
  

Floristický výzkum v České 
republice

Historie a současnost



  

Historie floristického výzkumu

• Klášterský I., Hrabětová-Uhrová A. & Klášterský I. (1982): 
Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku I. – Severočes. Přír., suppl. 1982/1: 1–242.

• Floristický výzkum Čech
• Floristický výzkum Moravy (a Slezska)
• Floristika po druhé světové válce



  

Floristický výzkum Čech

• Předvědecké období
• Pokusy o první květenu Čech
• Opizovo období
• Čelakovského období
• Rohlenovo a Dominovo období
• Po druhé světové válce



  

Předvědecké období I

Zájem o rostliny vychází z jejich užití v medicíně. Existují 
opisy středověkých herbářů, ale Čechy a Morava se až do 
poloviny 18. století nacházejí mimo oblast floristického 
výzkumu.
Herbář Jana Černého z r. 1517 obsahuje údaj o výskytu 
anděliky lékařské v Krkonoších.
Petr O. Mattioli († 1577 Trident) žil nějaký čas v Praze a 
cestoval do Krkonoš, kde objevil Geum montanum.
Mattioliho Commentarii, in libros sex Pedacii Disocoridis 
Anazarbei, De Medica Materia… vyšly v mnoha vydáních, 
hlavně v Benátkách, a také ve dvou českých překladech.



  

Předvědecké období II

Nejstarší česká sbírka sušených rostlin (= herbář) J. F. 
Bečkovského je z roku 1684.



  

Pokusy o první květenu Čech I

Ve veřejném životě druhé poloviny 18. století převládala 
němčina, jazykem vědy byla stále ještě zejména latina.  
Oproti dnešnímu „národnímu“ nebo jazykovému vlastenectví 
stálo vlastenectví teritoriální, tj. zemské.
V roce 1747 byla nařízením Marie Terezie z roku 1747 
zřízena samostatná stolice botaniky na pražské univerzitě. 
Na profesorské místě se vystřídali dr. J. Boháč, Josef 
Gottfried Mikan, Johann Christian Mikan a Vincenc 
Kostelecký.
V roce 1770 byla založena Královská česká společnost 
nauk, která v roce 1775 dosáhla oficiálního uznání a 
schválení Josefem II.



  

Pokusy o první květenu Čech II

V létě 1786 zorganizovala 
výpravu do Krkonoš, do níž 
byl jako botanik vybrán 
Tadeáš Haenke. Výsledky 
této výpravy byly uveřejněny 
v roce 1791 časopise 
Abhandlungen.



  

Pokusy o první květenu Čech III

V roce 1793 vydal Franz W. Schmidt první svazek květeny 
Flora Boemica inchoata exhibens plantarum indigenarum 
regni Bohemiae species. Do roku 1796 vyšly čtyři centurie.



  



  

Pokusy o první květenu Čech IV

V letech 1809 a 1815 vydal 
Johann E. Pohl dva svazky 
květeny Tentamen florae 
Bohemiae. Dílo však zůstalo 
nedokončeno.



  



  

Pokusy o první květenu Čech V

V roce 1819 vychází Flora čechica. Kwětena česká bratří 
Preslů. Je psána latinsky, obsahuje však česká jména.

        Jan S. Presl       Karel B. Presl



  



  

Pokusy o první květenu Čech VI

Preslové založili srovnávací herbář, o jehož osudu se nic 
neví. Kromě toho pracovalo v Čechách několik regionálních 
floristů. 
Herbářové doklady z té doby, které se zachovaly například v 
herbáři Národního muzea (PR) nebo katedry botaniky PřF 
Univerzity Karlovy, mají schedy bez uvedení data a sběratele 
a lokalizace nálezů lokalizace je hrubá (Prag, In Sudetis 
nebo dokonce jen Bohemia).



  

Opizovo období I

Je to období organizovaného výzkumu, který řídil Filip 
Maxmilian Opiz (1787–1858).
V  roce 1819 Opiz založil výměnný ústav (Pflanzentausch-
anstalt), který sloužil k výměně herbářových dokladů mezi 
přispívajícími floristy. V roce 1857 se výměny účastnilo 856 
osob.



  

Opizovo období II

Ústavem prošlo pravděpodobně několik se tisíc herbářových 
dokladů. V letech 1823–1828 vyšlo 12 sešitů časopisu 
Naturalientausch, kde bylo popsáno mnoho nových druhů 
rostlin. 



