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RNDr. Karel Samšiňák, CSc. se narodil v Sobotce na 

Jičínsku v úterý 2. ledna roku 1923. Po osmdesáti pěti le-

tech nesmírně aktivního života zemřel v sobotu 2. srpna 

2008 v Prachaticích. Osud mu připravil 

nelehkou, ale krásnou životní dráhu hod-

nou renesančního velikána, jakým byl. 

Skaut, horolezec, entomolog, akarolog, 

spisovatel, znalec výtvarného umění, gra-

fi k, ochránce přírody, velký organizátor, 

oblíbený společník. Díky neuvěřitelné 

pracovitosti a optimistické povaze pře-

konal těžká období svého života a dosáhl 

úspěchů na vědeckém poli i ve výtvarném 

umění.

Kdyby měl někdo sepsat všechny vý-

znamné okamžiky, díla a úspěchy Karla 

Samšiňáka, musel by zpracovat několika-

svazkovou publikaci. Dokonce i ten, kdo 

by se věnoval pouze zoologické náplni 

jeho života, by měl nemálo práce. Samši-

ňák – zoolog byl totiž nesmírně činorodý a plodný. V tom-

to příspěvku však podáváme shrnutí pouze malé, ale velmi 

významné části Samšiňákova života, kterou věnoval myr-

mekologii. 

Karel Samšiňák vychodil obecnou školu doma v Sobot-

ce, ale gymnázium navštěvoval a v roce 1942 absolvoval 

v Mladé Boleslavi. V tomto válečném čase byly u nás 

všechny vysoké školy uzavřeny, a proto nastoupil na dvou-

letý kurz na průmyslové škole tamtéž. Všechny zkušenosti, 

které zde získal, ve svém životě bohatě využil. Zejména 

přesnost a čistotu práce při technickém kreslení, které poz-

ději uplatnil při tvorbě perfektních ilustrací svých vědec-

kých prací o roztočích, stejně jako u svých jedinečných 

ex-libris. Po ukončení kurzu pracoval až do konce války 

jako příručí v otcově obchodě v Sobotce.

Již během svých gymnaziálních studií se Karel Samšiňák 

věnoval studiu hmyzu, zejména brouků a mravenců Sobo-

tecka. V maturitním roce publikoval svou první odbornou 

práci (Studium mravenců v okolí  Sobotky) a připravil pro 

tisk další práci (Poznámky o českých myrmekophilech).

Po válce, hned v roce 1945, se přihlásil ke studiu na Pří-

rodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Nastoupil 

tam, na rozdíl od mnoha svých vrstevníků, již jako erudo-

vaný entomolog a entomologie by se mu jistě po ukončení 

studií stala doživotní profesí. Na universitě však v té době 
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ještě působil profesor Otto Jírovec – zakladatel moderní 

parazitologie, který Samšiňákovo odborné zaměření vý-

znamně ovlivnil. V roce 1949 K. Samšiňák po obhájení di-

sertační práce o zástupcích dvoukřídlého 

hmyzu, parazitujících u mravenců, absol-

voval univerzitu. Výzkum dvoukřídlého 

hmyzu ani mravenců se však nestal jeho 

profesí. Třebaže se po celý aktivní ži-

vot věnoval mravencům (poslední práci

o nich publikoval v roce 1981), stěžej-

ním zájmem a profesní náplní se mu stali 

roztoči. Nebylo to však hned. 

Samšiňákovým prvním profesním pů-

sobištěm se stalo muzeum v Děčíně. 

Hned po promoci zde nastoupil na uvol-

něné místo ředitele a během několika let 

vybudoval v děčínském muzeu vynikají-

cí přírodovědnou sbírku a expozici. V té 

době se stal členem České společnosti 

entomologické a také se poprvé (ještě ja-

ko „laik“) zapojil do výzkumu epidemie, kterou v děčínské 

textilce zapříčinili roztoči. 

V roce 1954 absolvoval K. Samšiňák krátkou vojenskou 

službu a po ní nastoupil do Entomologického ústavu ČSAV. 

Zde se až do penze věnoval parazitologii, speciálně rozto-

čům. V tomto oboru dosáhl mimořádných úspěchů a zůsta-

lo za ním nezměrné dílo. Stal se parazitologem světového 

jména, členem řady prestižních organizací a objevitelem 

celé řady nových druhů roztočů, včetně objevu a řešení 

varroázy u včel v Evropě. Reprezentoval naši zemi v řa-

dě mezinárodních výzkumů i na mnohých mezinárodních 

kongresech. Ale to je již jiná kapitola jeho bohatého života, 

které se nemůžeme věnovat. 

Přínos K. Samšiňáka pro naši myrmekologii je značný. 

