
Československo, Česká republika, Slovenská republika: 

Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých 
a slovenských mikrobiológov 
 
Československá, česká a slovenská mikrobiológia v spolupráci s epidemiológiou si môže pripísať 
pôvodné objavy niektorých mikroorganizmov, ktoré boli pomenované podľa miesta, kde boli 
identifikované, alebo sú pomenované podľa osobností, ktoré stoja za ich objavom. 
Ekvivalentom významnosti takéhoto názvu v porovnaní s klinickou medicínou je pomenovanie 
syndrómu alebo symptómu podľa príslušného lekára, čo je nesmierne významné a navždy to 
zostane zapísané v dejinách medicíny a svedčí o kvalite príslušného pracovníka. 
Podľa posledných správ sa pracovníkom Univerzity v Ostrave podarilo identifikovať nový vírus: 
Ostrovírus, a tak aj Ostrava ako mesto bude známa vo svete vedy so všetkými, ktoré sú uvedené 
nižšie (aj Banská Bystrica, Prešov, Nitra, Praha, České Budějovice a iné uvedené v článku). 
Po uverejnení prvej verzie článku sa mi ozvali priatelia z ČR a teraz čítate druhú doplnenú verziu 
od kolegu Petra Petráša zo SZU ČR. 
Neskromne sa domnievam, že náš článok vlastne zapadá do rámca osláv vzniku ČSR a ako taký 
dokladuje náš „federálny“ prístup v mikrobiológii. 
 
Systematika mikroorganizmov je nesmierne komplikovaná záležitosť a riadi sa prísnymi 
pravidlami. Tak ako pri systemizácií rastlín a živočíchov vyústilo zatrieďovanie podľa vybraných 
znakov do samostatného vedného odboru a tým je taxonómia. 
 
Taxón je základnou klasifikačnou jednotkou. Dôležitými znakmi daného druhu je detailnejšie 
delenie rody, druhy a čeľade. 
 
V súčasnosti sú známe tisíce mikroorganizmov, z ktorých rod a druh majú svoje pomenovanie či 
sa už jedná o baktérie, vírusy, parazity, ricketsie alebo huby. Odkiaľ takéto pomenovania  
pochádzajú a tvoria ich názvy vyplýva z nasledujúcich údajov: 
 

1. mnohé organizmy majú mená podľa zaslúžilých mikrobiológov, prípadne lekárov ktorí ich 
objavili, popísali alebo sa inak zaslúžili o ich objav. Uvádzajú sa vždy v ženskom rode (Pasteur 
– Pasteurella, Prévot – Prevotella, Escherich – Escherichia, Kmety – Leptospira kmetyii 
a pod.). Platí všeobecná zhoda, aby mená neboli z umeleckej, politickej alebo inej sféry, 

 

2. podľa miesta výskytu v organizme, napr. coli – colon, 
 

3. podľa morfológie – Spirillum – špirálovitý, 
 

4. podľa ochorenia – typhus – thyphi, pneumonia, 
 

5. podľa tvaru a usporiadania - Streptococcus, Staphylococcus a pod., 
 

6. podľa vyvolania niektorých symptómov – monocytogenes (Leptospira monocytogenes) 
     icterohemorrhagiae (Leptospira icterohemorrhagica) 
 



7. Upodľa miesta prvotného geografického výskytu mikroorganizmuU (21 geografických názvov pri 
označení niektorých biologických agensov). 

 
Ďalej už uvádzame mikroorganizmy, ktoré sú spojené so zemepisným názvom miesta v bývalom 
Československu, Českej republike a Slovenskej republike a už navždy budú pripomínať 
medzinárodnej vedeckej komunite, poprípade aj laickej verejnosti miesto odkiaľ pochádzali 
mikrobiológovia, ktorí sa zaslúžili o objav nového mikroorganizmu, alebo väzbu na miesto, kde 
bol tento mikroorganizmus identifikovaný. 
 