  

Opizovo období III

Na sběru a výměně herbářových položek a organizaci 
výměny se podíleli hrabě B. V. Berchtold, V. Mann, V. 
Kosteletzky, J. Knaf, A. Carl, F. X. Ramisch aj.
Opiz měl rozsáhlý vlastní herbář (generální, pražský a 
„autentický“), který obsahoval asi 30–35 tis. položek.
Napsal tři svazky Botanische Topographie Böheims (1804–
1825) a sestavil kartotéku Nomenclator botanicus, která 
obsahuje půl milionu osmerkových listů a 1004 archy 
velkého formátu.



  

Opizovo období IV

Opiz je spoluatorem (spolu s B. Berchtoldem a W. B. 
Seidlem) nedokončené květeny Oekonomisch-technische 
Flora Böhmens (1837–1843). Tiskem vydal v roce 1852 
Seznam rostlin květeny české. 
V roce 1824 uveřejnil Vincenc F. Kosteletzky jako 
doktorskou disertaci Clavis analytica in floram Bohamiae 
phanerogamicam, tj. první klíč ke květeně Čech.

Ve stejné době vydal několik exsikátových sbírky Ignaz F. 
Tausch.



  



  

Opizovo období V

V roce 1818 bylo v Praze 
ustaveno Národní muzeum. 
Na založení se podílel hrabě 
K. M. Šternberk, prvním 
kustodem botanických sbírek 
se stal K. B. Presl. Tento 
herbář je základem dnešních 
sbírek Národního muzea. 



  

Čelakovského období I

Ladislav J. Čelakovský (1834–1902)
V roce 1858 dosáhl doktorátu na filosofické fakultě a v roce 
1860 převzal správu muzejních sbírek jako kustos. V roce 
1871 byl jmenován profesorem botaniky na pražské (dosud 
nerozdělené) univerzitě.
Zabýval se jak morfologií rostlin, tak taxonomií a floristikou.
Čelakovský měl četné spolupracovníky v různých částech 
Čech, které jak „zdědil“ z minulosti (J. Knaf, J. Hippeli, A. 
Reuss), tak nově získal (J. Freyn, K. Vandas, J. 
Velenovský).



  

Čelakovského období II

V letech 1867–1875 vydal tři svazky květeny Prodromus der 
Flora von Böhmen, v roce 1881 následovaly Dodatky. 
České verze jednotlivých svazků vyšly pokaždé o rok nebo 
dva později.
Jde o mimořádně kritické a kvalitní dílo. Obsahuje seznam 
rostlin a lokalit, obvykle s odkazy na herbářové doklady.
Čelakovský současně založil v muzeu novou sbírku 
herbářových dokladů k české květeně, kam zařadil jak 
některé starší sběry, tak položky svých spolupracovníků. 
V roce 1883 měl tento herbář 30 tis. položek.



  

Čelakovského období III

V letech 1883–1894 vydával Čelakovský v časopise 
Královské české společnosti nauk téměř každoročně 
Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens.
V roce 1870 vydal dílo Květena okolí Pražského, v roce 
1879 vyšla poprvé Analytická květena česká. V roce 1887 ji 
Čelakovský přepracoval a rozšířil na všechny země koruny 
České (Analytická květena Čech, Moravy a rak. Slezska); 
třetí doplněné vydání vyšlo v r. 1897.
Čelakovský svou prací inicioval vznik četných regionálních 
květen (např. A. Wildt, E. Pospichal, J. Zitko).



  



  



  

Čelakovského období IV

Současně vznikaly četné přírodovědecké spolky (Klub 
přírodovědecký v Praze, 1869; v Plzni, 1878) a byla 
zakládána muzea. Roku 1891 byla založena Česká 
akademie věd a umění v Praze.
V roce 1892 byla rozdělena univerzita na českou a 
německou.



  

Rohlenovo a Dominovo období I

Čelakovský si nevychoval žádného nástupce a jeho 
nejnadanější a nejschopnější žáci (B. Němec, J. 
Velenovský, K. Vandas, E. Bayer) se začali zabývat 
tajnosnubnými rostlinami a květenou slovanských zemí 
Balkánského poloostrova. Teprve v posledních letech začal 
s L. Čelakovským spolupracovat J. Rohlena. Na univerzitě 
se od roku 1904 počal výzkumem české květeny zabývat K. 
Domin.
V letech 1900–1904 vyšla Polívkova čtyřdílná Názorná 
květena zemí koruny České, v roce 1912 Klíč k úplné 
květeně zemí koruny České.