Přestože své první práce publikoval již v průběhu druhé 

světové války, řadíme jej, vedle V. Nováka a J. Sadila, do 

první poválečné myrmekologické generace. Vedle faunis-

tických studií do té doby málo probádaného území střed-

ních a severovýchodních Čech (Samšiňák 1942, 1950, 

1952b, 1966, 1972) se věnoval celé řadě dalších oborů prá-

ce s mravenci. Největší podíl věnoval fenoménu myrme-

kofi lie, přičemž využil svých znalostí a zkušeností koleo-

pterologických (Samšiňák 1943a, b, 1945, 1949d, 1956c). 

Za nejvýznamnější v tomto oboru můžeme považovat je-

ho práci „Rozšíření broučích myrmekofi lů v sv. Čechách

a bibliografi e literatury o českých myrmekofi lních brou-
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cích“ (1949d), která obsahuje dnes sice již neúplný, ale 

dosud nepřekonaný soupis naší literatury věnovaný myr-

mekofi lním broukům. Neopomněl ani myrmekofi lního cvr-

číka Myrmecophila acervorum (1952a) a také, jak jinak, se 

věnoval výzkumu roztočů na mravencích (1957d, 1960). 

Samostatnou kapitolou jeho myrmekologického výzkumu 

bylo studium biologie mravence Monomorium pharaonis 

a ověřování možností biologického boje proti tomuto inva-

zivnímu druhu (Samšiňák et al. 1972, 1976; Vaňková et al. 

1973, 1975).

Rozhodně nejvýznamnější myrmekologickou prací

K. Samšiňáka byl klíč mravenců, který vyšel v roce 1957 

ve druhém dílu Klíče zvířeny ČSR, vydaném nakladatel-

stvím ČSAV. Tento na svoji dobu moderní klíč umožňoval 

rychlou a poměrně snadnou orientaci v naší myrmekofau-

ně. Jeho velkou slabinou však bylo nerovnoměrné zpraco-

vání jednotlivých skupin. Zatímco podčeleď Formicinae 

zpracoval autor až do druhů, podčeleď Myrmicinae zpra-

coval pouze do rodů. I přes tento nedostatek byl pro zájem-

ce Samšiňákův klíč po dlouhá léta výtečným vodítkem při 

poznávání našich mravenců. 

K. Samšiňák se nevyhýbal ani taxomonii mravenců. 

V roce 1951 popsal dvě nové formy mravenců z naší re-

publiky a to Formica fusca f. fusco-lemani m. n. a Formica 
fusca r. lemani f. sulci m. n. Vlastní popis těchto forem byl 

však vágní, opřený pouze o velmi proměnlivé znaky. Popis 

nového druhu mravence Sifolinia pechi n. sp. z roku 1957 

byl již kvalitnější, ale tento druh byl časem synonymizo-

ván s druhem S. karavajevi Arnoldi, 1930 (dnes Myrmica 
karavajevi Arnoldi, 1930). Své taxonomické úsilí završil 

Samšiňák popisem nového druhu třetihorního mravence 

Camponotus novotnyi v roce 1967, jehož fosilní otisk na-

lezl amatérský paleontolog B. Novotný v páskovaném dia-

tomitu u Bechlejovic nedaleko Děčína. Tento popis je stále 

platný.

RNDr. Karel Samšiňák, CSc. zanechal významnou stopu 

v naší myrmekologii nejen svými publikacemi a obsáhlou 

sbírkou, která je uložena ve Slezském muzeu v Opavě, ale 

i svým přímým vlivem na ostatní české myrmekology. Ať 

již to byli jeho vrstevníci, nebo (zejména) mladší kolego-

vé z následné myrmekologické generace. Jaký vlastně byl 

K. Samšiňák kolega a učitel, o tom svědčí dvě následující 

vzpomínky.

Petr Werner: 

„S Dr. Samšiňákem jsem se seznámil někdy na začátku 
sedmdesátých let. Pracoval v té době v Parasitologickém 
ústavu ČSAV, v Papírenské ulici v Praze-Bubenči. Byl to 
takový provizorní „papendeklový“ baráček, pracovnu - ne-
velký kamrlík – na stěnách „hřadovaly“ krabice s mikro-
skopickými preparáty roztočů, nějaké krabice s mravenci se 
tam našly taky... ale mě jako mladičkého studenta  asi nej-
víc nadchly štosy a štosy separátů a knížek. To byl tenkrát 
pro mě neocenitelný zdroj informací, zejména, když mi Dr. 
Samšiňák po krátkém „oťukání“ mé spolehlivosti a zaujetí 