USú to niektoré baktérie, vírusy, leptospíry a ricketsieU:  

1. Vírus československej kliešťovej encefalitídy, Rampach a Galia (1947) 
2. Vírus rožňavskej encefalitídy, Blaškovič (1951, 1954) 
3. Salmonella praha: 6,8:1,v:e, n.z 15, Sedlák a Solar: Biologické listy, 30,2 (1949) 
4. Salmonella vinohrady 28: m,t: Solar and Pechova (Csl. hyg., epid. a mikrobiol., 1953, 2, 154) 
5. Salmonella prešov 6,8:b:enz15: izolovaný zo stolice ženy s hnačkou, publikovane: 

Matějovska, D., Pacuta, A. (1979) 
6. Salmonella nitra 2,12: gm, publikovane: Matějovska, D., Halasova, A. (1979) 
7. Salmonella bulovka 6,7: z 44: izolovaný zo stolice 35 ročného muža s hnačkou, publikovane: 

Kovacova, D., Horova, B. (1989) 
8. Budvicia aquatica, Aldová, 1983, čeľad: Enterobacteriacaee, rod: Budvicia, druh: Budvicia 

aquatica 
9. Pragia fontium, Aldová 1988, čeľad Enterobacteroacaee, rod: Pragia, druh: Pragia fontium 
10. Ricketsia slovaca (Brezina, Řeháček, Sekeyová) 
11. Leptospira interrogans, sérotyp: Australis  (Leptospira Jalna, Kmety, 1960) 
12. Leptospira bratislava, Kmety 1960 
 
Zo spomienok prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc.: 
 
 “Pri splavovaní Hrona medikmi (niekedy 1959-60) ochorel prof. Kratochvíl na zvláštnu chorobu s 
hepatorenálnou symptomatológiou. Prof. Kmety izoloval Leptospíru rodu Australis A 
a subtyp nazval Jalná (dnes Trnavá Hora) - podľa miesta infekcie. 
 
Druhá bola pri nákaze študentov bývajúcich na Lafranconi - švédské domky (pamätáte sa na 
ne?), ktorí chytili a chovali ježa na izbe. Typ leptospíry bol opäť Australis A a subtyp bol 
nazvaný Jež - Bratislava. 
Prof. Kmety mal jednu z najväčších zbierok kmeňov Leptospír na svete a mal som tú česť tam v 
rámci ŠVOČ pracovať ako tretiak medik.” 
 

                                                                                                                  Svetozár Dluholucký 
 
13. Vibrio albensis, Lehmanm a Neumann 1896 (Albe = Labe) 



14. Salmonella Brezany, Matějovská a Štolc 1975 (Brezany) 
15. Legionella brunensis, Wilkinson et al. 1989 (Brno) 
16. Legionella moravica, Wilkinson et al. 1989 (Morava) 
17. Mycobacterium bohemicum, Horák et al. 1998 
18. Enterococcus moraviensis, Švec et al. 2001 
19. Macrococcus brunensis, Mannerová et al. 2003 (Brno)  
20. Staphylococcus petrasii subsp. pragensis, Švec et al. 2015 (Praha) 
21. Acinetobacter albensis, Křížová et al. 2015 (Albis = Labe) 
22. Acinetobacter bohemicus, Křížová et al. 2015 (Bohemia = Čechy) 
23. Acinetobacter pragensis, Radolfová-Křížová et al. 2016 (Praha) 
24. Vírus Tribeč (Bárdoš), subtypy vírus Brezová, vírus Koliba 
25. Vírus Ťahyňa (Bárdoš) 
26. Vírus Lednice 1975 (Kolman, Minár, Horák) 
17.  Vírus Poteplí (Vírus Uukuniemi) 1968, Kožuch, O., Grešíková, M., Nosek, J. 
18.  Vírus Lipovník (Grešíková,1965, Libíková et al.1964), subtypy  
19.  Vírus Sedlec južná Morava, Orthobunyiavírus 
20. Clostridium botulinum, subtype A3, Banská Bystrica, 2015, izolovaný z cícerovej nátierky 

Publikované: MAĎAROVÁ, Lucia, - DORNER, B. - SCHAADE, L. - DONÁTH, V. - AVDIČOVÁ, 
Mária - FATKULINOVÁ, Milota - STRHÁRSKY, Jozef - SEDLIAČIKOVÁ, Ivana - KLEMENT, Cyril - 
DORNER, M. Reoccurrence of botulinum neurotoxin subtype A3 inducing food-borne 
botulism, Slovakia, 2015. In: Eurosurveillnce [(IF 7.202)]. - ISSN 1025-496X - Roč. 22, č. 32 
(2017), [6 s.] 