  

Rohlenovo a Dominovo období II

1912 byla založena Česká botanická společnost a v roce 
1914 vyšel první svazek ročenky Preslia.
1919 vzniká Masarykova univerzita v Brně: prvním 
profesorem se stal J. Podpěra (1921). 
Domin s Podpěrou si rozdělili sféry zájmu: Domin si vyhradil 
Čechy a Slovensko, Podpěra Moravu a Slezsko.
V Čechách se ujal organizace domácího výzkumu 
J. Rohlena: první Příspěvek k floristickému průzkumu Čech 
v ČasopiseNárodního musea vyšel v roce 1922. 



  

Rohlenovo a Dominovo období III

V něm Rohlena shrnuje nálezy četných spolupracovníků a 
odkazuje na herbářové doklady, které většinou revidoval. 
V letech 1936 a 1938 s Rohlenou spolupracoval J. Dostál.

V té době vznikly první fytocenologické práce (R. Mikyška, 
A. Zlatník, V. Krajina, P. Sillinger, M. Deyl, J. Klika).

Domin s Podpěrou přepracovali a doplnili Polívkův klíč 
z roku 1912; nové vydání z roku 1928 nese titul Klíč 
k úplné květeně republiky Československé (obsahuje i 
rostliny z Podkarpatské Rusi).



  

Rohlenovo a Dominovo období IV

Ve třicátých letech vyjednával s nakladatelskými firmami o 
vydání velké Květeny Československa J. Klika. Plán se 
nepodařilo uskutečnit
.
Karel Domin reagoval na Klikův pokus sestavením 
jmenného seznamu květeny tehdejšího Československa. 
Práce vyšla v časopise Preslia pod titulem Plantarum 
Čechoslovakiae enumeratio v roce 1936. Současně začal 
připravovat podklady pro novou Květenu Československa. 
Přípravy zahrnuly jednak sestavení úplné bibliografie všech 
taxonomických a floristických prací týkajících se tehdejšího 
Československa, jednak excerpci floristických údajů. 



  

Rohlenovo a Dominovo období V

Po rozbití Československa nacisty a uzavření vysokých škol 
v roce 1939 pokračovaly práce na květeně pod záštitou 
protektorátního ministerstva zdravotnictví v tzv. Komisi pro 
sběr léčivých rostlin.

Výsledkem je tzv. Dominova kartotéka (dnes v Botanickém 
ústavu AV ČR) a Dominova a Futákova Bibliografia k flóre 
ČSR do r. 1952 (vyšlo v roce 1960 v Bratislavě).
Současně Domin v roce 1939 vyzval v časopise Věda 
přírodní k výzkumu domácí květeny pod záštitou České 
botanické společnosti: tzv. floristická akce měla v roce 1940 
už 700 spolupracovníků.



  

Rohlenovo a Dominovo období VI

záznamy z Dominovy kartotéky



  

Po druhé světové válce

Od konce války se K. Domin vědeckého života nezúčastnil.
Práce na květeně Československa převzala mladší 
generace botaniků pod vedením J. Dostála. Výsledky 
přípravných prací jim však zůstaly nepřístupné.
V letech 1948–1950 vznikla zejména za použití podkladů 
z tzv. floristické akce dvoudílná Květena ČSR (J. Dostál et 
al.). První svazek vydala ještě Československá botanická 
společnost, druhý už Přírodovědecké nakladatelství 
v Praze.
V letech 1954 a 1958 vyšla dvě vydání Klíče k úplné 
Květeně ČSR od J. Dostála. 



  

Floristický výzkum Moravy

• Období prvních německých přírodovědných společností
• Naturforschender Verein in Brünn
• Období českých přírodovědných společností 
• Období 1918–1945



  

Období prvních německých 
přírodovědných společností I

V roce 1794 byla v Brně ustavena společnost Mährische 
Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde v čele 
s hrabětem J. B. Mittrowskym. Společnost založila 
přírodovědecké sbírky. Z té doby (před rokem 1800) 
pocházejí i nejstarší známé lokalizované herbářové doklady 
rostlin z Moravy (dnes v BRNM a BP), které pořídil H. 
Schott, zahradník u Mittrowských v Brně, před odchodem 
do Vídně. 
Ve stejné době působil v Brně jako krajský lékař A. Carl; 
jeho první květena Moravy, Phytographia Silesiaco-
Moravica však nevyšla tiskem. 



