.-
0  soumernosti obou souborü poucuje nasledujici tabulka:

T A BU LK A  IX .
Statistickä nesoumernost souborü.

Charakteristika Kontrola Po hormonisaci

Dolni kvartil, xx 
Horni kvartil, x 2 
Kosost,
Nesoumernost, t 
Modus ^
P earsonova kosost, tx

74 mm 
110 mm 
0,3327 
+  1/36 

92,77 mm 
—  0,104

78 mm  
114 mm  
1,4094 

—  1/18 
104,74 mm 

— 0,359



18
Z L aplaceova integrálu pravdépodobnosti jsou odvozeny jednotkv 

rovnající se násobkúm vyrazu j/2 pq¡n, kde p a q jsou príslusné pravdé- 
podobnosti a n je pocet mérení. Tentó vyraz se nazyvá modul a pouzívá 
se rovnéz k posuzování soumérnosti rozdélení prvkú souboru v normální 
(G aussové) krivce.

Pro soumérnou (normální) krivku platí

a |/2 =  c.
Podle toho 0,843 vsech jedincú v souboru má délku. nelisící se od 

stanoveného prúméru o více nez

±  c =  ct]/2.

Empiricky najdeme u kontrolního souboru, ze y dovolenych mezích 
je 1315 klasú. Teoreticky jich tam má byti 1319. U souboru hormoniso- 
vaného je v mezích 1284 na misto ideální hodnoty 1306.

Je  tedy rozdélení klasú v souboru po hormonisaci nesoumérnéjsí nez 
v souboru kontrolním. Podle naméíenych hodnot je Gaussova krivka 
u hormonisovanych rostlin posunuta více do prava, ve sméru k delsím 
klasum. Posun je statisticky zretelny.

O soumérnosti normálního rozlození nás múze konecné pouciti vztah 
mezi étvrtym momentem okolo prúméru px, 4 (to je spicatost ci plochost, 
exces) a smérodatnou odchylkou ax. Platí totiz

/ lx, =  3(7*.
Pro kontrolu vychází

R .  P eto v sk y :

a pro hormonisovany soubor hodnota 3,01.
Jsou tudíz klasy podle své délky u kontroly vice soustíedéné ke 

strední cásti teoretické krivky nez u klasú po hormonisaci.
Ponévadz pro oba soubory je rozdélení klasú v krivce blízké rozlo

zení normálnímu (ideálnímu), podrzují zde uvazované charakteristiky 
píiblizné take svúj statisticky smysl.

Jiny dúkaz prodluzování klasú po hormonisaci osiva.

Dúkaz, ze hormonisaci osiva se klasy prodluzují, avsak jich susina 
se relativné snízí ve srovnání s klasy kontrolními, byl statisticky proveden 
následujícím zpúsobem:

Klasy byly srovnány nikoliv podle své délky, nybrz podle poctu 
osních clánkú ve víetenu klasú. Tak se dostanou do téze variacní trídy 
zase nestejné dlouhé klasy a to podle své individuální plasticity, s jakou 
reagují na prodluzovací podnéty vyvolané hormonisaci osiva. Je  lhostej-
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no, zda jde o retëzové reakce vyvolané primo nebo neprimo aplikovanÿm 
heteroauxinoidem.

Pritom jsem ucinil predpoklad, ze absolutni délka vretena klasu je, 
v mezich zdëdënÿch vloli, primo zâvislâ na mnozstvi resp. aktivitë auxinu. 
To neni nemoznÿ predpoklad. Za nedostatku auxinu, prip. pri jeho malé 
aktivitë, zûstâvaji clânky vretena zakrnëlé. Predestinace poctu osnich 
clânkû je pravdëpodobnë urëena dëdicnosti. Tou se rostliny i téze odrûdy 
od sebe lisi. Klasy mëly od 23 az do 51 osnich clânkû. Klas s velikÿm 
poctem osnich clânkû nepatri vzdycky mezi klasy nejdelsi.

Vÿsledek tohoto vysetrovâni byl prakticky, t. j. s cetnÿmi odchyl- 
kami v jednotlivÿch variacnich tridâch, opacnÿ nez v souborech srov- 
nanÿch podle délky klasu (tabulka V III).

1. Klasy srovnané podle poctu osnich clânkû ve vretenu klasu: hor- 
monisované rostliny maji vëtsinou tëzsi obilky ve stfedni câsti klasu 
a také tëzsi klasy nez korespondujici variacni tridy klasû kontrolnich 
(osivo kropené vodou).

2. Klasy srovnané podle milimetrové délky: pokusné rostliny (hor- 
monisované) maji vëtsinou lehci obilky. Kontrolni klasy jsou vrëtsinou 
tëzsi nez odpovidajici klasy rostlin po hormonisaci.

V obou souborech jsou absolutnë nejtëzsi klasy seskupeny kolem 
mediânu.

'l’omuto pozadavku nevyhovuji predevsim nëkteré krajové variacni 
tfid\' v souborech obou typu. To nesmi prekvapiti. Pri spolupusobeni 
nespocetnÿch cinitelû, a to predevsim ëinitelü nekontrolovatelnÿcli, 
ovlivnujicich polni pokus, neni snad ani mozné ocekâvati naprosté shody 
s teorii.

Chtël bych tvrditi, ze abnormâlnë dlonhé klasy, sem tam v _polnich 
kulturâch sbirané, jsou hormonâlni luxuriace resp. hormonomorfosy 
podle Cholodnyho (5).

Pouziti statistickÿch metod k dûkazu prodluzovâni klasù po pred- 
cliâzejici hormonisaci osiva je s hlediska cistë biologického ostatnë 
vedlejsi. Dûlezité je, ze morfologicky se nëkteré klasy po hormonisaci 
rnëni.

V
Yyuziti hormonisace pfi slechtëni obili. Pracovni teorie.

Nase dosavadni zkusenosti s hormonisaci obilovin po’dporuji nâzor, 
ze v praxi, tak jak ji dnes dovedeme provâdëti, se umëlé prikrmovâni 
osiva obilovin heteroauxinoidy neosvëdci.

Hormonisace osiva se vsak muze uplatniti pri slechtëni obili. Teore- 
ticky uvazuji takto: osa (vreteno) klasu, puvodnë lâmavâ, je slozenâ
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Obr. 6. Theoretické grafy pro vztah mezi poctem o.snícli clânkû ve vfetenu kla.su 
(poradnice) a pravdëpodobnou délkou klasu (ûseëka) u rostí in nebormonisovanÿch 
(k ) a hormonisovanÿch (h). Misto paraboly je mozné si pfedstaviti prímku o mensiin 
ùhlovém sklonu s liseckou. Klas s 51 ëlânky ve vreteim klasu ma miti theoreticky 
u nebormonisovanÿch rostlin (kontrol) délku asi 185 mm (A na grafu), u hormo
nisovanÿch rostlin vsak az asi 305 mm (B). Extrémnë dlouhé klasy kontrolni jsou 
pokládány za nàhodné hormonomorfosy (viz text str. 20). —  Fig. G. Clraphique 
théorétique de la corrélation entre le nombre des entre-noeuds de l’axe des épis 
(ordonnée) et la longueur probable d’un épi (abscisse) des plantes du contrôle 

(k) et celles hormonisées (/¿). Vois p. 20!

z rady clankû. Absolutni pocet clânkû je nespornë urcen dëdicnosti. Je  
mozné tedy slechtiti obili na klasy s urcitÿm rozmezim v poctu osnich 
clânkû v dañé populad.

Podle dnesních názorú je prodluzovací rüst fízen resp. usmërftovân 
fytohormony auxinového charakteru. Jestlize tedy klas dlouhÿ 160 min 
mà 42 clânkû a jinÿ klas téze délky má jen 40 clânkû, soudim teoreticky, 
ze na pr. druhÿ klas by mël bÿti dlouhÿ asi 150 mm anebo prvni klas 
by mël míti asi 170 mm, podle toho, kterou rostlinu vezmeme za zàklad.

Abnormâlnë dlouhé klasy nemivajl nejvëtsi pocet osnich clânkû ve 
vretenu klasu. Povazuji je, a t jsou to rostliny kontrolni nebo hormoni- 
sované, za hormonomorfosy. Taková nahodilà hormonisace v polnim 
pokusu je i bëhem vegetacního období dobfe myslitelná. Làtky auxino
vého charakteru vznikaji jak cinnosti mikroorgani,smû tak i rozkladem 
odumrelÿch rostlin a zivocichû.
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V urcitych mezích platí priblizné véta, ze s poctem osních clánkú 
roste úmérné délka klasu. Veta platí pri vysetrování vétsího statistického 
souboru. Graficky (obr. 6) je proto tentó vztah znázornén zámérné prím- 
kou (k). Abnormálné dlouhé klasy kontrolní jsou podle teto teorie hor- 
monomorfosy a podmínce nevyhovují. Rovnéz vsak klasy s pomérné 
velikym poctem osních clánkú nevyhovují této veté. Jsou zakrnélé ná- 
sledkem malé cinnosti auxinu anebo vlivem nedostatku auxinu. Tato 
vlastnost múze míti prícinu i genochemickou. Hladina auxinu nestací, 
aby se vsechny osní élánky vyvinuly rovnomérné do délky. Pravdépo- 
dobné jde i o poruchy látkové vymény vubec.

Proto asi kontrolní klas na pr. se 46 clánky byl ve variacní trídé 
136— 140 mm a nikoliv ve trídé 161— 165 mm. Kontrolní klas s 51 élánky 
by mél byti dlouhy snad asi 180 mm. Po hormonisaci bychom mohli 
u rostlin s vlohami pro vysoky pocet osních élánku oéekávati skuteéné 
abnormálné dlouhé klasy.

U klasú z hormonisovanych rostlin je jesté nápadnéjsí mnozství 
dlouhych klasú s relativné malym poétem osních élánkú. Tuto skutecnost 
je tézko graficky znázorniti prímkou. Vyhovuje spíse parabola (h) na 
obr. 6. Konecné i pri prímkové interpretaci obdrzeli bychom pfímku 
s mensím úhlem pri úseéce, éili pro uréit}  ̂ poéet osních élánkú, vycházela 
by po hormonisaci pro klas vétsí délka nez pro pííslusnou kontrolu.

Jestlize se uchylíme k parabolické interpretaci vysloveného vztahu, 
dojdeme na první pohled k utopistickym závérúm. Presto se mi tentó 
závér zdá velmi pravdépodobny. Podle obr. 6 by totiz klas s 51 élánky 
byl u kontroly dlouhy asi 180 mm. Po vhodné hormonisaci osi va by vsak 
mohl klas s 51 élánky byti dlouhy az 300 mm. Je  prirozené, ze takovy 
drasticky zásah do fysiologie rostliny by musel byti spojen i se zásahem 
do kultivaéního prostredí (púda a vzduch). Takové rostliny by mély 
jisté zvysené nároky na obsah zivin v púdé.

Pfedstavuji si aplikaci hormonisace pri slechténí obilovin tak, ze 
systematickym vybérem by se isolovaly typv s velikym poct«em osních 
clánkú ve vretenu klasu a u téchto rostlin by se zkousela reaktivnost na 
heteroauxinoidy. Péstování téchto typú by si vyzadovalo i jiny zpüsob 
hnojení.
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Hormonisation des plantes agricoles.
HT. Hormonisation des graines du Seigle de Ratbor.

Par M. R. ÈETOVSKÎ.
A 1’ hommage de 50-e anniversaire de M. le professeur S. Prât.

(Avec le soutien de Okresni poradni shor zemëdëlskÿ à Roudnice n. L .)

Un essai sur le champ avec la culture des graines du Seigle hormo- 
nisées par l’hétéroauxine fut exécuté. 20 kgs. de grains du Seigle de 
Ratbor, étendus dans une foule peu élevée, étaient seringués avec 5 litres 
d’une solution aqueuse de l’hétéroauxine à la concentration de 100 mgs. 
par litre. De temps en temps la foule était mélangée. Après 24 heures des 
graines étaient désinfectées par le ,,Desterol“ par la voie sèche. Ensuite 
des graines étaient ensemencées. Chaque de 4 parcelles d’essai possédait 
les dimensions 61,7 ms. X 4,5 ms.

Les recherches biométriques étaient exécutées sur 16 (4 x 4) petites 
parcelles, choisies accidentelles.

Chaque de ces petites parcelles posédait la surface d’un mètre carré. 
Tous les plantes de ces parcelles étaient récoltées avec des racines par la 
main pour pouvoir d’estimer des rameaux, le nombre des tiges fertiles, 
c’est-à-dire portantes des épis d’épillets et celles stériles, c’est-à-dire 
restantes encore dans l’état d’épiage.

En somme 3113 des épis étaient traités biométriquement ( 1564 des épis 
du contrôle et 1549 ceux d’essai). Nous avons estimé: la longueur d’épis, 
le poids d’épis, le nombre des entre-noeuds de l’axe des épis d’épillets, le 
nombre des graines dans chacun des épis et la moyenne arithmétique du 
poids des caryopses de la partie centrale des épis.

R é s u lta t  des re ch e rch e s b io çié triq u e s  :
1. Par une hormonisation des graines du Seigle avec l’hétéroauxine 

l’égrainage n’augmentait pas.
2. La moyenne arithmétique de la longueur de l’axe des épis des 

plantes hormonisées était plus grande (95,40 i  2 mms.) que celle des 
contrôles (90,15 i  2 mms.). L ’analyse biométrique est discutée dans le 
chapitre IV. de l’étude écrite en tchèque.

