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Další údaje z Čech a Moravy: lékaři Mattioli a Schwenckfeld 

(1489–1561)  (1501–1577)  



(1526–1609)  



 1727 – 1817 

1773–1778  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Nikolaus_Joseph_von_Jacquin.jpg


Královská česká společnost nauk 



Franz Willibald Schmidt 



Kanálská zahrada vznikla na místě vinic ze 14. 

století. Na pozemcích zakoupených r. 1782 ji 

vybudoval hrabě Josef Emanuel Canal z 

Malabaily. Byl velmistrem svobodných zednářů, 

věnoval se vlastenecké činnosti i modernímu 

hospodaření. V místě nad Národním muzeem 

nechal v zahradě vystavět čtyři obytné budovy s 

tanečním a přednáškovým sálem. Východně 

vznikl hospodářský dvůr. Zahradu tvořil anglický 

park i francouzské a čínské zahradní partie. 

Vysázeno tu bylo množství exotických rostlin, 

byly tu četné romantické pavilonky, můstky, 

jeskyně, jezírka a voliéry. Kanálka byla veřejnosti 

přístupná. Rozparcelována na činžovní domy 

byla po roce 1895. 



1782 - 1834 

Johann Baptist 

Emanuel POHL 

 

 







Časopis vychází od roku 1827. 

Zveřejňuje původní vědecká sdělení ze 

všech oblastí přírodních věd,  



Nosticův palác Na příkopech 

(1846–1892) 

Šternbernský palác na Hradčanech (1821–

1846)  



49. tabule z prvního 

svazku Sternbergova díla  

Flora der Vorwelt 

věnovaná karbonským 

přesličkám,  

ručně kolorovaná 

mědirytina  

Revisio Saxifragarum iconibus illustrata, 

1810, 1821, 1831 Regensburg et Prag  



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Prag_Museum_1900.jpg


Sitzungsberichte der königl. 

böhm. Gesselschaft der 

Wissenschaften, Prag 

Věstník Královské české 

společnosti nauk, Praha.  

Abhandlungen 

Naturalientausch Časopis národního musea 

Mittheilungen der k. k. 

Mährisch-Shlesischen 

Gesellschaft  zur 

Beförderung des 

Ackerbaues, der Natur- 

und Landeskunde  



Linnéovské Calendarium florae 



Polovina 19. století: 

První české vysokoškolské 

učebnice botaniky 

Jan Svatopluk Presl 

Karel Bořivoj Presl 



Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien  

Ferdinand Hochstetter, February 1859. Lithographic portrait by J. Dauthage of Vienna. 



Nejstarší české 

popularizující 

přírodovědné 

časopisy 

Živa *1853 



Rudolf Maria Rohrer 

* 6.9.1838 Brno – † 6.12.1914 

Brno 

podnikatel - majitel tiskárny 

a nakladatelství 



1867–1875 Prodromus der 

Flora von Böhmen, v roce 1881 následovaly Dodatky. 

České verze jednotlivých svazků vyšly pokaždé o rok nebo 

dva později. 

 

V letech 1883–1894 vydával Čelakovský v časopise 

Královské české společnosti nauk téměř každoročně 

Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens. 





* 17. 12. 1833 Svitavy, + 30. 11. 1908 Brno 

 

moravský mineralog a geolog německé národnosti, profesor 

brněnské techniky. Po absolvování německé brněnské 

techniky působil jako středoškolský profesor v Olomouci a 

v Brně. 1868 byl jmenován profesorem přírodopisu a od 1873 

byl profesorem geologie na německé technice v Brně, kde 

působil až do své výslužby 1904. V prvních letech své vědecké 

činnosti se zabýval botanikou a teprve později se věnoval 

mineralogii, geologii a paleontologii. 

Lokální floruly Jihlavsko (A. Pokorny, v r. 1852), 

okolí Lomnice u Tišnova (F. S. Pluskal, 1853-

54), Kroměřížsko a Olomoucko (J. Mik, 

v r. 1860), okolí Nového Jičína (J. Sapetza, 

v r. 1865), okolí Rusavy (D. Sloboda, v r. 1868), 

Uherského Hradiště (J. Schlögl, v letech 1875 a 

1876), Znojemska (A. Oborny, v r. 1879), okolí 

Bzence (J. Bubela, v r. 1882), Prostějova 

(V. Spitzner, v r. 1883) a okolí Nového Města na 

Moravě (P. Havelka, v r. 1896).  









inspirace: 

4dílná, bohatě ilustrovaná, popularizující 





Narodil se 4. 5. 1882 v Kutné Hoře. 

Botanik, fytocenolog. Profesor na 

Karlově univerzitě, zabýval se 

fytogeografií, taxonomií rostlin a 

geobotanikou. Světově proslulý 

botanik a cestovatel. Zemřel 10. 6. 

1953 v Praze.  



 Plantarum čechoslovakiae enumeratio : 

Species vasculares indigenas et 

introductas exhibens 





České vysokoškolské 

učebnice botaniky konce 

19. a počátku 20. století  

Ladislav Čelakovský, 

Josef Velenovský, Karel 

Kavina, August Bayer, 

Karel Domin 



Josef Podpěra se narodil 7. 

listopadu 1878 v Jílovém u Prahy 

zemřel 18. ledna 1954 v Brně  



inspirace 









Vladimír Skalický a floristické kurzy od 60. 

do 90. let dvacátého století 



http://botany.upol.cz/galerie.php?strana=10&styl=tmave&lang=cz