21.  Ostrovirus (Vírus Ostrava) 2018 
 
Československá, česká a slovenská mikrobiológia sa môže pochváliť názvami mikroorganizmov 
podľa niektorých slovenských mikrobiológov, prípadne epidemiológov: 
 

1. Giardia lamblia (lekár Dušan Lambl, ktorý okrem činnosti odbornej a národoveckej v 19. 
storočí bol nielen lekárom ale  aj milencom  spisovateľky Boženy Nemcovej známej aj svojim 
vzťahom k Slovensku a jeho literátom. (Zechenter-Laskomerský, Samo Chalúpka...) 

2. Yersinia aldovae (Eva Aldová, 1984), 
3. Genus Kocur, rod Kocuria bol pomenovaný po brnenskom vedúcom zbierky  

mikroorganizmov doc. RNDr. Milošovi  Kocurovi, CSc. (Votava a kol., 2003), 
4. Citrobacter sedlakii, druh pomenovaný po prof. MUDr. Jiřím Sedlákovi, DrSc., vedúcim 

Katedry mikrobiológie LFH KU v šesťdesiatych rokoch 20. storočia 
5. Leptospira kmetyii druh pomenovaný podľa významného epidemiológa prof. MUDr. Emila 

Kmetyho, DrSc., 
6. Rhodosporidium kratochviale (Kocková - Kratochvílová), 
7. Genus  Kockovella (Kocková – Kratochvílová), 
8. Acinetobacter schindlerii, Nemec et al. 2001 (prof. Jiří Schindler, mikrobiolog a taxonom v 

Praze)  
9.   Rhodococcus jostii, Takeuchi  et al. 2002 (Jošt Lucemburský, markrabě moravský (1351-

1411)  



10. Macrococcus hajekii, Mannerová et al. 2003 (prof. Václav Hájek, bakteriolog a taxonom v 
Olomouci) 

11. Staphylococcus  petrasii, Pantůček 2013 (dr. Petr Petráš, bakteriolog v CEM) 
12. Enterococcus rotai, Sedláček et al. 2013 (dr. Jiří Rotta, bakteriolog v CEM) 
13. Pseudomonas prosekii, Kosina et al. 2014 (prof. Pavel Prošek, klimatolog, zakladatel České 

vědecké stanice v Antarktidě) 
14. Pneumocystis jirovecii (predtym P. carinii, prof. Otto Jírovec) 
 
Mapa bývalého Československa a dnes Českej a Slovenskej republiky názorne dokladuje údaje 
uvádzané v článku ako aj miesta, kde boli schopní jednotlivci a kolektívy s dostatočnou 
„básnickou invenciou“ a „ťahom na bránu“, ktorý im umožnil úspešne uzavrieť ich vedeckú 
prácu. 
Finis coronat opus – Koniec korunuje dielo. 
 
Na záver chcem spomenúť pracovníkov z nášho kraja, resp. pracoviska, ktorí sa podieľali už 
v minulosti na diagnostike arborvírusov spolu s pracovníkmi Slovenskej akadémie vied a jeho 
Virologického ústavu založeného Dionýzom Blaškovičom: 
 

MUDr. Adela Palanová, CSc. (1927 – 2016), MUDr. Anna Pötheová (RÚVZ Rimavská Sobota), 
MVDr. Viera Kohútová, p.b. Jozef Teplan, doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Jana Kerlik, 
PhD., RNDr. Monika Musilová, PhD., MUDr. Zina Košťanová (RÚVZ Žiar nad Hronom). 
 
Za cenné pripomienky ďakujem Pharm. Dr. Ľubici Majtánovej, prof. MUDr. Svetozárovi 
Dluholuckému, CSc. a RNDr. Renáte Kissovej, PhD. 
 
UV prípade, že čitatelia budú mať niektoré doplnky rád ich do textu zapracujem!!! 
 
 
 
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., RNDr. Peter Petráš, CSc., SZU ČR, Praha 
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