L ’allongement de l’axe des épis après l’hormonisation des graines 
montrent les histogrammes sur les figures 1. et 2.

3. L ’allongement de l’axe des épis, c’est surtout rallongement des 
•entre-noeuds rabougris, n’est pas uni relativement avec une augmenta
tion de la matière organique.

4. La preuve biométrique de l’allongement de l’axe des épis après 
une hormonisation des graines était exécutée par une opération statisti
que suivante:



a) Les' épis étaient arrangés pour la première fois d’après leurs 
longueurs en mms. dans les classes statistiques avec une amplitude de 
10 mms. La moyenne arithmétique des poids des épis des plantes hormo- 
nisées d’une certaine classe statistique était moindre que celle des contrô
les de la classe statistique correspondante, c’est-à-dire avec les mêmes 
limites de la longueur de l’axe des épis.

b) Pour la deuxième fois, les épis étaient arrangés d’après leur nombre 
des entre-noeuds de l’axe des épis d’épillets. La moyenne arithmétique des 
poids des épis des plantes hormonisées d’une classe statistique était pour la 
plupart plus grande que celle du contrôle dans la classe statistique corres
pondante. Une classe statistique correspondante renferme les mêmes limi
tes du nombre des entre-noeuds dans l’axe des épis des plantes du contrôle.

Une théorie  de travail .
L ’auteur propose, d’après les expériences jusqu’à présent exécutées, 

une technique suivante pour gagner des plantes avec des épis abnorma- 
lement longs:

On récolte avec la main des plantes d’éssaijpossédantes des épis 
avec le plus grand nombre dès entre-noeuds dans l’axe des épis. Les 
graines de ces épis sont tiennent dans la culture. On les hormonise et 
dans les descendants on recherche de nouveau les tiges avec les épis les 
plus longs. La sélection et l’hormonisation répétées dans ces populations 
pourraient conduire probablement à gagner des plantes avec des épis 
héréditairement allongés.

L ’auteur tient tous les plantes avec les épis abnormalement longs 
pour les hormonomorphoses. Ces plantes ne possèdent pas toujours le 
plus grand nombre d’entre-noeuds dans l’axe des épis.

On doit d’abord établir l’hérédité de cette qualité morphologique. 
Puis on peut sonder si par l’hormonisation la fertilité de tous épillets 
dans un épi peut être élevée par l’hormonisation.

Nous avons déjà constaté une élévation douce de fertilité après une 
hormonisation des graines (18).

Le rapport théorétique entre le nombre d’entre-noeuds de l’axe des 
épis et la longueur de cet axe est représenté graphiquement sur la figure 6..

Jusqu’au certain nombre des entre-noeuds, la longueur de l’axe des épis 
des plantes du contrôle s’accrôit linéairement. Cette corrélation sous l’influ
ence d’une hormonisation peut être représentée meilleur par une courbe.

Par exemple: les épis avec 51 entre-noeuds dans l’axe des épis pour
raient posséder, connues les hormonomorphoses, une longueur de 30 cms. 
environ.

Jusqu’à présent, on ne s’est occupé qu’accidentellement avec l’hor- 
monisation appliquée sur la génétique. Il me semblerait de quelque 
importance d’y consacrer des études systématiques.
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Vrcholové nutace na klíccích Solanum tuberosum 

„Fram “ s hlediska hormonové théorie.

K I I) O L P D O S T Á L

(Pfedloíeno ve schúzi cine 28. listopadu 194ñ.)

1. l'vod.
Háckovité ohyby, casté na vrcholcích klícících iodyh, byly zprvu 

povazovány zaautonomní pohjrby (S achs 1874) nebo zanásledek zatízení 
(H aberlandt 1877), ackoliv se nedají zrusiti ani mnohonásobnym zatí- 
zením opacnym (W y p l e l  1879, D arwin  1880, W iesn er  1881), az posléze 
byla poznária jejich positivnë geotropická povaha (V öchting 1882. 
R immeb 1884, Sperlic h  1912, T u p p e r -Carev  1929). D arwinúv  teleo- 
logickÿ vÿklad, ze bezí o dëdicnë fixovanou ochranu mladÿch cástí rost- 
liny pri prorázení (A reschoug 1896, M assart 1903, N eu d ert  1903. 
L eo n hard t .1915 ), G o ebel  (1920) odmítl proto, ze vrcholové cásti nutují 
ve tmë i ve vzduchu. Úkolem teto práce je sledovati vÿznam vzrüsto- 
\ ych látek pri techto pohybech.

/  vice nez 50 u nás zkousenÿch odrúd bramboru nejlepsí material 
|)oskytly klícky odrúdy ,,Fram " hlavnë proto, ze nejen jejich terminální 
pupén, ale i konecné pupeny jejich axilárú ve tmë nebo na slabéni svëtlt* 
\ elmi pravidelnë nutují (D ostál 1944). Proto mohla byti na nich ohjas
uena netoliko závislost háckovitého rústu na auxinech, ale také korelace 
inezi nutací hlavního a postranních. pupenú. Hlízy pro pokusy v roce 
1945 poskytl p. doc. Dr. Ing. J . S imon ze skliznë 1944 v Brnë a v Doma- 
ninku a predtim k predbëznÿm pokusüm p. Dr. Ing. J . P odeSva ze skliz
në 1942 v Nëmcicich a 1943 v Brnë. Hlízy nebo oddëlené klícky byly 
pëstovâny v jemném kfemenném pisku, rûznë zavlazovaném vodovodni 
\ odou, v temnici bez stop svitiplynu. Mëreni byla konána na slabéni 
dennim svëtle. Obsah auxinu v pupenech bvl stanoven methodou difusni 
do 2% agaru a testován na 2krát dekapitovanÿch klícních rostlinách
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ov,sa ¡SvalOisky vítese. Ze syntlietiekyeh v/rustovyeh látek byl.\ zkouscm 
jednak heteroanxin v lanolinové pasto (0,1 0,5%), jednak metlivlester
kyselim \-naftyloctové, pripraven^ p. J)i*. Im>. ,1 Hyk vjt:.m.

Nutace lorminálnílio pupoini na kllrku.

K líck y  od ru d y  . , l'Vain" ¡son i yo tiñó /amone silné. váloovité, a ie 
jioli terininální pupén so ohybá zpravidla. primo dolí) lidio horizontálnó  
a jen na si abena svétle  svírá  s vertikálnf o,son klíokn tupy úliel. Olmo la  
(‘¡ísl . ve tino jiazloutiá . m á  priimer 1,5 a /  2 mm, pod oliliím se rozáifu jo 
\ prodluzovací zonu prüm eru 7 mm , zprayjdla belavou a  toprve dolojsí 
oásti so zejména n a  slabém svetJo zbarvují modmh'alovó. ítozdeloní rii.slu 
bylo/ sledováno na rüzné ryolile rostoueíoli klíeeíoh pomooí lusovyoh  
eárek, vzdalenycli od sobo 5 m m . Na pí-. 25. 45 oinily píírustk\ na
klíocíoh dlonliyoli az 5 2 0  mm po péti dnoo]i 0 .5 ;  I 2; 5; 7; 11,4 mm.  
nejvetsí p rírústky  5 m m  zon bylv 25 mm. Z prava lia prodluzoxaeí zona  
morí 20  az 30  m m  p o d  terminálním puponem. N a olmuté oásti nkázal\
I mm zonv vetsí prírústky na hofení, konvexní sti-a.no, na pí. po 24 lio 
dinách 2,8 mm, kdozto na dolení, konkáxní. 1.1 mm. Tyto miado, jostó 
meristomatické oásti ani vlivem lieteroanxinu nebo motilylosteru \-naf 
tyloetové kyséliny so noztlnsfují a jen píisobí-l¡ tyto \ znistové lálk\ 
v silnych dávkácli délo, pfoeliázejí nojdolojsí oásti znaóno rozsíronou 
pródlnzovaeí zonu, kdozto horoní oásti. stejnó jako pupén sám. ziistávají 
trxale neztlustló. Na klíooíoli rostí i n pfonesoiiyeh na svollo so lato úzká. 
nutnjíoí óást vrcholu zbarvujo zoleno nobo zólonolmódó. kdozto prediu 
zovaoí zona fialovo, tale jako oásti jiz vyrostló. IVxlle tollo se jiz barvou 
od sebe lisí jednot.Iivé rustoyó fáze na klíeeíeli. Ostrost imtaóiolio olivbu 
termínalo závisí na ruznycli faktorecli. Na svétle so. podobnó jako u j¡ 
n/yoli objektu. zmonsujo. pri oomz so vyvíjcjí záklacly listovó y liiponité 
listy a pak nelze ani pasta-mi, ani tlakom dosálinonti trvalejsílio oliybn 
Na klíooícli s oliybem za uroityoli okolností vyrovnanym ve tino by|<> 
mozno tlakem pnsobíoím na xtcIioI nutaoi zcsíliti ( L io n ii\i¡in 1015). 
Na slabé ohnutó torminály (\ tihlii 130 sevreném osen klíokn a pupo 
nom) polozoná sklenóná tabulka olnnila vrcliol \ úliIn 45- (i0 axsak 
po odstranení teto prokázky \ krátkó dolió presel tormiuál do prvotnílu, 
úlilu, takze so ostrí ohybu zdá u roo no vnitrními pomóry a nelze je trvale 
zmóniti jen nioolianickyini vlixy Pokosy s drovonymi dostiekanii. pri 
pevnénvmi lykoni na konoono partió klioku tak. ze xtoIioI pupenu byl 
pfitlaóen k tómt-o dostiekúni. ne])odafilo so nutaóní oliyb obrátiti, nobot 
spíse docházelo k prodluzoyaoímu rústu na opaonou siranu. óíinz sy 
jiupen s prvotním imtaóním ohybem oddálil od prokázky \'e tmó jsou 
pí-i kulture y suebóm písku, zvlásto na krat.síoli klíóoíoli. tormiiiální pu 
pony znaóno yyrovnanó. Vrohol prestavá riisli a pak takó obe stran\



vrcholové, tenké zony nejeví rozdílu v reakci na vzrüstove látky jako 
prodluzovaeí zona normálné silne rostoucích klíckü, takze se vrcliol 
vzpfímí. Pfj nekrobiose postihující klíeky .se terminální pupeny podobné 
vyrovnávají a jsou znaéné mensí. nez na klíccích intensivné rostoucícL.
I pri délee 38 mm byvají klíéky na hlízáeh jinymi klíeky intensivne 
rostoucími, delsími, a* celém prübéliu bélavé nebo jen dolé alabé ñafíalo - 
velé, avsak jejich nutaení oliyb je temé? vyrovnán. Jde patrné o klíeky 
zadrzené ve vzrüstn jinymi. silne rostoncími klíeky, které i pri délee 
«00 mm mají vi cho] silne liáckovité ohnuty. Fasciovany klíéek, dlouhv 
31 mm neje vil, pfestoze vyrüstal z matefské hlízy laterálné, vrcholo vello 
ohybn na svych (Ivon pomérné nialyoh pupeneeh; kdyz váak tyto pu
peny prorüstaly soubézné ve valcovité klíeky, oba byly na vrcholu za- 
linuty v íílilii 120" Terminály s lupenitymi listy nejsou zahnuty a ne- 
reagují na vzrustové pasty tak, jako nutujíoí klíeky ve tmé, nybrz cho
va jí se stejné jako normální prodluzovaeí zona, nebot na pr. v pokuse 
od 12. do 25. 3., natreny jednostranné vzrústovou pastou, ukázaly pri 
souéasném rústu ze 43 na 75 mm negativní ohyb. Podle toho vétsí listy 
znemozhují vrcholovou nutaci, ale také jesté klíeky rostoucí slabé, se 
zlutavou, tenkou zonou, jeví jen slaby oliyb, kdezto velmi silne rostoueí 
klíeky ukazují zpravidla nutaee velmi ostré. 8 intensitou rustu klíéku 
souvisí vseobecné moznost obrátiti nutaení olibí.

Faktory urcující sílu oliybu i jeho smer jsou jednak zevní, jednak 
vnitrni. Po stránce sméru ohybn z vnitfnícli éinitelú se ve tmé uplatftují 
hlavné vzájemné vztahy mezi klíeky, ze zevních pak tíze. Klíeky. vystu- 
pnjíeí z té hoz mista tésné vedle sebe na matefské hlíze, moliou na sebe 
ptisobiti k ore I acné tak, ze na pr. 3 klíéky tésné z jednoho ocka vyrustající 
obraeely své vrcholy radiálné od sebe ven. Jednotlivé na hlíze shora 
vystupujíeí klíéky mívají dosti dlouho i pri délee 20 mm rovné terminální 
pupeny, kdezto klíéky se strany nebo ze spodu matefské hlízy vyrázejíeí 
se velmi záliy nutaéné zakrivují. Olibí u ínalych klíéku nebyvají urcena 
sonsednínii velkymi klíéky. Na hlíze polozené horizontáliié jeví i apikálrií 
klíéky nutaení ohyb jen od matefské hlízy a tentó amor nutaee zacho- 
vávají do znacnych delek, ale u velmi dloiihyeh klíéku není tato pravi- 
delnost jiz patrna, tfebaze není zevné na jejich ose znatelná torso. 
Fonévadz i z apikálníeh oéek hlízy vertikálné zasazené vyríistají hez 
vlivu jedn ostranneho svetla a tíze vzdy klíéky na vrcholu ohnuté, roz- 
liodují o ohvbu bézné nahodilé rozdíly rüstové (Zoi/likofek 1928 a j.). 
Pfíéiny pravideíného ohybu na klíécích laterálnícli tkví v klíccích sa- 
myeh, nikoli v matefské hlíze, jez nema bezprostredního vlivu na tyto  
ohvby, nebot na hlízáeh. kterym byly pod ocky nebo nad nirai pfíénymi 
a obloukovitymi zárezv vyfiznuty znacne úseky, nebyl patrny vliv od- 
stranéní pletiv matefské hlízy na npt^éní ohyb klíéku vyrústajíeích

\ n .|iojov<' mil ¡i«-*“ mi Idíccío-h Solantit» tnberofnuét. „ F n iu i"
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v' tësné blizkosti. An i kdyz byly obloukovité zárezy do hlízv bad and 
Mxilárem nebo pod ním vyplneny vzrústovou pastou, nevyrûstaly ldícky 
jinak nezli na intaktní hlíze. Rovnëz na postavení klíckíi na materské 
lilíze a na korelacních V'zt.azích mezi. vrcholovÿmi a basálními klícky 
nezálezí. Avsak pri zméné polohy hlízv, na pr. z vertíkální primé do 
inversní nebo vodorovné, dostavují se pravidelné zmény ohybü. Hlízv 
I. 4. jesté s nepatrnymi ocky, polozené na písek vodorovné. mély 4. 4.