  

Období prvních německých 
přírodovědných společností II

Na vládní zásah byly v roce 1811 moravské hospodářské a 
přírodovědecké společnosti reorganizovány a spojeny se 
starší slezskouhospodářskou společností. Takto vzniklá 
společnost K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur 
Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und 
Landeskunde dostala veřejný statut a měla za úkol přispívat 
k rozvoji zemědělství a uvádět do praxe přírodovědecké 
poznatky. 
Od roku 1813 vydávala časopis Mittheilungen der K. k. 
mährisch-schlesischen Gesellschaft…



  

Období prvních německých 
přírodovědných společností III

V letech 1816–1818 bylo ze soukromé iniciativy (Aursperk, 
Mittrowsky, Salm) založeno v Brně dnešní Moravské 
zemské muzeum (tehdy Franzensmuseum).
V muzeu, které shromažďovalo přírodovědecké sbírky, 
vznikl také herbář, který však v roce 1828 čítal jen 7605 
dokladů.
V roce 1817 přišel do Brna jako kazatel evangelického sboru 
Ch. F. Hochstetter (1787–1860), v té době již uznávaný 
botanik. V roce 1823 začal vydávat první moravskou 
exsikátovou sbírku Gewächse des Brünner Kreises a v roce 
1825 uveřejnil v řezenském časopise Flora seznamy rostlin 
z některých míst Moravy (Uebersicht des Merkwürdigsten 
aus Mährens Flora).



  

Období prvních německých 
přírodovědných společností IV

Hochstetterova práce stimulovala další botanický výzkum 
Moravy a v roce 1835 vyšla první květena Moravy a 
„rakouského“ Slezska Vorarbeiten zu einer Flora des 
Mährischen Gouvernements… od R. Rohrera († 1839) a 
A. Mayera. Obsahuje údaje o výskytu 1346 druhů.



  



  



  

Období prvních německých 
přírodovědných společností V

V třicátých letech se v Brně kolem W. Tkanyho (1792–
1863) zformovala skupina botaniků (A. Thaler, J. Wessely, 
P. Jellinek, J. N. Bayer), která podnikala četné exkurze do 
širšího okolí Brna i jinam. Nálezy těchto amatérských 
přírodovědců později využil zejména A. Makowsky v 
Květeně Brněnského kraje (Flora des Brünner Kreises).
Autorem prvního Klíče moravské flóry Anleitung, die im 
Mährischen Gouvernement wildwachsenden … nach der 
analythischen Methode durch eigene Untersuchungen zu 
bestimmen (1843) je J. C. Schlosser. 



  

Naturforschender Verein in Brünn I

V prosinci 1861 byl v Brně založen Naturforschender Verein 
in Brünn. Jeho zakladateli bylo také několik botaniků, mj. W. 
Tkany, A. Makowsky a G. Niessl. Členem spolku byl i G. 
Mendel, který se však floristických bádání nezúčastnil.
Spolek měl vlastní herbář (v roce 1880 čítal už 11 700 
položek), který je dnes součástí herbáře katedry botaniky 
PřF MU. 
V roce 1863 vyšla v prvním ročníku časopisu 
Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn 
Flora des Brünner Kreises od A. Makowskyho, která 
shrnula dosavadní poznatky o květeně Moravy. Práce 
podnítila regionální floristický výzkum jinde na Moravě.



  



  

Naturforschender Verein in Brünn II

V roce 1879 vyšla ve spolkovém časopise Verhandlungen… 
Flora des Znaimer Kreises od A. Obornyho, v letech 1882–
1885 (knižně 1886) následovala Flora von Mähren und 
österr. Schlesien. Autor (1840–1924) působil jako profesor 
reálky ve Znojmě a ředitel reálky v Lipníce nad Bečvou. Na 
1258 stranách uvádí Oborny z Moravy a českého Slezska 
asi 1718 druhů. Jde o velmi kvalitní kritické dílo. 



  



  

Naturforschender Verein in Brünn III

Z německy mluvících botaniků se po první světové válce 
věnoval floristickému výzkumu H. Laus (Olomouc) a J. 
Hruby (Brno).

