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NOVÁ KNIHA
Klenoty květeny Zlínského kraje 

Petr Pavelčík a kol. (2019): Klenoty květeny Zlínského kraje. – Zlínský kraj, Zlín. 265 pp., ISBN 
978-80-878-3332-2 (pevná vazba).

Na sklonku roku 2019 vyšla nákladem 
Krajského úřadu Zlínského kraje fotogra-
fická publikace Klenoty květeny Zlínského 
kraje. Kniha vznikla v autorském kolektivu 
Petra Pavelčíka, Michala Girgela, Jaroslava 
Hrabce, Zdeňka Podešvy, Pavla Šnajdary 
a Magdalény Šnajdarové.  Nebyla recenzo-
vána, což je škoda. Publikace je věnována 
památce jednoho z autorů, Michala Girgela 
(24.4.1950 – 26.9.2019), jenž před dokonče-
ním tohoto díla náhle a předčasně zemřel. 
Obsáhlá publikace na 265 stranách přináší 
čtenářům abecední přehled rostlinných 
druhů, které spadají do některé z kate-
gorií ohrožení aktuální verze Červeného 
seznamu květeny České republiky (Grulich 
2017) a zároveň se vyskytují na území Zlín-
ského kraje.

Úvodní kapitoly jsou věnované geogra-
fickému vymezení území, jeho přírodním 
a fytogeografickým poměrům. Chybí alespoň stručný přehled historie botanického 
výzkumu. Pojednání o aktuálním červeném seznamu je pouze zkopírováno z této 
publikace (cf. Grulich 2017). I přes nedostatky úvodních kapitol následuje hlavní a nej-
důležitější encyklopedická část knihy. Každému druhu je kromě kvalitní fotografie 
věnován krátký textový odstavec, bohužel bez informace, která by čtenáře nejvíce zají-
mala. Jednak zde chybí uvedení lokalit ve Zlínském kraji (což lze pochopit, že je vedeno 
snahou o ochranu ohrožených druhů), ale chybí vůbec jakýkoliv komentář o vzácnosti 
daného druhu na území Zlínského kraje, což je problém. Rostliny uvedené v celostát-
ním červeném seznamu mají kategorizaci vztaženou k celému území ČR, přičemž 
druhy s karpatským rozšířením jsou ve Zlínském kraji často hojné a hodnoceny regi-
onálním červeným seznamem (který pro Zlínský kraj nemá aktuální verzi) by ztratily 
status vzácnosti či ohrožení.

Hlavní předností publikace je velmi kvalitní fotografická dokumentace jednotlivých 
taxonů, často včetně důležitých detailů ilustrujících květy, listy apod. Fotografie jsou 
na vysoké technické úrovni a také tisk je velmi kvalitní – dobře jsou zachovány auten-
tické barvy a odstíny, což zdaleka není samozřejmost u publikací podobného zaměření. 
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Kvalita a množství fotografií – jedná se vlastně o fotografický atlas rostlin – dělají tak 
publikaci pro zájemce o botaniku z řad veřejnosti velmi přitažlivou. 

Celkově je publikace po technické stránce na vysoké úrovni. Kniha má pevnou vazbu 
a tisk je proveden na lesklém křídovém papíře. Díky pojetí formou fotografického atlasu 
je dobrým výukovým materiálem a lze ji doporučit jak začínajícím botanikům, kteří 
se teprve seznamují s poznáváním jednotlivých druhů, tak i pokročilým botanikům, 
ochranářům a všem milovníkům přírody vůbec, kteří si listováním v knize připomenou 
vzhled rostlin, které díky vzácnosti potkávají třeba jen jednou v roce nebo dokonce jen 
jednou za několik let.

Jana Tkáčiková

Kniha byla podpořena z financí Krajského úřadu ve Zlíně, a určena je pro propagační účely. Proto 
je neprodejná. Pokud byste měli zájem knihou obohatit floristickou část své knihovny, obraťte se 
na Oddělení právní a ochrany přírody Krajského úřadu Zlínského kraje na email: petr.pavelcik@
kr-zlinsky.cz
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