Obi*. 1. Sotanm n tuberosum ^ F ra m 1. Hlíza v inversai poloze vyhnala <><1 40. 3. az 
9. 5. ldícky, jez se pak v normální poloze znovu ohnuly negativnc geotropicky 

.ároveñ obrátily píivorlní rmiaení óhyb positivnë geotropicky, opët vo smern
ven orí hlízy.

klícky jesté zcela rovné, dlouhé 1,5 az 4 mm, po celé délee zluté. meriste- 
matické, jez se v§ak jiz pri délee 5 mm pocaly v celém priíbéhu ohÿbati 
dolí»; pouze zcela krátká basální, rozsirující se cást byla zbarvena bile 
a precházela v trvalÿ stav. Pozdéji se zbarvujc fialovë a nápadné odli- 
suje od 3 mm dlouhé, zluté. dolu ohnuté vrcholové cásti. Úhel vrcholové 
nutace je dosti tupÿ, pod vodorovnou rovinu se sklání v tomto stadia 
10 az 20° Pozdéji, 7. 4., se vsak tjd<o klícky geotropicky ohybaly vzhura 
prodluzovacím rustem dolejsí, bélavé, 7— 10 mm dlouhé zony, po níz 
následoval háckovité dolii ohnutv vrchol. Otocí-li se hlíza s klícky
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dlouhymi do ö mm a jen dolù ohnutÿmi o ISO kolem vodorox né osy. 
dostaví se v nékolika dueeh opaeny oliyb vétsím nist-em hören í, prx otilé 
dolii obráeenó, mène rostoueí strany. Xa pí\ 24. I I mm dlouhy. lníéko- 
\ ité dolu ohnuty klíéek niéril po otoéení hlízy (i. (>. IS mm: basální. 
10 mm dlouliá éást smérovala vodomvnc nebo sikmo vzhuru, kdezto 
apikální. tenká éást se ohÿbala dolu. Xa téehto klíéeích. rostoucích nezá- 
X isle un jinych éástech rostliny, zrejiné tíze uréuje smér nutaéního ohybu. 
Ydobé od 30. 3. do 0. 4. by Jo. mozno véasnym opétovanvm obracením lili/, 
nékolikráte zméniti smér apikálního ohybu klíéku. Vsecky klíékv. i na 
vreholoxém pólu hlízy prisedajíeí. na pr. x' inxersní poloze, apikální m. 
pólein hlízy dolu vvrostlé. mohou bÿti obloukovité opét nahoru prohnutx, 
avsak jejich konce xresmés jeví háékovité ohyby ven od hlízy (obr. I a 2). 
1 delsí klíékv se tak zménou polohy hlízy prinutí k obratu nutaénílvo 
ohybu. na pr. v pokuse 9. 2. apikální klíéek dlouhy 4ñ mm se po obrácení 
hlízy do 20. 2. ohnul geotropicky opaénë a zároveñ zménil smer nutaé
ního ohybu (obr. 3). Jiz za jedinv den bylo mozno na intensivné rostou-

Ohr. 2. I áz rostlina jako na obr. 1, po opétné /.mené polohy /. normální do hiver.
•/.ase od 9. ó. (i. 6. obrátila mitaéní ohyb.

Obr. 3. u apikální klícek na vodorovné polozené hlíze induje na vroholku ven od 
hlízy. b po otoéení hlízy 180° zménil smér nutaéního olibí ve vztnlm k ose 

klíéku. avisak opét ven od materské hlízy (9. 4.).



(Indoll' D ostál :

eich klíceíeh dosáhnouti tijioto obratu vrcholové nutace. konkávní, ve* 
vzrustu zdrzená strana íiutacního ohybu pfi otoccní rostliny o 180 
roste rychleji nez protc-jsí, konvexní strana, drive ve vzrustu podporo- 
vaná, podobne jaleo rychleji roste její basální east pfj norniálnim v\ 
rovnávacím rusto, ocitající se pak v zone intensiv ni lio prodhizování. 
která se tím staví vertikáJné a pfi vychylení z teto polohy jeví negativin' 
geotropisihus. deste dále roste tato konkávní strana silnéji. na pí. pfi 
inversní poloze, takze se klíeky primo dolíi obrácené vétsím ni stem teto 
konkávní strany ohvbají dozadu. Prozrazuje se tím v inv ersní poloze 
znácne j asiléj i nez v poloze normální dorsi centralita klícku, zpttsobená 
rozdíly ve vrcholové partí i. vzdy urcitym zpiisobem nutujíeí. Konecny 
pupén se tímto ohybem prodtuzovaeí zony dozadu dostává opét do po- 
loby. kterou ve vztahu k oso klícku jiz driv e zaujímal. takze nedociiází 
v podstaté k obratu nutaoního ohybu. den píechodné zde rostía konkávní 
strana pfi inversní poloze vice nezM strana konvexní. ale na zúzené me- 
ristematické cásti zachovává se trvale pomalejsí rust na konkávní 
a rychlejsí na konvexní strané. Terniinální pupén sárn není sehopen 
geotropického ohybu, stejné jako vreliolek koleoptile. od níz se vsak 
lisi tím, ze jest od negativ né geol ropicky reagující east i. klícku od 
délen jesté zonou reagující na tízi. podobne jako kofen. positivne geo- 
tropicky, t. j. dolení strana roste méné nez hofení.

daky vyznam má pfi tom auxin, bylo, zkoumáno jednak pomoeí 
synthetickycli vzrústovyeh látek, jednak bvl urcován obsalt auxinu 
v hofení a dolení cásti nutujícího vrcholku. VIi\ heteroaiixinové pastv 
na mladé cásti klícku je rozdílnv podle natírané zony Po uátérii kon 
vexní strany pod ohybem se od 2d. do 29. ukázalo jen ztlustéiií natíe- 
né prodiuzovaoí zony, kdezto hofení nenatfená tenká cast, se znatelnc 
nezmenila. Rüst klickt i byl. silnéjsjmi pasta-mi, na pf. O.üü zfetelné 
zdrzen. Vliv jednostranného nátéru se nesífí k \ rcliolu a ohyb nciií podle 
toho zpüsobeti vlivy inhibieními nebo stimulacními, které by vyeházelv 
od basálního pólu klícku. Teprve pozdéji prorastaly klíeky dále, pouzt 
kratsí z nidi byly ve vzrustu trvale zadrzeny. >Smér püvodní nutace se 
v p o d s ta té  ani do 13. nezmenil, pouze v jednom prípadé se uutaení 
ohyb vvrovnal, ale neobrátil na opacnou sfcranu. ¡Stejné nátéry vzriistové 
pasty na konkávní strané pod dlibím nezmenily sme-r íiutacního ohybu. 
Vlivem silnéjsíoli vzriistovyeh past zdufela zde nutre ná cást prodluzo 
vací zony zvlásté nápadné. a to pfi nátéru na konv exní strané celkem sou- 
mérné, kdezto pfi nátéru na strané konkávní znacné vice na teto strané-. 
takze se eely konec klícku preklánél dozadu, az do polohy vodorovné. 
jako zase pfi nátéru strany konvexní so sklánél ponékud dopfedu dolo. 
Ale ani v téchto prípadech tiedoslo k obratu íiutacního ohybu tenké 
meristematické cásti, jez jen pasivné sledovala ohyb ztlustlé prodluzo

tí
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vaci zony. Dalsíin vyrovnávacíin rústein se do 22. 5. pupeny po nátéru 
Icon vex ni stmiiv prodluzovaci zony dostaJv do vodorovné polohy kdezto 

nátérem na konkávní strane sméfovaly sikmo vzliúru, jak se totiz 
prubéhem |tokusu nutacni ohyb zeslaboval a do 14. 0. úpJne vyrovtial. 
Male klíeky. vrehoJem ohnutym az k úlilu 70 natfené na'konvextií 
«frailé ro\ néz pod ohybem. nejovily kromé zdufení zádné zméiiy. tak 
jako i malé. lateiálné /  matefskó hlízy vvrázející klíeky. jez zejména po 
náténi konkávní strany silné zdufe-ly a jen ponékud vyrovnaiy nutaéní 
ohyb. Zee la- pravidelne vsa-k doslo k obratu nutaéníeli ohybii, byla-li 
iiatfena vzrustovou pastou na kouvexní strané tenká. nutující east 
vreholu. Zprvu se vzdy prolmula konkávné tím, ze opaéná strana nena- 
ífená su prodlouzila vice. Ponéva-dz vzrüstová pasta dlouho tkvela na 
miste aplikace, na pf. od 4. do I l. 0.. nepüsobila podstatné na rüst v pro
dluzovaci zone. Ntejno v jiném pokuse od I. do 14. (i. doslo k úplnému 
obra-tu nutaeního ohybu. Toliko v pfípadé. kdy klíekv jiz dale ne-rostly 
nutaéní ohvby se jen vyrovnaly ale jiz ueobrátily Vlivem podobnélio 
nátéru na tenké nutující part i i, ale na strane konkávní. prolme se vreliol 
dozadu. nebof prodltizovací zona na konkávní strane silné ztloustne 
a zároveü se ponékud prodlouzí. Také nátér nad ohbím tésné pod pupe- 
iiem vede k vyrovnání nutaeního ohybu a k obratu. Do 4. 0. byla jiz 
natfená mista ;»ñ mm vzdálena od nove píirostlé nazloutlé zony a obrá- 
ceného nutaeního ohybu (obr. 4). Velnii silné pasty, aplikované na kon- 
vexní strane. piisobí snadno místní konkávní prohyb natfené zeela 
mladé zony jez vsak dale neprorústá tenee. Naproti tomu nátérern 
vzrüstové pasty na konkávní strane se její rüst ve vsech pfípadecli jesté 
vice zdrzí a tím ohyb pfiostrí, takze pupeny tésné pfiléhají k rovné vrelio- 
lové éásti klíéku. I Jaterálné nebo 
zdola z matefskó lilízy vyráze- 
jíeí. jesté male klíeky s nutaé- 
nítti ohybeiú ze-ela. pravidelne 
sméfujíeím ven od hlízy. se vli- 
vem nátéru íia kouvexní strane 
na vTcholu obracely opacnc. nu

ll br. 4. Iv lícky na hiízm -li. nativ iié  
nad nulaeuím  ohbím strane
kouvexní. na strane Uonkávní, obrá- 
l i ly  od 14. 4. (>. nutaéní ohbí po
nátéi'U st-rjmy uikoliv strany 
pasta s 0.5°' l> 0 .2 5 % , c 0,1 %  hetero- 
a-uxinu. Pí*¡ nejslah-sí paste viist ]>u- 
Icméov'a-I novyrn in ila e n íu i nliOjm 

dále.
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bof i zde prvotné konvexní strana pri rústala pak méné uez nenatfená 
strana protéjsí. Xa vertikálné postaveiiych hlízáeh byly ponechány 
jen clva protilehlé postranní základy klíckü, jesté I. 4. rovné. a natíeny 
bud na hoíení nebo dolení strané vzrüstovou pastou. Natfené strany do
7. 4. velmi silné zdufely, at slo o stranu hoíení nebo dolení, a s tím také 
souvisel nutacní ohyb vrcholu, namífeny vzdv k natfené strané. Byla-li 
jí strana hoíení. byl nutacní ohyb orientován. proti tízi vzhüru. U téchto 
mladych klíckü vyrustajícíeh právé z hlíz lze puso bit i. na nutaci vrcholu 

j  sméreni zdola nahoru spíse nez na dlouhyeh, jiz vice vyrostlyeh klíccích. 
iVvsak pro dalsí stadia jejich rustu nemél tentó püvodní tiátér vzríistovou 
pastou vyznamu, nebot 28. 5. byly oba protilehlé klícky na konci hácUo- 
vité zahnuty jen ve smyslu t-íze, s konvexní stranou nahoru. Vseobecnc 
rnúze tíze béhem dalsího rustu obrátiti nutacní ohyb indukovany jedno- 
strannym nátérem vzrústové pasty, ale také jen docasné. nebot znova 
vhodné aplikovaná vzrúst-ová pasta zavede na konvexní strané opét 
positivni ohyb a tím zpúsobí obrat nutace. Podle rozdílného rustu dvou 
prytú vyriístajících soubézné z fasciovaného klícku, z nichz nenatíeny 
vzrüstovou pastou dosáhl délky 410 mm, kdezto na konvexní strané na- 
tfeny pod terminálem, na némz se tím ohbí obrátilo, méíil pouze 140 mm 
a pozdéji se jeho rúst zastavil, je heteroauxinovymi pastami pouzitymi 
v téchto pokusech rúst klíckü obecné spíse zdrzován, jak zejména vvsvítá 
ze srovnání s klícky natíenymi kontrolní vodní pastou. Z cetnycli pokusu 
zaíízenych s tymz vysledkem v rüznych polohách klíckü vvsvítá, ze 
nezálezí tolik na poloze vzhledem k tízi. nebot lokálné aplikovaná vzru- 
stová pasta má vétsí úcinek.