Botanické práce v češtině
Daniel Sloboda: Rostlinnictví čili návod k snadnému určení 
a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemích 
rakouského mocnářství domácích (Malá encyklopedie nauk, 
1852)
E. Formánek: Květena Moravy a rakouského Slezska 1, 2 
(1: Brno 1887; 2: Praha 1897)
Je inspirována Obornym, ale přináší mnoho původních 
nálezů. Dokladový herbář je vesměs v BRNM (Moravské 
zemské muzeum).



  

České přírodovědecké společnosti I

• 1883 – založeno Vlastenecké muzeum v Olomouci. Od 
roku 1883/1884 vycházel časopis Vlasteneckého spolku 
musejního v Olomouci, do něhož psal mj. V. Spitzner, J. 
Podpěra a J. Otruba.

• 1898 – zřízen Klub přírodovědecký v Prostějově; v jeho 
věstníku uveřejňoval své práce např. F. Čouka, R. 
Picbauer, J. Podpěra a V. Spitzner.

• 1900 – Musejní společnost se stává „utrakvistickou“, tj. 
česko-německou

• 1911 – J. Podpěra: Květena Hané
• 1904 – založen Klub přírodovědecký v Brně (časopis 

Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně)



  

České přírodovědecké společnosti II

• 1912 – J. Podpěra se stal ředitelem botanického oddělení 
muzea



  

1918–1945

• 1919 – založena Masarykova univerzita v Brně
• podstatně rostou sbírky botanického oddělení 

Moravského muzea (přírůstky ze sbírek A. Wildta, F. 
Zavřela, R. Dvořáka a A. Schwödera)

• pokračuje výzkum Hornomoravského úvalu (J. Otruba, 
H. Laus) a moravských Karpat (S. Staněk)

• ve Sborníku Klubu přírodovědeckého v Brně vycházejí 
floristické a taxonomické práce; publikují zde mj. J. 
Šmarda, J. Suza, V. Krist, J. Jedlička a J. Podpěra



  

Současnost I

• zřízena Československá akademie věd
• založena Geobotanická laboratoř v Praze s pobočkou 

v Brně
• V roce 1954 navrhla Československá botanická 

společnost vydání velké květeny Československa; vyšly 
jen dva mykologické a jeden bryologický svazek.

• V roce 1958 byl zahájen rozpis floristických údajů, který 
navázal na Dominovu kartotéku.

• Od roku 1957 pořádá nově zřízená floristická sekce první 
floristický kurs; od roku 1964 se tyto kurzy konají 
každoročně.



  

Současnost II

• Vzniká síť krajských a okresních muzeí s menšími a 
středně velkými herbáři (Plzeň PL, Pardubice MP, Hradec 
Králové HR, Litoměřice LIT, Mikulov MMI aj.)

• Od roku 1966 začaly vycházet časopisy Folia 
geobotanica et phytotaxonomica a Zprávy 
Československé (od r. 1992 České) botanické 
společnosti.

• Postupně přibývají další regionální časopisy muzeí a 
institucí ochrany přírody (Přírodovědecký sborník 
Západomoravského muzea v Třebíči, Stipa, Bohemia 
centralis, Severočeskou přírodou).



  

Současnost III

• Vycházejí četné regionální floristické příspěvky a květeny 
jednotlivých badatelů (E. Hadač, H. Marschner, V. 
Skalický et al., J. Vaněček) a později sborníky s 
výsledky floristických kursů. 

• Od roku 1952 vycházejí botanické bibliografie, později 
jako Bibliographia botanica čechoslovaca.

• od roku 1986 vychází fytogeografický atlas ČSR (B. 
Slavík: Fytogeografické syntézy ČSR 1: 1986; 2: 1990; 3: 
1998).

• v roce 1988 vyšel první svazek Květeny České 
(socialistické) republiky; celkem je plánováno 8 svazků a 
zatím jich vyšlo 7 (poslední v roce 2005).



  

Současnost IV

• Počátkem 90. let založena počítačová databáze FLDOK 
v Botanickém ústavu AV ČR.

• Existuje několik projektů regionálních květen (NP Podyjí, 
Křivoklátsko, České Švýcarsko, Bíle Karpaty, Pálava).

• velký počet profesionálních pracovníků v institucích 
ochrany přírody, na vysokých školách a ve vědeckých 
ústavech

• velký objem dat
• Neexistuje centrální databáze, která by usnadnila přípravu 

květeny, použití starších a současných dat 
v ochraně přírody a jinde.
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