pro věc poskytl celou svou knihovnu separátů k dispozici. 
A nesmím zapomenout také na naše někdy docela dlouhé 
„pohovory“. Nehovořilo se pouze mravencích – propírali 
jsme politickou situaci, poměry na fakultě, v akademii, po-
bavil mě také něčím, co bychom z dnešního pohledu nazvali 
asi vědecký bulvár – drobné historky o V. Novákovi, J. Kra-
tochvílovi a dalších myrmekolozích, které osobně poznal. 
Nedá se zapomenout na jeho typicky nosový hlas a typické 
tiché pochechtávání... Jako bych ho slyšel i dnes, po tolika 
letech. Dr Samšiňák  byl otevřeně kritický, nebral si ser-
vítky... ale mně se jeho styl pošťuchování zamlouval, a jak 
by ne, koneckonců, co více mohlo lahodit uchu takového 
zelenáče jakým jsem v té době byl, než sundávání „model“ 
z piedestalu. Ale při vší jeho neskrývané kritičnosti zůstával 
– alespoň co si já pamatuji – člověčí a nad věcí. Rozzlobe-
ného jsem ho mockrát neviděl – jednu událost mám v živé 
paměti, protože se to vzdáleně týkalo mě – věru, že jsem se 
safraportsky rychle snažil věc nenápadně uvést do pořádku! 
Samozřejmě že jsem se od něho dozvěděl spoustu drobných, 
ale pro začátečníka neocenitelných rad  o sbírání mraven-
ců... Moc dobře si také vzpomínám, že již v té době mluvil 
často a s velkým zaujetím o svém milovaném Sobotecku, 
velice těžce nesl necitlivé zacházení režimu a jednotlivců s 
hodnotami, které nám zanechali předkové. Ale to už bych 
zabíhal zcela mimo zorné pole vzpomínek mladičkého myr-
mekologického eléva na svého učitele... Nějak se stalo, že 
se později naše cesty rozešly. Ale na Dr. Samšiňáka budu 
vzpomínat vždy s úctou a vděčností.“  

Klára Bezděčková:

„Dr. Samšiňák spolupracoval na sklonku svého života i s 
Muzeem Vysočiny Jihlava. Když jsem občas nacházela na 
hrudi a zadečku mravenců Temnothorax crassispinus hy-
popy roztoče (cf. Tichá 2006), kterého se mně a dokon-
ce ani několika akarologům nepodařilo determinovat, 
napadlo mne, že se obrátím na dr. Samšiňáka s prosbou
o pomoc. Zavolala jsem kolegyni v jičínském muzeu a ta 
mi sdělila, že pan doktor občas jejich muzeum navštíví, že 
je pořád aktivní, i když spíše ve vlastivědné sféře a také, 
že nemívá náladu na dlouhé rozhovory. Dala mi na něj 
telefonní číslo, ať mu zkusím zavolat. Zatelefonovala jsem 
tedy a byla jsem nesmírně mile překvapena. Pan doktor 
byl velmi příjemný, ochotný a bez rozmýšlení mě požádal 
ať mu svůj nález pošlu. Stalo se a za pár dní mi přišly 
zpět pečlivě připravené trvalé preparáty, s determinací 
Garsaultia gigantonympha (Vitzhum, 1920). Mezi tím jsem 
svůj nález konzultovala i se specialistou na tuto proble-
matiku, Dr. Barrym O´Connorem ze zoologického muzea 
Michiganské university v Ann Arboru. Když zjistil, že jsem 
v kontaktu s Dr. Samšiňákem, byl nadšen, že se dozvídá
o dávném příteli a kolegovi, o němž již dlouhou dobu ne-
měl žádné informace. Vyměnili jsme si řadu e-mailů a vždy 
se o Dr. Samšiňáka živě zajímal. Psal, že na něj s kolegy 
z mezinárodní akarologické komunity často vzpomínají, 
chtěl vědět, jak se mu daří a velice ho obdivoval, když se 
dozvěděl o všech jeho aktivitách z posledních let. Z kaž-
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dého řádku bylo cítit, jak uznávaný a oblíbený je K. Sam-
šiňák mezi svými zahraničními kolegy. V té době jsem Dr. 
Samšiňákovi poměrně často telefonovala, poněvadž jsem 
připravovala o svém nálezu článek. Na krátkou dobu se 
tak ze mě stal jakýsi prostředník mezi ním a jeho zahra-
ničními kolegy. Po telefonu jsem mu tlumočila O´Conno-
rovy pozdravy a otázky a odpovědi jsem zase mailovala do 
Michiganu. Přesto, že jsem K. Samšiňákovi telefonovala 
v nejrůznější denní dobu a určitě jsem občas zavolala ne-
vhod, byl na mě pan doktor vždy vlídný, nikdy jsem v jeho 
hlasu nezaznamenala ani náznak nevole. Nakonec jsme se 
dohodli, že jej v budoucnu s kolegy myrmekology navštíví-
me. K tomu už ale bohužel nedošlo.“
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