Nutacní ohyb vrcholu je podle tollo zpúsoben jednostrannou píe- 
vahou auxinu v rostoucím vrcholu klícku, kterou je vzrüst zdrzen. Xor- 
máhié je zpúsobena píedevsím tízí, jez píevadí auxin do fysikálné dolení 
strany téchto meristematickych cástí, patíících vlastné jesté k pupenüm 
na auxin velmi citlivym, takze vétsí koncentrace rüst nepodporuje, nybrz 
brzdí a zavádí, stejné jako u koíenú, positivné geotropicky ohyb. S tím 
soulilasí vysledek ovsovych testú auxinu získaného diíusí do agaru oddé- 
lené z hoíení a dolení strany terminálú, odííznutych spolu s meriste- 
matickou cástí osy, podélné rozstípnutou a nasazenou na ziletky ve vodo- 
rovném sméru, píi cemz z obou stran byl auxin jímán do oddélenych 
plátkü agaru. Prúmérny ohyb na 36 koleoptilích ovsa, testovanych aga- 
rem z hoíení a na stejném poctu koleoptil s agarem z dolení strany 30 
vrcholku klíckü, cinil pro hoíení stranu 0,4°, pro dolení 16,7° takze 
z úhrnného auxinu píipadlo na hoíení stranu 36% a na dolení 64%.

Vzrüstová látka se patrné i zde aktivuje v pupenech s mladymi listy. 
Roste-li pupén velmi intensivné, je ohyb ná|iadné ostry, roste-li vsak 
slabé, nutace se zmensuje a pupeny se vvrovnávají, jak lze pozorovati
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na kJiceieh zadrzonyeh ve vzrust-u a podléhajícícb pak zpravidla nekro- 
biose (Dosjal 1943). Casto vsak vedle nekrotickycb klícku jiz nerostou- 
cíc-h, s torniináhúm pupenem vzpfimenym. mohou na tvcbz hlízácb dale 
vyi-ustati klíéky jiné. na vrcbolku silné nutující. Xa uékteiyob blízácb 
méfiJy nekrotieké klíéky na pf. 125, 110, 83-mm a soucasné zdravé, dalo 
rostoucí a na vrcholu ohnuté klíéky az 245 mm. Amputace listu na ter- 
minálu nepusobila zprvu na nutaci, nebot' .se na pf. klíoky zbavené listu. 
jesté s malymi axilárv a s nutaénhni ohyby asi I 10° od 20. 3. do 20. 
na vroliolu nezménily a celkem se prodluzovaly podolmé jako intaktní 
klíoky Xejmensí ponechané vrcholové základy listu, dloulié I az 2 mm. 
staéí podio tollo zadrzeti vzrúst postranních vctví a udrzeti nutaéní oliyb. 
kteiy pfi délce klíéku 255 mm éinil 90° Teprve pozdéjsí roéní dobé 
(18. 22. 5.) klíoky zbavené na vrcholu listít, vvrovnávaly ponekud
nutaoní oliyb, prestaraly vsak rústi a vyháilély postranní vétve, kdezto 
neopeiované klíoky byly jesté 4. 6. nerozvétvené. Ani klíoky vysoko 
uvuitr tonninálního pupeiui dekapitované nezménily sméru nutaéního 
olibí a novybánély predéasné axilárú. staéí tedy i dolejsí éásti pupeuu, 
aby se nutaoní ohyb vrcbolku udrzel a aktivovalo potfebné nmozství 
auxinu. Pravdépodobné se témito operacemi obsah auxinu snízil, ackoliv 
bez patrného úcinku na nutaci samou. A vsak ani zvysení obsahu rústo- 
vych látek nevecllo k její pravidelné zméné, byla-li na pf. vzrustpvá 
pasta natrelia v podobé prstence na íiiladé rostoucí éásti. Vrchol klíokü 
od 9. do 22. 2. silné zdnfel, takze tenky zñstal pouze pomérné maly ko- 
neony pupén, ktery se zvlásté pozdéji, 9. 4., ostfe odlisoval oduiizsí, silné 
zd úfelo par tie klíokii, do níz se jeyil pozdéji temer zapüstén. Stejné púso- 
bily páry methylesteru x-naftyloctové k y se liny, jehoz vlivem prodluzo- 
vací zona silné zd úfela a vzrúst se úplné zastaviJ. Z teto atmosféry do 
éistébo vzduclm pfenesené lilízv vvvíjely pozdéji nové normální klícky 

typickym nutaéním ohvbem, takze vvrovnáva-cí úéinek methyleste- 
rovyeh par je omezeu pouze na klíoky' rostoucí a neindukuje se jesté 
odpoéívajíoím pupenúm. Slab ó dose methylesteru púsobí. jako sledy 
ethylenu. silnéjsí rúst prodluzovaeí zony pod konkávním ohbím tak, ze 
se konec klícku prohybá dozadu a také nutaoní ohyb zinensuje, na pf. 
z 90 na 150 Podélnym záfezem v prodluzovaeí zone byly od sebe v po- 
kuse od 20. do 29. 5. oddéleny konvexní a konkávní strana po délce 15 
az 20 mm, avsak nejevily rozdíiu ve ztlusténí, pfi oemz nutace kolísavéí 
zprvu mezi 80— 100° se úplné vyrovnala, ponévadz prodluzovaeí rúst 
byl zadrzen. Mediánní záfez, stejné vedeny v klíccích v -oíste atmosíéíe, 
nebrzdí prodluzovacího rústu, ani nerusí normáhií nutace vrcholu. Také 
nátér vzrüstové pasty na dvou protilehlych stranách meristematické 
olmuté éásti nezménil od 1̂ 7. do 22. 5. její t’ormy rústu, spíse bylo tím 
nutaoní olibí ponékud zesíleno. Isolované terminální éásti nejevily od
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2ô. do 27. ¿¿due podstat-ne zinëny nutace. avsak a ni miioho \ té (lobe 
iiepfirostly. Také vëtsi vreholové ûseky dlouhé 28 a / 48 mm. zasazené 
do vlhkeho pisku. zaehovalv v téze dobé püvodni nu tac ni ûliel i M > a/. 
120° a teprve pozdéji, do 11. vyrovnaly vrcholy. Pozoruhodno jesl 
/.c i nerostouci terminal v téehto pnpadeeh brzdi itisI axilani. které na 
stejnc vcdikÿcli, avsak dekapitox anÿoli ûseeich si lue vyrùstaly \ zrùstova 
pasta, lia tyto nerostouci pupeny nebo vrcliolové iiseky aplikovami. 
zpùsobila negativni ohyb. i kdyz byla natfena na tïzké, mitnjici ëasl i ua 
küiivexni strané. takze zadrzeué vrcholy reaguji na pKdatuv liormoii 
podobné jako prodluzovaci zona negativnim ohybein a lisi se lak pod 
statué od meristemat-ickych zon na kliccieh vc stadiu silnébo prodluzo- 
vaciho ru si u.

2. \idnce pu|M‘uu lia axilarecli klicku.

hLlicky rostouci na zcela slabém svétle nebo ve tmè vyhauêjj na 
basi tenké axilary vvclioJein u t.-éto sortv velmi pravidelnè ohnutvni 
nahovu. Stèle totiz rosit' vice jejieli vreholek na strané orlvrace-né od os\ 
tedy abaxiâlni. a takto zpùsobenÿ nutaëni olivb se udrzuje od pr\ ého 
pooatku, kdy ûzlabni pupen. podobné jako list roste v celé délcr na 
spodrii strané vice (liyponasticky). Prosté se tedy pri prodluzm aciin 
rustu axilaru. jelio vrcholovy ohyb posouvâ dalc, podobné jako bvlo uvr- 
deno pro terminalni pupen. pri cemz také sila tohot'o oliybii kolisâ od 
tésného prilozeni pupenu k ose az do uhlu 00 i vétsiho. Rovnëz odklon 
celého axilaru od osv klicku je rozdünÿ. Vredle vétsiuou kolino odstupu 
j i ci ch axilaru sklancji se né které sikrno dolü a tento smér bÿva zacliovan. 
i kdyz je axilar dekapitovan. takze patrnè nesouvisi s vlivetn vlastniho 
pupenu na ûzlabni vétvi. Poe Inet, pro vÿyoj axilaru vvehazi z vrcliolové' 
câsti kliéku. jak dokazuji klickv pfibliznc \r lia sain i tretiné oluiuté, na 
nichz vsak uevznikly vétve ua parti i mt'zi ohybein a materskou hlizoïi. 
polozené inversnë, nÿbrz jeu pfed ohybein; byly tedy j ého vlivem posunul \ 
sinërein k vrcliolovéniu pupenu. zatim co nornialné vznikaji nejprxe 
\ blizkosti inatefské hlizy Ohyb pùsobi bezpochybv tak. zc zadrzujc 
lâtkové vlivv vyehazejiei z terniinalniho pupenu a. urcujici rust. axilaru. 
Tyto vlivy iievvchazeji patrnë z inaterské hlizy. aspon pokud jde o t\ 
pioké axilary abaxialni. V jinéin pokuse byl ohyb klicku zmenou polo h y 
hlizy zaveden teprve v lioreni tretiné jelio délky v niz je nornialné rùst 
jiostranniçh vët-vi temiinalnimi pupeny zadrzen. IVprve kdyz se termi
nal pocal napriinovati. vyrûstalv zde napadné süne axilary avsak az za 
ohybein, primo odstavajici od osv a hlavné vlivem tize na konci jeu 
slabé abaxialné olinuté. Zde patrnë byly ohybem osv klicku lilokovânx 
vlivy, podpom j ici rùst axilaru, jez vytdiazeji posnizeni inhibieni cinnosti 
termiijalu z inaterské hlizy Jak vysvité z obr <>. je smt'r axilaru ureen

10
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korelacnó, nebof v inversní poloze dekapitovany klícek s nátérem \ ziusto- 
vé pasty na rezné pióse vyhání vetve temer vodorovne. kdezto stejnv 
klícek s kontrolní pastou vetve nahom obrácene. Proliyb axiláru dolí« 
je nasledek silného inhibicníbo vlivu klíckü. Stejne bvvá sklon eelelio 
axiláru doló podmíneii nedostatkem vodv (obr. 3), jako.se zase na klíc- 
cícli prenesenych na svétlo axiláry ohybají vzhüru. pri cemz so rúst osy 
klíckü zaslavuje. Postranní vetve inají zrejmé jinou povalm nez klícek.

Obr. Illí/¡i chovana mi 14. 7. na dusli sut-hcru písku s krátkvm i klickv
bcz mitoeního obbí s axiláry  adaxiáln im i.

Obr. i). .11 liza- puvodiié stojnyiui. abaxiálno ro/vct.-veuy mi klick\ . jo¿  I»vly po 
i k'kapituci natron no rozan pióse vy.vustovou pasión h  vosp. vodni pastou /»•. 

¡nvi'rsní poloze. Nátér vy.vustovou pasión udlv.cl prvoluí nis( axilúni, kdezío 
s niUerem vodni pasty axila ry rostly negativne ireopiti*oek\

z nchoz vystupují. totiz stoloiiovou; pravdépodobiié se jiz na ponióme 
mladych klíccích jejicli rustem t'ormativne vyrovnávají ureité vnitrní 
látkové poméry zvláste v doleuí vyrostló eásti klíckü. jez se pak postupne 
síí’í od base vyse. Na hilé prodluzovací zone jsou krome nepatmycli 
üzlabních pupenü jen kofenové hrbolky; háókovitó ohnutá, zlutá. vrclio- 
lová eást klicku jicli vsak postrada. Dolení. ponékud se prodlouzivsí 
axiláry zastavuji.ua intaktním klíckü brzy rüst a nemohou byti k nernii 
bez dekapitace /nova pin nucen y ani aplikací vzrústové pasty na jejieb
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v r c h o l o v é  é á s t i .  j e z  n e m é n í  a n i  j e j i c h  n u t a é n í h o  s u i é r u .  X a  k l í é c í c h  

v y r o v n a n y m  v r e h o l e m  v y r ú s t a j í  a x i l á r y  i z h o r e j s í c h  ú z l a b í  t é m é r  p o  

c e l é  d é l e e  k l í é k u  k r o r n é  d v o u  n e b o  t r í  n e j h o r e j s í c h  n o d ü .  n a  u i c h z  ú z l a b u í  

p u p e n y  n e v v é n í v a j í  n a d  l i s t o v é  z á k l a d y .  k d e z t o  p ri  n o r m á l n í m  r u s t í  i 

t e r i n i n á l i i ,  n a  p f .  p ri  d é l e e  k l í é k u  0 0 0  m n i .  v y r u s t a l y  p o u / e  n a  b a s á l n í .  

71 n u i l  d l o u h é  é á s t i  a  n e j d e l s í  /  n ic l i  n i é f i l y  3 0  i n m .

