
V Ý R O Č Í

11

JAN VILHELM (+ 18.6.1931 Praha)
Od roku 1928 řádný profesor soustavné botaniky a přednosta bo

tanického ústavu University Karlovy v Praze. Narodil se 
10.5.1876 v Mladé Boleslavi, doktorem filosofie se stává v r. 
1901, poté následuje učitelováni na střednich školách v Pelhřimo
vě, Přibrami, Čáslavi a Praze. Roku 1919 se habilituje pro obor 
botanika a v r. 1923 se stává mimořádným profesorem. Ve středu 
jeho zájmu jsou hlavně řasy (monografie o parožnatkách) a mechy 
(č. Grimmiaceae: taxonomie a chorologie rodů Dryptodon, Grimmia, 
Schistidium a Racomitrium). Tyto práce jsou však v určitém ohledu 
dosti nekritické. Zabýval se též bryofloristikou v Tatrách a ser- 
pentinomorfózami u mechů. Mimoto se zajimal i o morfologii cévna
tých rostlin, teratologii a květni biologii.
[Bibliografie - Domin K. (1934): Preslia 12: 3-25.]
FRANZ MATOUSCHEK (* 21.11.1871 Svárov)

Asistent na universitě v Praze, poté gymnaziální profesor, 
který se zejména na přelomu století zabýval floristikou 
mechorostů hlavně ve střednich a severních Čechách. Výsledky 
průběžné publikoval v sérii příspěvků "Bryologisch-floristische 
Beitrage aus Böhmen I.-XIV." (1895-1907). Revidoval přitom i řadu 
herbářů a byl ve spojeni s významnými bryology. Působil v Praze, 
Hranici na Moravě, Linci, Uherském Hradišti a Liberci. V roce 
1908 se přestěhoval do Vídně, zanechal bryologie, působil jako 
lektor českého jazyka a spolupracovník Vídeňského muzea a zde 
krátce po skončeni války (27.7.1945) na následky hladověni umírá.

AUGUSTIN PYRAME DE CANDOLLE (+ 9.9.1841 Genéve)

Nejvýznamnějši z dynastie švýcarských botaniků. Narodil se 
4.2.1778 v Ženevě. Profesor a ředitel botanické zahrady v Ženevě, 
profesor medicíny na universitě v Montpellier. Zabýval se taxo
nomií vyšších i nižších rostlin. Je autorem flóry Francie, 
z lišejníků popsal jako nové rody Pertusaria, Roccela, Squanaria, 
Volvaria, Coniocarpon a dalších 28 druhů.
DOMINIQUE—FRANCOIS D ELISE ( + 16.11.1841 Vire)

Irancouzský kryptoganolog, lichenolog (žák Boryho). Narodil se 
r. 1780, působil v Normandii. Vydavatel exsikátů, monograficky 
zpracoval rod Sticta, popsal rod Pannaria.

FRANTIŠEK MALOCH (* 24.4.1862 Sloupnice u Litomyšle)

Učitel, florista. Zabýval se především cévnatými rostlinami 
(hlavně v západních Čechách), ale hojně sbíral i kryptogamy. 
Lichenologické a bryologické nálezy publikoval ve své Kvétehě 
Plzeňska (1913). Zemřel 13.1.1940 v Plzni.
FRANTIŠEK WURM (+ 7.1.1922 Praha)

Narodil se v r. 1845 v Bystřici u 3enešova, profesor středních 
škol a ředitel reálky v Praze. Florista, zajímal se i o 
lišejníky, publikoval příspěvky z okoli České Lipy a Rakovníka.