Z p r v u  t e n k é  a x i l á r y  s e  p o z d é j i ,  k d y z  t e r m i u á i  p r e s t  á v á  r u s t i .  p o é n o u  

z e s i l o v a t i  a  o h y b a t i  \ o p a é n é n i  s m é i u .  n a  m i s t é ,  k d e  je  v z r ú s t  v p r u b é l m  

o s y  k l í é k u  n e j l é p e  m o z n y  V / n i k a j í - l i  p o / d e j i  n a  t é c h t o  a x i l á i e e l i  l i l í / k y  

je j i c l i  v r c l i o l  s e  v y r o v n á v á  ( o b r .  T e ) ,  s t e j n é  j a k o  p r e e h á z e j í - l i  a x i l á r y  n a  

b o r e n í e l i  n o d í 'e l i  v l i v e m  s v é t l a  \ l u p e n i t é  p r y l y  T y p i e k y  a b a x i á l n é

Obr. dekiipiloN auy isolovany klíéek vyvintil abaxiální axiláry, b  klíéek \ e
spojení s matefskou lilízuu axiláry aclaxiální (24. 7. 4.), r. na isolovanych klíéeírl»

pozdéji vznikly Idí/.ky a oliyb axilám se jimi \ vru\ iial (!). o.).

/ustávají axiláry u teto sorty olumty jen t-elidy, jsou-li termiiiálem silné 
rostoueím nebo vúbec vyssími partiemi klíckü trvale ve vzríí.stu zdrzo- 
vány, naproti tomu axiláry rostoucí be/ vnéjáí inhibiee méní svuj nu- 
taéní oliyb pravidelné tak. ze poénou rustí \ íce na strané vreKolku obrá- 
cené k ose (adaxiálné) a odklánéjí se tak od osy klíéku, aé koneéné, je-li 
rüst i dále mozny, rostou /prima. Inhibiee púsobící abaxiální mitaei vy- 
eházejí z terminálního. intensivné rostoueího pupenu. Tvorí-li se na 
klícku hlíjska. pri éemz je rúst do délky zadrzen, zustává i po dekapitaci 
zachován abaxiální ohyb. Tyto inhibiee. ponévadz se hlízky zpravidla 
tvorí na basi klícku. sírí se patiné stnérem k vroholu. ale mají st.ejny 
úéinek jako opaenym sméreni se sírící inhibiee terminalii. Terminální 
pupén nejen zdrzuje vzrúst axiláru, nybrz indukuje také jejich abaxiální 
nutaci, a to zeela nezávisle na poloze klíéku, a tím i axiláru samyeli, 
stejné tedv v primé, inversní nebo vodorovné poloze. Kclezto na silné 
rostoueích klíccíeh. byly axiláry jen krátké, vvrústaly na kJíeeíeh s ter- 
minálním rústein zeslabenym v pokuse od 22. do 1*1. az do vyskv 
■73 nuil daleko od vrcholu, dlouhé 62 mm, s adaxiáhiím \TcJiolkem, zatímI
co dolejsí axiláry bvly i zde krátké a abaxiální. Ale také nad nejdelsími 
adaxiálními vétveini vyrostly ponékud .postramií pupeny, jez se ohybaly 
primo obloukovité vzhíiru. Lze tedy \r prübéliu klíéku rozlisiti uréité tri 
zony s kvalitativné i kvantitativné nestejnym vvvojem axiláru. Dalsí 
pravidelnost se projevovala tím, ze po/déji na apikálníeh axilárech vv-
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rostir vétévky druhého fádu se zakrivovaly svym vrctiolkem dolíi vli
vem tíze. kdezto na sousedních nejdelsích vétvích povvrostlé axiláry 
jevilx mit-aei abaxiální, a to vlivem inhibiee silné rostoucích koneénych 
pupenú vétví prvého fádu. Není tedy na klíccích, jejichz tenninálni rúst 
ustává. nejintensivnéjsí vyvoj pozorovati u axilárú nejhorejsíeh, tvto se 
vsak vyznacují nejvétáí tendencí pfímého nlptu, naproti tomu ve vét-Sí 
x-zdálenosti od vrcholu roston axiláry sice silnéji. ale vlivem inhibiee 
jejich sekundárnf vétve roston abaxiálné. .leste níze, smérem k basi na 
Idavní ose klíckú, rústová schopnost axílárú klesá a inten sita inhibir 
\ vsvítá téz z jejich abaxiálních nutací. S tím také souvisí. ze veskeré 
hoíejsí vétve prvého a pak druhého rádu podléhají nekrobiose, kdezto 
nizsí axiláry i prvého fádu zustávají dlouho zdravé. Laterální pryty. 
zvlásté z basálních základü vvrústající. podle toho snáze unikají skodli- 
vym vlivúm, vyvolávajícím nekrobiosu. Vvskytüjí se vsak i takové pfípady 
klíckú, ze hofení axiláry mají jesté ohyby abaxiální. jez tedy terminály 
ochabující ve vzrustu stací indukovati. ale *izsí axiláry nutují opacné. 
adaxiálné, podle cehoz by pravidlo, ze inhibiee se vzdáleností od vrcholu 
stoupá, neplatilo, jestlize terminál vyrovnáváním svého ohybu prozra- 
zuje úbrdek rústové regulacní cinnosti. Kdezto vrchol za urcitych zevních 
podmínek pfestává rústi. axiláry mohou vyrústati dále, jako bylo doká- 
záno v jinych pfípadech. i u nizsích rostlin, kde isolované vrcholky ne- 
rostou terminálné, nybrz z postranních základü (N émuc 191 1 ). V pokuse 
od 12. do lo. o. vyrostly na nekrotickych klíccích axiláry dlouhé 2f» 
az 180 mm, aé byly lilízv chovány jen v pomérné velmi málo zavlazo- 
\ aném písku. takze se na nékterych tvofiJy i dceíinné hlízky. Stejné na 
hlíze se starsími, jiz nekrotickymi klícky a s adaxiálními vétvemi mohou 
jesté vyrústati nové, az 350 mm dlouhé klícky, s axiláry nahofe úplné 
zadrzenymi a dolé nutujícími abaxiálné. V jednotlivych pfípadech se 
vyskytují urcité rozdíly, kdyz na pf. klíéek dlouhv 185 mm vyrovnal 
nejprve terminální nutaci a teprve pak pocal \ yhánéti adaxiální axiláry 
V jiném pokuse vsak nekroticky klíéek byl jesté na vrcholu ohnut a na 
ném stejnomérné vyrústaly adaxiální vétve, dlouhé az 55 mm.

Pfeehod z polohy abaxiální, t. j. z inhibované fáze vyvoje axilárn 
<lo polohy adaxiální. t. j. fáze volného rústu. vyzaduje jisté doby, á není 
pochybnosti o tora, ze se pfi ném uplatnuje tíze, urcující novy nutaení 
ohyb. Nejlépe tyto pfemény vynikají na dekapitovanych klíccích. Klícky 
pfícné pfefíznuté v rúzné vysee, bud v zlutavé meristematické zoné nebo 
v bdé zoné prodluzovací nebo konecné ve fíalové vyrostlé cásti. chovaly 
se ve tmé i na svétle rozdílné. Ve tmé nutova-ly pryty v zoné tésné pod 
ohbím abaxiálné. ve fialoATé partii adaxiálné. naproti tomu ohyby axi- 
lárú. vyrústajíc-íeh na bélavé prodluzovací zoné, bylv kolísavé. Na svétle 
vyrústaly po dekapitaci ve fialové zoné axiláry adaxiální, ale v zoné
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bélavé ncbylo zprvu od IT», do 22. znatelného rustu. loó az 4. (>.. \e 
formó aclaxiální a take na nazloutlé miado part i i vyrustaly pupeny ada 
xiálné. Po dekapitaci klíéku. vykonané 24. nebvJo jeste 2s. :i. pozo- 
rovati zmény rústu vétví. tedy abaxiální vétve neobraeelv lined svého 
oliybu do nové polohy, ale pokraéoValy zprvn jeste v abaxiálním nislii. 
doknd nepfestalv púsobiti dfívéjsí inhibiee. Xa dekapitovanvch nelx> 
nekrotiekyoh klíóeíeh, ehovanych v ¡nversní poloze, byla reseña otázkn, 
zdaabaxiální ohyb niiize primo pfeeházeti v adaxiální beze zmény nutaee. 
Axiláry, az .20 mm dlonhé a abaxiálne olnmté. mély jeste po dokapitaei 
19. 5. alabé púvodní ohyby, coz platí i pro silné ztlustlé axiláry |»odnekro 
tickymi vroholy. dlonhé az .40 mm. jez se v imersní poloze jen malo 
zinénily. jakoby tizo byla vyuzila prvotního. jiz korelaenó zavedeného 
ohybn a eely klféek se nanejvyse geotropiekv ponékud ohnul sikino 
vzhiíru. Bez terminálního pupemi axiláry podléhají tízi a ohybají se 
\ zdy tak. ze nutaéní ohyb konvexní stranou sméfuje nahoru a jejich 
konecny pupén sikmo stmnou. at osa klíéku je umísténa v prostoru 
jakkoli. Adaxiálního ohybn axiláru tíze pfi obrácené poloze nevyuzije 
primo, nybrz musí dojíti k jeho obratu, jako na dekapitovanych klíccích 
v normální poloze není vhodny abaxiální ohyb a musí se rovnéz drive 
obrátiti. Pouze starsí klícky které koncem éervence zároveñ vytváfely 
nové hlízky. podrzely i v imersní poloze puvodní adaxiální ohyb. Tíze 
püsobí predevsím na prodluzovaeí zonu; jejím vlivem se axiláry nega 
tivné geotropiekv vétsím ni stem na íysikálné doiení strané pod a rebol o 
vym pupenem vzpíimují. Kratsí. drive ve vzrústu zadrzené pupeny se 
\ eelku ohybají vzhüru, meristematická zona se vsak \ zdy vétsím rüstem 
llorení strany zakfivuje dolu. Take na úseeíeh klíéku, zasazenych do 
vlhkého písku obrácené. axiláry se vesmés v eelku ohybaly nahoru 
a teprve jejich vrchol sméfoval dolu, tedy vlastné abaxiálné. ackoliv an i 
o tomto ohybn nerozhodla korelace, nybrz tíze.

Poruehami ve vedení látek vznikají urcité zmény v nutacních oh\ 
bech. Jiz Jiahlouéené nody na fasciovanych klíccích dokazují, stejné jako 
facly kofeníi probíhající nékdy samostatné opodá.1 axiláru, odchylnou 
stavbu klíéku, nebof vétve vyrñstající v jejich blízkosti jevily misto 
abaxiálních ohybn ohyby adaxiální. Podobny smysl tnají záfezy do ñor- 
málních klíéku. Je-li príény záfez veden nad axiláreni a po¡ pfípadé jeste 
kombinován podélnyin zárezem, vyrústá pupén adaxiálné jako na 
klíccích dekapitovanych, zatím co ostatní axiláry na rostoucích klíccích 
mají normální nutaee abaxiální (obr. S). Jinak vsak nad záfezy muzo 
ldavné na basi klíéku dojíti k ohybn adaxiálnímu, kdezto }>od zárezem 
zvlást silne vyrustající klícky mély nékdy slabé axiláry abaxiální. Axilá
ry, pod nimiz byly vedeny záfezy se vsak zpravidla neprodluzují. Take 
zde nezálezí casto na formé záfezu, jako spíse na celkovych inhibicíeh

11
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v klícku. Pri jntensiviiím jeho riístu axilár s pojen y 
primo basí zvlásté v dolení éásti klícku vvrústnl 
pod zárezem primo nahoru, kdezto v hofení éásti 
axilar nad zárezem neje vil rustu nebo byl slabé aba- 
viální. IV» stránce jinych faktoní stojí za zmínku 
nékterá pozoi ovan í o vlivii svét-la, vlhkosti a o zá- 
vislosti na vvvoji korenn a na pfítomnosti materské 
hlízy. K líckv na hlízách v pomérné suchéin písku 
prenesenyeh ze fray 11a svétlo od 24. do 21». poné- 
knd rozsírily nejhorejáí éásti vzrnstové zony, celé 
se v§ak zbarvilv temné fialove; pomérné jesté krátké 
axiláry zacho valy pnvodní. abaxiální ohvb. Termi 
nální pupén, ktery 11a svétle nepodléhá nekrose. 
inhibuje axiláry. i kdvz sám neroste a teprve poz- 
déji, Ib. bylo pozorova.fi i 11a svétle rüst axiláru 
ve vodorovném sméru, jen nejhorejsí z nich pocaly 
ponéknd silnéji rustí vzhúru, az do déiky 50 mm. 
avsak bez znatelného adaxiálního ohybu. Svétlo 
ted\ rusí nejen nutaei terminálu. ale i axiláni. a to 
v obou tvarech, coz stojí v sonvislosti preménou 
pupenovych základu v lu peni té listy za danyeli 
pomérn dloulié az 8 a siroké az 4 mm. Jen axiláry 
druliého rácln jeyily i na svétle zfetelné abaxiální 
oliyby, xtejné jako nékteré axiláry prvého fádu 
na basi klíckfi: Príznivá vlhkost zesiluje nutacní
ohyby, ponévadz pri ni klíéky rychleji rostou, 
kdezto v nezalévanych kulturách se ohyby vyrovná- ¡ -<My 
\ ají a axiláry zústávají adaxiálními i v inversní po- 
loze. Ale také pri nadbyteéné vlhkosti se vrcholy 
napíimují, stejné jako pfi torn mizí rozdíl v úéinku 
nátéru vzrüstové nebo vodní pasty na rezné pióse 
dekapitovanyeli klícku, coz zvlásté vyniká na klíc- 
cích isolovanycli. Dne 25. dekapitované klíéky, 
chované ve vlhku, mély jiz 27. patrné abaxiální 
axiláry. dloulié 5 mm, a koreny dloulié az 15 mm. 
kdezto klícky v suchu nejevily jesté r listo vé zménv 
Pozdéji byl y ve vlhku vyvinuty jiz dloulié. adaxiální axiláry. kdezto 
v suchu jen krátké a kolísavou nutací. Ke konci pokusu i v su 
chern písku jevily axiláry vesinés adaxiální ohybv i bez tvorby ko
renn, avsak dcerinne hlízky se \ tcunto pokuse vyvíjelv jen 11a klíccíeli 
ve vlhku. Ani lokalisovanym vliveni vétsí vlhkosti. zatemnéní a pev- 
ného substrátu nebyla nutace axiláru zménéna. Xa klíéek byl asi

Obr. 8. Pod pííOuy- 
t ni zárezv vyrosth  
od 5. 5 . - 1 .  6. a x i
láry adaxiální, bez 
zá rezu abaxiální: 

nad záfezy byl 
vznist zndrzeii.
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uprostfed jeho dé Iky navlecen kvétinácek so zemi, jimz byly ob- 
klopeny aspon dva, do té do by abaxiální axiláry. kdezto ostatni éásti 
klícku a matefská hliza byly vystaveny difusnimu svétlu. Axiláry vo 
vlhké zemi za souéasného vyvoj e kofenú okolo nioh ponékud vice vy- 
riistaly, ale zachovávaly puvodni mitaci. az teprve kdvz 8. byla zemo 
kolem jednoho z nich odstranéna, pocal so jeho vrchol vli vem svétla na- 
rovnávati a vytváfel vétsí listy, takze pozdéji se fototro picky ohybu I 
vzhúru. Na nizsí, abaxiální axiláry nemcl tentó zpúsob kultury slivu. 
Na klíccích dobre v substrate zakorenénych axiláry vyrústají hlavné jen 
z basálních nodú, kdezto bez korenového vyvoje vystupují i vyse Jia 
klícku a záhy se pocínají vétviti. Tyto rozdílv jsou \'sak s])íse kvantita- 
tivní.

Dobré zakorenéní zesiluje nutace terminálu i vrcholku na axiláreoh. 
d’aké materská hlíza púsobí nejen svym reservním obsahem. ale hlavné 
také zásobou vody, takze na pí. v pokuse od 24. do 27. 11. klícky ve spo- 
jení s hlízou, dekapitované pod prodluzovací zonou, vyvíjely abaxiální 
axiláry, jez záhy pfesly k opacnému ohybu, kdezto na stejné velikych. 
rovnéz dekapitovanych, ale od hlíz oddélenych klíccích zústal abaxiální 
ohyb postranních vétví do konce poknsu, 10. 0.. zachován (obr. 7). Zato 
bylo 9. 5. pozorovati vyvoj novych hlízek pouze na klíccích isolovanych. 
bud v basální nebo apikální jejich krajiné, pfi cerní vyvoj kofenü byI 
na nich téz znacny. Na klíccích ponechanych na materské hlíze vyrustaly 
posléze cetné dalsí axiláry, které se ohybalv jiz jen vlivem tizo, litera 
na isolovanych klíccích nejevila patrného vlivu. Stací maly úsek hlízy. 
velikosti sotva 1 cm3, nebof na ném byly klícky jesté 15. 7. prosty vétví 
i hlízek, prodluzovaly se vsak az na 185 az 220 mm, kdezto zcela isolo- 
vané klícky vyvíjely axiláry a na nich dcefinné hlízky o prúméru az 
S mm, nacez do 19. 7. vesmés uschly. Srovnatelné klícky s ponechanymi 
úseky mateískych hlíz ani pfi délce 475 mm nevytvorily novych hlízek 
kromé jednoho prípadu s cástecné zavadlym klíckem a hlízkou sirokou 
5 mm, vyrústající 68 mm vysoko nad basí klícku. Jak k rüstu, tak také 
k obrácení nutacního ohybu jest potrebí urcitého poméru mezi reserv- 
ními látkami a obsahem vody v rostliné. VTrchol klícku, natreny na 
konvexní strané nad ohbím vzrústovou pastou, se ve spojení s matefskon 
hlízou jen ponékud vvrovnal a mnolio neprirostl, kdezto klícky, od 
téze hlízy oddélené a chované ve vodé. ukázaly obrat nutacního ohybu 
a prírústek o 45 mm .

Terminální pupén, jako v jinych podobnych prípadech korelace 
mezi hlavními a vedlejsími pupeny (Thimaxx a Sxooo 1934), púsobí 
i zde hormonové. Je-li odstranén a fez pahylu natfen vzrústovou pastou, 
vznikne na fezu rúzné veliky tumor a axiláry jsou proti axilárúm na 
klíccích stejné dekapitovanych, ale natfen y ch jen kontrolní vodní

10
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pastou, zdr&eny. Tato inhibice se nriuze z prytu natfeneho vzrustovou 
pastou siriti jeste na jine klieky na teze materskd hlize. Na kliccich deka- 
pitovanych, s vodni pastou na fezu, vvrustaji axil ary vzdy adaxialne, 
ale po nejake dobe i klieky pod vzrustovou pastou vyhaneji axilary ada
xialni ohnute na konci dolu, nebot se po ease zabranny vliv vzrustove 
pasty zmensuje. Vetsinou vsak maji axilarv vyrustajici pod rezem se 
vzrustovou pastou nutaci abaxialni (obr. 9). 0  smeru ohybu rozhoduje 
i zde predevsim si]a rustu axilaru. nebot rostou-li velrni silne. ohybaji 
se i pod naterem vzrustove pasty stejne, jako pod vodnl pastou, podle- 
hajice sj)ise tizi nez zabranneinu vlivu vzrustove latky. K  abaxialnlmu 
ohybu dochazi zvlaste, jsou-li klieky dekapitovany vysoko, tedy hned 
pod terminalnim pupenem, a to stejne pod vzrustovou jako pod 
vodni pastou. Zvlaste na isolovanych kliccich se naterem vzrustove 
pasty rust axilaru napadne zdrzi, kdezto klieky ve spojeni s materskou 
hlizou vyhaneji podle intensity rustu bud ab- nebo adaxialni axilary. 
Kratsi axilary jsou zpravidla jen abaxialni. Silnejsi rust axilaru po deka- 
pitaei a nateru vzrustove pasty souvisi podle toho s vlivem materske 
hlizy. Zejmena na kliccich dosti hluboko, asi 30 mm pod vrcholem deka- 
pitovanych nelisi se axilary pri kultufe v suchem a ve vlhkem pisku 
podstatne v rychlosti rustu. ale v dobe od 23. do 27. 4'. axilarv ve vlhku

Obr. ob r. 10.

Obr. 9. Pahyl apikalniho klieku se vzrustovou pastou na fezne plose vyhna] 
abaxialni, s vodtii pastou adaxialni axilar. Na klieku vzd&lenejsim od vreholu 

hlizy vzrustovd pasta zadriela rust.
Obr. 10. Z axilaru natfenych na konyexni strand nad ohbim vzrustovou pastou 

pouze nejhorejdi zmenil od 19. 5.— 8. 6. abaxidlni nutacni ohbi v adaxidlni.
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zdufelé po nátéru vzrústovou pastou a dlouhé 48 nnn byly celkem vodo- 
rovné odstálé, kdezto pod vodnípastou vyrústaly vzhutu. Také v obrácené 
poloze rostou axiláry vlivem vzrústové pasty «píse jen horizontálné. 
kdezto' na klíccích s vodní pastou se ohybají negativné geot.ropick\ 
vzhúru. Pfi kultufe v suchém písku axiláry pod vzrústovou pastou dlouho 
podrzují nntaci abaxiální, kdezto adaxiální vétve pod vodní pastou 
rostou nepretrzité dale. Dne 9. mérily prvé 24 mm, druhé a/» Ofiinin. 
pfi éemz oliyb pod vzrústovou pastou jen slabe pfecházel do adaxiální 
polohy. Proto také apikální klíeky na matefské lilíze dovedou snázt' 
pfekonávati inhibiení vliv vzrustové pasty, ponévadz tato partie hlízy 
obsahuje vice vody, kdezto dekapitované a'vzrnstovou pastou natrené 
klíeky ve vétsí vzdálenosti od vrcholu hlízy zústaly nerozvotveny 
(obr. 9). Axiláry vystupující na intaktních klíccích pobiíz nátéru \zni- 
stové pasty se pravidelné obracejí smérem k vzrústové pasté konvexním 
ohbím, kdezto nejblizsí sousední axiláry jsou jiz normálné abaxiální 
a nutují v mediánní roviné. Rovnéz na klíccích, v prodluzox ací zone 
podélné rozátípnutych, axiláry vyrústající pozdéji z okraje rány jsou 
oriento vány pravidelné konvexním ohbím pro ti ráné.

V jinych pokusech bvl sledován vliv vzrústové pasty na axiláry 
samé. Bylo k tomu pouzito klíckú s vétvemi prvního fádu. jez na vrcholu 
jesté dorüstaly. Na pf. v pokuse od 19. do 24. 5. axiláry ani pod nátérem 
vzrústové pasty na A'rcholku neztloustlv ani jinak se nezménily, uebol 
se normálné pfi teto kultuíe po dosazení urcité délky dale nezvétsují. 
rPeprve I. 6. byl na nejhofejsím axiláru pozorován obrat ñuta ce (obr. 10) 
a 8. 0. byly nékt-eré axiláry pod ohbím ponékud zdufelé, avsak vzríistová 
]>asta nepodnítila jejich rústu do délky. k némuz dochází jen po deka 
pitaci osy. Také z jinych, casto opakovanych pokusú vysvitla neschop- 
nost rústu axiláru, af bjdy natfeny vzrústovou pastou rúzné silnoii na 
konkávní nebo konvexní strané nad ohbím; vyjirnku cinily jen nejho- 
fejsí axiláry, u nichz nátér konvexní strany puvodní nutaci vyrovnal 
a pozdéji obrátil i ])roti opacnému vlivu intensivné rostoucího hlavního 
pápenu na klícku. Z tobo vysvítá, ze jen nejhofejsí axiláry jsou schopny 
rústu a obratu, kdezto dolení nelze jednostrannvm nátérem pfiméti 
k obrácení nutace. Aplikací vzrústové pasty na konkávní strané se 
i u axilárú nutacní ohbí jesté pfiostfuje, ale neobrací. Obr. 11 znázornuje 
silné ohyby pú\rodné abaxiálních axiláru po dekapitaci klíckú a po nátéru 
axilárú na hofení, konkávní strané. Pfesto ani u.-nich nedoslo ke skuteé- 
nému obratu nutacního ohbí. Obecné se na rozdíl od obclobnych nátéru 
terminálu nad nutacním ohybem úcinek nátéru axiláru omezuje na 
obrácení nutace, nebot dalsí rúst je tenninálem zdrzen. O axilárech volné 
rostoucích po dekapitaci platí totéz, co o intaktních klíccích. Jejich nu
tacní smér je uréován pfedevsím tízí, která v nich pfevádí auxin na fysi-
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kalne doleni stranu, jez roste mené nez opacnâ horeni strana. ehudsi 
auxinem. 0  pomérech platnych v inhibovanÿch axilareoh. s nutacnim 
ohbim abaxiâlnim, nelze podle closavadnicli vÿsledkû jestë rozhodnouti. 
zda bèzi o nestejné rozdeleni auxinu vlivem terminalnilio pnpenu nebo 
<> n este j non inhibici obou strati teclito axilaru specüïckÿmi inhibicnimi

latkami. Jisto vsak jest, ze jejicli vliv 
Ize zrusiti svnthetickvm liormonem.

Obr. II. Axilâry, po dekapitaei klicku natrené na konkâvni strand vzmsl-ov<ai 
pastou. se staceji, ale zachovavaji prvotni nutaeni ohbi.

Obr. 12. Pimm». mlir,uni. a  intaktni rostlina na pucatku pokusu natrenâ uad kon- 
vexnhn olibim 0,5°,, lieteroauxlnovou pastou, b —/  rûznâ stadia obratu nutacnieli 

ohvbii. sledovana od 2(). 7. 2. S.

4 . iNutace ep ikotyin iho pupenu 11 Pisum  sativum  a V ida Faba.

Nutaeni ohyby u liracliu a bobn jsou jiz v semeneeh zavedenv 
a udrzuji se pak v stejnem smëru, takze pupen je vice mène sklonen na 
ventralni stranu (podle oznaeenl Sachs ova, aèkoli pro silnou epinastii 
epikotylu na klinostatii nebo v atmosiére se stopami ethylenu by tato 
strana mêla byti nazvâna dorsâlni. D ost.u  1941 ref. (ittt t e x b e b o  1944).
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Nátérem vzrüstové pasty na konecném pupenu dvoudenních rostlin 
hrachu se pfi kulture ve vodé nebo v písku od 19. do 20. 3. nutacní ohyb 
vyrovnal a pozdéji obrátil. ale vzdv jen v natíené tenké liofení eásti. 
Dne 22. 3. se u nékterych exempláíú první lupenité listy, obalující pupén, 
jiz ohybaly dozadu misto dopíedu k délohám (obr. 12). Epikotyly, nat fe 
né vzrüstovou pastou nad ohbím liad jizvou zbyvající po orltrzení první 
primární supiny, vesmés vrcholoVy pupén obrátily zpét a v cetnych pfí- 
padech rostly pak dale s tonto opacnou pololiou nutacnílio oliybu. Nej 
reaktivnéjsí se zdají zcela miado rostlinky. Semena nabotnalá po 24 
hodiny byla zbavena testy a dorsální, z del oh vyeníva j ící strana plu 

*rnuly byla natrena 0,5% vzrüstovou pastou. Epikotyly silné na basi 
zdurely, více na nenatíené ventrální strane. nutace pupenii se obrátila 
a tato zinéna se udrzela i pfi dalsím rustrí. Z postupného \y\ oj(- obratu
1 u tohoto materiálu vysvítá, ze vzrústová pasta brzdí meristematickV 
vzmst. Nátérem konvexní strapy nad ohybem i v pokrocilejsích stadiícli. 
na pf. s prvním internodiem jiz úplné vyvinutym, se orí 30. 6. do 2. 7 
nutacní ohyb vyrovnal, kdezto nátérem uvnitf olibí naopak se tak zesílfl. 
ze se pupén tésné tisknul k druhé eásti osy a cely epilíotyl silnéjsím 
rüsteni ventrální strany pfelinul dozadu. kdezto epikotyly na konvexním 
ohbí natfené se jen slabé obloukovit-é sklánéjí dopredu. Ü epikotyh 
hrachu shodují se také epikotyly bobu. které reagují po té stránce stejné 
jako klícky bramboru ..Pkcim“ avsak na rozdíl od tohoto objektu uepo- 
dafil se dosud u hrachu obrat nutace epikotylu pouhou zménou pololi\ 
klícních rostlin, ponévadz pfi tak jednoduchém zafízení pokusnéni dochá 
zelo k negativné geotropickému vzpfímení epikotylu \r prodluzovaeí 
zoné a nutacní ohyb urceny tízí züstával pak zachován. Presto vsak jesl 
velmi pravdépodobno, ze ani zde nebézí o autonomní pohyby (Speklicm 
1912), nybrz pfedevsím o positivní geotropismos, podroínény vét.sím 
rustem horení strany, chudsí auxinem.

Také u hrachu byl ovsovym testem atanor'en obsah auxinu v liofení 
a dolení poloviné háckovité zony, ktery byl ve tmé pfi teplote 22° za
2 hodiny pfeveden do 2% agaru. Pupenv s prilehlymi tenkymi cástmi 
¡nternodií celkem ze 42 rostlin, s 15— 20 mm dlouhymi epikotyly. byly 
vodorovné nasazeny na ostrí ziletek s prouzky agaru na jejich íezecli 
a agarové plátky testovány na 80 koleoptilích Avena nativa Svalófsky 
vítéz po 2 hod. pri téze teplote s prümérnym vysledkem pro liofení stra- 
nu 16,8 a pro dolení 25.6° negativního ohybu koleoptile, takze horení 
strana ohybu na hrachové lodyzce üvolnila do agaru 39,6%. kdezto 
dolení 60,4% úhrnného mnozství vydifundovaného auxinu z nutujícího 
ru'cholkn.
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5. Üiskiise a Koiihni.

Nutaee vrcholku klícku Solatium tubero#uni „Fram" je v podstate 
positivni geotropismus nejmladsich, jestë meristematiekÿch internodii 
patrících k terminálnímu pupenu. Uplatnuje se pii tom velikà citlivost 
pupe-iiu na auxiu s jejick velmi nizkÿm optimem. Osni east, v uiz se 
¡este butiky dëli, ehovà se odchylne od prodluzovaeí zony po stra-noe 
reakee lia koncentraci auxinu a na tízi. V obou tëclito jestë rustu schop- 
uÿch partiieh se auxin vlivem tíze hromadí ve fysikâlnë doleni stranë, 
ale osiii zona ve fázi prodluzovaeí se ohÿbâ negativuë geotropiekv (théorie 
C h o l o d x é h o  a W e x ï a  1926), kdezto meristematické cásti. stejnë jako 
zvlásf na auxin velmi citlivé korenv. jsou podle vÿsledku této práee 
vétsi koncentraci auxinu v doleni stranë brzdënv a oliÿbaji se proto 
kladnë geotropiekv dolu. Do naklonëné pololiv se vrcholek dostává nor- 
inálními nepravidelnostmi riistu klickù, i kdyz vyrústají na hlize shorn 
(,‘elkem vertikálne. T t îv p .e k -O a r e v  (1929) zabránila nutaci hypokotylu 
n slunecnice (Helianlhus annum), rovnëz positivnë geotropického. kdyz 
zavesila klíení rostliny na nitíeh. takze nemolily zmeniti vertikální po- 
lolni. ü  kiíckú vyrüstajících z bramborovÿch hlíz po stranë jest pololia 
Mutacního ohybu vzdv ve smëru od hlízv ven od pocátku urcena tízí 
a pfi dalsím pi-odluzovacím rústu negativní geotropismus ríist-ové zony 
s positi vním geotropismem mladého vrcholku udëluje klíckutvar S. Smër 
nutacního ohybu \ zhledem ke ldícku samému (nikoliv k materské hlíze) 
Ize snadno obrátiti otoeením hlízv o 180e nebof prosté zase roste vice 
fysikâlnë liofení strana vrcholku nez doleni, aniz pri tom dochází k torsi 
klícku. Klícky neje vi podle toho stabilní dorsiventrality, ackoliv obecné 
strana prodluzovaeí zony pod konkávním ohbím roste pri inversní po- 
loze klícku nebo v atmosfére s parami ethvlenu vice nez strana opacná 
pod konvexním ohbím. Tímto rychlejsím rüstem prodluzovaeí zony na 
stranë konkávmí se vlastnë (jhyb basâlnë vyi'ovnává a vlastní nutaení 
ohyb se posouvá apikálne. Avsak i proti tízi Ize nutaení ohyb obrátiti 
uatrením konvexní (nikoli vsak konkávní) strany jestë meristematic- 
kÿch internodií liad ohybem vzrñstovou pastou. Strana hofení prodlu- 
zuje se pak mène nez íienatrená, doleni strana. prvotnè prevahou 
vlastního auxinu zdrzovaná, címz se ohyb postupne vyiovuává a koneenë 
obrací a rúst pak pokracuje v nové poloze vreholového pupenu dále, 
nebylo-li pouzito pasty prílis silné, zastavující rúst. Pod vlivem nátérn 
vzrustové pasty se meristematické cásti ohÿbaji positivnë, kdezto 
prodluzovaeí zona negativuë. V horení, silnëji se ohybající stranë nutac
ního ohybu bylo zjistëno pribliznë 2krát ménë auxinu nez v doleni stranë, 
konkávní. Meristematickÿ a prodluzovaeí rûst reaguji na auxin odchylne 
a tim lze vysvëtliti odchylnou geotropickou reakci, kterou jiz R to o m e
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(1920) spojoval s rozdílnym rustem v korenech, orgánech positivné geo- 
Iropickyeh, v nichz se bunky jest ó deli, a v negativné geot ropiekyeli 
lodyhách, v nichz se buñky /a  bohateho prijnui vody jt'i 1 prodluzuji. 
Potrebu blizsího poznání faktom podmiñujících tyto rozdiJy zduraznil 
jiz P kiksti.ky (1928). dosud vsak neni nic blizsílio v tom smeru znáino 
o vlivu auxilie. na embryonáhn rust ((loonwix 1937). Ze pri liárkovitém 
ohybu. bézí nejen o prodluzování bimek (S a u s i u c y  1918). nvbrz tal«'" 

jejieli délení. vysvitlo z citaní bimek v |)ositivné geotropickv mitují- 
cím hypokotylu slunecniee. ktery v horení strane obsahoval 3299. 
kdezto v do jen í strane jen 1331 bunék (Tier on-C. una L929).

Tzlabní vétvc na klíccích .,FYanV: se od sebe pod statue lisí smérem 
imtacního ohybu podle tobo, jsou-li terminálním pupenem na klícku 
a jinymi vlivy na pí. silnou vzrustovou pastou. zdrzovány v dalsím 
vzrvistu, nebo mohou-li po inaktivaci nebo dekapitaci terminálu vyríístati 
/.cela volne. \’ prvóm prípade vrcholek axiláru roste vicie na strane od- 
vráeené od osy a ohybá se smérem k terminálu, az i dovni.tr k ose. v dru- 
héin vsak pocíná rúst.i vice st.rana ose blizsí a konee axiláru se odvraeí 
od klícku. Abaxiální nutace v dalsím ríistu zdrzenyeh axiláru jest na 
tízi nezávislá, urcuje ji totiz pouze korelacní vliv terminálního. dosta- 
tecné silné rostoueílvo pupenu, jeboz vlivem je vzcly strana k 'terminalu 
blizsí v kterckoliv poloze klícku vice zdrzována nez st rana obráeená 
k basi klícku. Xelze siee jesté rozhodnouti, zda terniiñální pupén púsobí 
na jemu blizsí strane axiláru zvlástním inhibicním vlivem nebo zase jen 
vétsí koncentrací auxinu nez na strane basiskopní, zahybající se kon- 
\ exné. Lze vsak vhodnym nátérem konvexní strany nad ohbím vzrústo- 
vou pastou nutacní sniér axiláru obrátiti as pon na vyssích. poniérne 
málo inhibovanych axilárech, které se jesté ponékud zvétsují, kdezto 
dolení jsou jiz ve vzríistu vyssírni partiemi klícku zvlásté pri neporuse- 
néni terminálu úplné zadrzeny Ochabue-li vsak za nepríznivycli pod- 
inínek kultury zejména \' sucbém písku. zabrañovací vliv terminálu. 
uplatní se vliv tíze tak, ze vice roste strana axiláru obrácená nahoru 
(k zenitu), takze pak axiláry na klíccích normálné posta venych nutuji 
adaxiálné. Itostoucí terminál vsak rusí tentó vliv tíze na rozdélení auxinu 
a urcuje tím sám nutacní oliyb beze vztalui k poloze v prostoru. Na deka- 
pitovanycb klíccích precliázejí vrcholky axiláru z polohy abaxiální do 
adaxiální silnejsím rustem fysikáJné horení strany chudsí auxinem, ktery 
je z vétsí cásti tízí preveden do dolení strany. obdobné jako ve volne 
rostoucím terminálu. Po dekapitaci jen slabé pfiriistající axiláry na pr. 
na isolovanych klíccícli nebo na klíccích si ce spojenych s mateískou 
hlízóu, ale na iezné pióse natfenych silnou vzrústovou pastou, po prípadé 
v dobé vyvoje uovycli hlízek. züstává púvodní abaxiální nutace axiláru 
zacliována. S poméry v klíécích Kohui-uin tubcroaum .. Pram" sou hi así olio-
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vani epikot-ylu J*isum sativum a Vicia Faha predevshn v reakci nutacni 
zony na heteroauxin. takze i zde bezi o positivin geotropismus vysvetli- 
telnÿ hormonove. nikoliv o autonomni pohyb.
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Hooked structures of the sprouts of Solanum  tuberosum 
,,Fram cc, from a hormone point of view.

Sum m ary.
The hooking of the sprouts of Folanum tuberosum ..’Fram" is due to 

the accumulation of the growth hormone in the lower side of the young 
meristematic internodes very sensitive to auxin like the buds to which 
they belong. The auxin amount taken up in the agar by diffusion from 
the lower side of these positive geotropic parts being nearly twice as 
great as that from the upper side, l ive more considerable increment both in 
cell division and in the first cell elongation brings about the convex 
curvature of the upper surface of the hooked structure. By artificially 
increasing the auxin content in the upper side by the way of hetero-auxin
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paste applied to ttie uppermost part of the convex side, the direc
tion of the hook may be easily inverted. Similarly behave the epicotyls 
of Pisum sativum Victoria“ and of Vicia Fabo equina- with regard to 
the distribution of auxin in the two opposite sides of the plumular hook 
(pei.1 cent of auxin diffusing from the upper side of the hook iff),6. from 
the lower side 60,4) and to the changes occurring after the hetero-auxin 
paste has been smeared above the convex curvature of the youngest 
internode. Axillary shoots of the used variety of Solauum tuberosum 
normally arising on the basal nodes of sprouts bend at their ends towards 
the terminal bud, the inhibitory effect of the latter nullifying the influen
ce of gravity upon the regular auxin distribution in the organs placed 
horizontally. The position of the main axis seems in no manner to affect 
the normal abaxial hooking of the lateral shoots. If a hetero-auxin paste 
be applied at the convex side of the shoots they become adaxial. After 
decapitation of the terminal parts of the sprout, the abaxial hook of the 
formerly inhibited shoots underlies to the influence of gravity and the 
branches grow out adaxially. The effect of various external and internal 
conditions on the different hooked structures has been proved.
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EXl'LAXATTOX OF TH E T E X T  FIG URES.

Solan wn. tuberosum  „Fram ‘d The sprouts change their terminal hooks 
under the influence of gravity.
The same tuber as in fig. 1 after a new inversion.
The inversion of the hook of the terminal bud brought about by the 
change of position.
Sprouts having been smeared with hetero-auxin paste at the convex 
or concave v surface of the hook change the direction of the latter onh 
in the ease x. a  hetero-auxin paste 0,5. b 0,25, c 0,1 percent.
Adaxial hooks of the lateral shoots owing to the culture in dry sand. 
Growth and curvature differences between lateral shoots after the 
sprouts have been decapitated and the stumps smeared h with hetero- 
a.uxin paste, 1c with pure lanoline.

Isolated decapitated sprouts show abaxial shoots, b the sprouts on the 
tubers the adaxial ones. the hook disappears at the tuber formation 
restricted to the isolated sprouts.
Effect of lateral incisions upon the adaxial hooking of the axillary buds 
compared with the normal abaxial growth.
The stump h  with hetero-auxin paste, the axillary shoot abaxial; the 
stump k  with pure lanoline, the hook adaxial.
The uppermost axillary shoot reacts to the heteroauxin paste applied 1,o 
the convex side of the hook by the change of the normal abaxial curvature. 
The two upper buds having been smeared with the hetero-auxin paste on 
the concave side although growing vigorously after decapitation, keep 
up their abaxial hooking against the gravity.
Pisum  sativum  „Victoria“, a  a plant at the beginning smeared above the 
plumular hook with 0.5%  hetero-auxin paste, b— f  various phases of the 
hook inversion.
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Notes on jaspers and similar quartz substances 
of N E Bohemia.

F R A N T l S E K  S L A V l K .

(Abstract of the study published in Czech, presented June 25fch, 1941.)

The semi-precious stones of the region .of Turnov and Nova Paka, 
used as decoration stones and as material for art objects since the Middle 
Ages, attracted the attentions of collectors in the last years and so the 
mineralogical department of the Charles IV University has been able to 
bring together a rich material for investigations; first of all Mr, J osef 
S otjkup of Jicin provided us with samples, well selected and accompa
nied with exact notes on localities and geological features.

Almost all occurrences of the semiprecious stones appertain to the 
hydrothermal postvolcanic paragenesis of the melaphyrs of Permian age, 
Mr. J aroslav G otth'ard published in 1933 a monograph of these erup
tions, completing and subjecting to revision the work of E manuel 
B oíuokV1). His study, also based for a great part on the material furni
shed by Mr. Souxur, contains many observations of the writer, of late 
Professor F. U lrich and of Mr. M alich on the paragenesis and the pro
perties of the minerals occurring in amygdaloid cavities of the melaphyrs.

In this paper, I give some remarks on the paragenesis and the micro
scopical variability of the jaspers and similar substances of the region 
below the Giants Mts.

1. In some publications of recent time the view is expressed, that 
there exists a genetic difference between the agates and the jaspers, the 
former being hydrothermal filling of amygdaloid cavities, the latter parts 
of arkoses contact-metamorphosed by the melaphyr eruptions, It is 
a priori unlikely, that at the relatively low temperatures of the genesis 
of chalcedony resp. opal, contemporaneously with chloritic hydrosili-

x) J .  Gotthard, Archiv pfírod. v^zk. Cech X V III. 2, 1933. —  Em . Bo-  
ftlCKi, ibidem III . 2, 2, 1877.
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eates, i. e. at 300— 400° the clastic quartz of the arkoses would disap
pear without leaving am? trace; but also the observations furnish strong 
evidence against a different origin of both varieties:

There are not few localities, where jaspers occur as vein-filling  
in melaphvrs: Miss B .  B o u k o v a  published such occurrence from 2darek 
near Cesky Dub, J . Guaxzhu from Javornik near Hodkovice; Mr. Kor- 
kup and Dr. Soi.c collected jasper veinlets in melaphvr on the Kozakov 
and Tabor Mts., at Doubravice and on the hill Kyjska liiirka near ^elez- 
nice and at Pecka near Nova Paka; myself observed them ,,v Popelkach“ 
near Lomnice, at Prosec pod Jestedem and on the museum samples from 
Levin near Nova Paka; on the other side a typical jasper has been found 
forming an amygdaloid filling (Kozakov Mt.). Cf. fig. 1 pi. I.

From the last named locality, from ^darek and from Frydstejn 
(N of Turnov), I received many samples of transition varieties between 
jaspers and agates: irregular masses of light rosa colour with helminthic 
aggregates of a chloritic mineral and with agate-like structures in the 
groundmass (fig. 2, pi. 1, 3 pi. II and 11 and 12 pi. V from the Kozakov 
Mt.), amygdaloid fillings from Kozakov Mt. (fig. 4) and from Frydstejn 
(fig- 6) — similar samples from Zcl'arek contain pyrite in the chloritic 
aggregates.

2. Microscopic characters of some, varieties.
The fibrous silica varieties of the- paragenesis in the melaphvrs 

consist of chalcedony or pseudochalcedonite; the latter, identified for 
th e  first time by Fa. U lrich, is younger then the former, where both occur 
together (Kozakov Mt., Frydstejn).

The quartz aggregate is in some cases so fine, that its designation 
as „isotropic quartz“ appears to be suitable.

The mutual paragenesis of the quartz substances is given either by 
the successive transition from the colloid (not preserved in the melaphyr 
paragenesis) to the chalcedonic metacolloid and last to the typical quartz 
crystalloid, which sometimes shows its origin by the regular concentric 
arrangement of the fine clouds of the dispersed iron ore.

This admixtion of finest dispersion of iron oxvdes acts often as „pro
tecting colloid“ : e. g. in the jasper from the quarry under Tatobitv (SE 
from Turnov) the pseudochalcedonite coloured by limonitic pigment has 
a much finer structure than the colourless chalcedony, the fibrous indivi
duals of which are thicker than in most other samples.

The cacholong-like varieties,,most frequent at the Frydstejn loca
lity, are all of chalcedony, without rests of opal.

The so-called „h alf - ja sp ers“ of dull appearance and less compact, 
are substanciallv and genetically identical with typical jaspers and differ
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only by details of structure and quantitative relation of silica to the 
accessory minerals (chlorites and iron ores).

The „black j a s p e r ” from the Kozakov Mt. and from Prackov 
consists of fine aggregate of quartz with admixtion of chalcedony sphero- 
Jites and with more compact limonite pigment.

3. Parayenesis with rhomboedric carbonates.
The principal occurrence of dolomite  is that of F r y d s t e j n  (fig, 

13— 15. pi. VI and VII). In some veinlets, the succession is I. chloritic 
mineral in colloform aggregates. 2. chalcedony, partly replaced by 3. gra
nular quartz, 4. dolomite with admixed calcite, 5. dolomite with con
temporary chalcedony and pseudochalcedonite. Two different genera
tions of dolomite have been observed as early as by G. T scheumak2) in 
the amygdaloid, cavities of the melaphyr from the environs of Semily.

In microscope, pseudomorphs of the granular dolomite (5) after 
rhomboedrons of the elder dolomite (4) and after helminthic chlorite 
illustrate the complicated genetic features: the original veinlet filling 
was colloidal silica, in whijh the admixed substances developed freely as 
dolomite rhomboedra and helminthic aggregates of a chloritic mineral; in 
the second stage, the import of doldmite carbonate replaced the rhom
boedrons of the elder dolomite and a part of siliceous substances, and 
finally a recurrence of silica gel took place, so that on some places appear 
incrustations of chalcedony on the dolomite of the second generation, 
whereas in other places continuing crystallisation of dolomite has formed 
pseudomorphs after botryoidal chalcedony.

Gal ci te in the normal succession is younger then the silica sub
stances, whilst in the cases of genetic recurrence pseudomorphs of 
quartz or chalcedony after fibrous calcite have been foimed; the structure 
of the latter has been preserved by the arrangement of the ferruginous 
pigment (Kozakov Mt.). An instructive sample, from Zeleznice near 
.licin, is illustrated by the fig. 16, pi. VII.

4. Cornelian and hornstone concretions in the sediments of the Permian.
In Permian limestones of Stara Paka and Nova Paka red concre-'

tions of compact silica occur, which consist of q u ar tz in e  with rests of 
opal and with dilute pigment of ferric oxyde, concentrated principally 
in the centres of the spherocrystals. The structure is that of a typical 
metacolloid. The grey hornstones from Mezihori under the Bradlec 
mount and from the Kyjsky brook N from Zeleznice have identi
cal structures. The former occur also in limestone, the latter are erosion 
rests from Permian shales.

The grey hornstone from Holenice and from Xd'ar, both near Ro- 

2) Porphyrgesteine Oesterreichs p. 64 (1869).
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vensko, the former from limestone, the latter from shales, show epige
netic silicification of calcite by fine-grained almost ,,isotropic" quartz 
and chalcedony.

In the wood Habfina near 2eleznice and under the hill Cidlinska- 
hura near the Tabor Mt. cornelian hornstones are found, the main mass 
of which consists of almost „isotropic” quartz; disseminated spherulitic 
inclusions are pseudomorphs of granular quartz after chalcedony (fig. 17 
and 18, pi. VIII).

5. Silica substances in tuffs, tuffites and psammitic sediments.
The tuffs and tuffites, according to G otthard’s statement, are  

more frequent in the eastern part of the Permian (Levin, Horka) then 
in the western (Lomnice, Kozakov Mt.). It is probable that the material 
of these volcano-clastic rocks has contributed to the red colour of the 
Permian sandstones and other sediments, but this interpretation must 
not be generalized (arid climatic conditions have been the principal 
cause).

The occurrences of chalcedony and pseudochalcedonite in the tuffi
tes (Kozakov Mt., Levin, Habfina wood, 2eleznice, Marcinov, Redice) 
are microscopic impregnations; in the tuffitic rocks from between Marci- 
nor- and Redice and from the Habfina wood the chalcedony contains 
helminthic aggregates of a chloritic mineral like in the jaspers and 
jaspagates.

The rock from the wood Hrazka between Marcinov and Svatv Petr 
is in its main mass a ferruginous sandstone containing quartz, muscovite, 
euhedral plagioclase and microscopic pebbles of melaphyr; small cavities 
are filled with quartz and with opal passing into pseudochalcedonjr; 
rarely the silica minerals include a chloritic mineral.

The only difference between the paragenesis of these infiltrations 
in tuffites and other sediments on one side and in veinlets and amyg
daloid cavities in the melaphyr on the other is the preserved opal in the 
rock from the Hrazka wood; otherwise the paragenesis of chalcedony, 
pseudochalcedonite, chloritic mineral and ferruginous pigment is iden
tical in both the eruptive and sedimentary rocks — an evidence of the 
same origin in the postvolcanic hydrothermal period.
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TAB U LKA I.

Fig. 1. V e in le t o f green jasp e r in  m e la p h y r. Kozakov 
Mt. Collected b y  MUDr. J. S O L O  of Turnov. Agrand. l x/4 X - .

Fig. 2. P o lished  su rface  o f a jasp ag a te  fro m  
the  K o z a k o v  M t. w ith  a g a t- l ik e  s tru c tu re s  of 
cha lcedony and h e lm in th ic  c h lo r ite . Dimin.

to 3/6. ■ - -



TABULKA II.

Fig. 3. A n o t h e r  ja s p a g a t e  f ro m  th e  K o z a k o v  Mt. w i th  quartz c r y s t a l s  in a g a t e  p a r t s  and  w ith  c h a l c e d o n y  
r im s  on c h lo r i t e .  Agrand. F / iX .

Fig. 4. A m y g d a lo id  c a v i t y  f i l l i n g  c o n s i s t s  of j a s p a g a t e .  
Kozakov Mt. The lower parts are typical agate, the upper 

contain helminthic chlorite. Agrand. l x/4 x  .



TABULK A III.

Fig. 5. J a s p a g a t e  fillin g  an  a m y g d a lo id  c a v i ty . Frydstejn. 
Agrand. I y4 X .

i ig .  6. A n o t h e r  j a s p a g a t e  fil- Fig. 7. C h a l c e d o n y  s p h e r o c r y s t a l  w i th  
l in g  an  a m y g d a l o id  c a v i t y .  (1e n r o u l e m e n t a  h é l i c o ï d a u x “ . Crossed 

Frÿdëtejn. Agrand. i y 4x .  n i ç o i s .



TABULK A IV.

Fig. 8 to 10. D e t a i l s  of th e  m e la p h y r  q u a r r y  of 
F r ÿ d s t e j n :  a m y g d a lo id  m e la p h y r  w ith  c h a l 
ce d o n y ,  m o s t  of c a c h o lo n g  h a b i t  : 9 in  a m y g d a 
lo id  c a v i t i e s ,  10 in v e in le t s ,  11 a la r g e r  i r r e 

g u la r  i n f i l t r a t i o n .



TABU LK A  V.

Fig. 11 and 12. M icro sco p ic  s t r u c t u r e  of th e  
ja s p a g a te . Kozakov Mt. 12 with polarisator only, l:! 
between crossed niçois. In the agate the first genera
tion of chalcedony is limpid, the second dim; the 
youngest filling consists at left of quartz, at right of 
pseudochalcedonite. 12 agrand. 11 x ,  13 agrand. 8 x .



TABULKA VI.

Fig. 13 and 14. P seu d o m o rp h s of g ra n u la r  d olo 
m ite  a f te r  rh o m b o e d ra  of th e  sam e m in era l. 
Frÿdstejn. 15*crossed niçois. Dolomite veinlet below. 
Above left in 15 chloritic dendrites replaced by do

lomite. Agrand. 20 x .



TABULKA VII.

Fig. 15. The sam e p seudom orphs w ith a d olo
m ite  in d ivid u al in an ag a te .

Fig. 16. P seu d om orp h s of q u a rtz  and ch alced o n y  a f te r  a fib rou s  
m in eral, p ro b ab ly  ca lc ite . 2eleznice. Crossed nicols. Agrand. 40 x .



TABULK A VIII

Fig. 17 and 18. R e p la c e m e n t of ch a lce d o n y  by q u a rtz  in 
s p h e r o c ry s ta ls . H o rn s to n e  fro m  th e  H a b fin a  w ood n ear  

Z elezn ice , Crossed nicols. Agrand. 33 x.
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