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Jeseníky jsou více než dvě století předmětem intenziv-
ního zájmu botaniků a přes čtyři desítky let je jejich 
významná přírodovědecká hodnota střežena prostřednic-
tvím Chráněné krajinné oblastí Jeseníky. Zdejší jedinečná 
a vzácná lóra si již delší dobu zasluhovala, aby informace 
o ní byly souhrnně, detailně a zároveň s důrazem na její 
ochranu zpracovány. Uskutečněním této potřeby je nová 
kniha severomoravského botanika Leo Bureše: Chráněné 
a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Kniha velkého formátu na kvalitním křídovém papíru 
je rozčleněna do několika kapitol. Po úvodu následuje 
kapitola věnovaná základním přístupům a principům 
druhové ochrany rostlin. V další části nás autor komplexně 
seznamuje s důležitými obecnými údaji o lóře a vegetaci 
Hrubého Jeseníku. Následuje kapitola věnovaná jesenic-
kému červenému seznamu, ze kterého vychází hlavní 
náplň knihy: texty ke všem významným druhům rostou-
cím v Jeseníkách. V textech je zachována jednotná osnova 
zahrnující popis, ekologii, ohrožení, a důraz je kladen na 
výčet historických a stávajících lokalit jednotlivých druhů. Ty jsou doplněny fotogra iemi nejen 
rostlin samotných, ale často i fotogra iemi jejich lokalit a charakteristických biotopů, na nichž 
se vyskytují. V závěrečné kapitole jsou shrnuty hlavní možnosti a přístupy k praktické ochraně 
vzácných horských rostlin.

Autor v knize zúročil několik desítek let vlastního výzkumu jesenické lóry a osobních 
zkušeností s její ochranou. Své vědomosti a poznatky rozsáhle doplňuje informacemi a daty 
řady dalších v oblasti působících botaniků a loristů. Precizní zpracování historických údajů 
v kontextu fundovaného současně známého stavu rozšíření druhů činí z knihy základní loris-
tické dílo Hrubého Jeseníku. Zpracování aktuálního červeného seznamu a akcentování ochra-
nářské problematiky rozšiřuje uplatnění knihy v praktické ochraně přírody a ukazuje způsoby 
vhodného obhospodařování a využívání území. Čtenář jistě ocení i celkovou čtivost textů, kvalitu 
fotogra ií a příjemnou gra iku. Dalším pozitivem jsou k území vztažené zajímavosti či rozšiřující 
informace (např. využití rostlinných druhů místními obyvateli, topogra ické názvy částí Velké 
kotliny), které přidávají tomuto odbornému dílu na ucelenosti.

Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky jsou díky komplexnímu zpracování historic-
kých i současných poznatků zdařilým a vynikajícím botanickým dílem o lóře nejvyššího morav-
ského pohoří. Kniha svým přínosem jistě potěší botaniky, ochranáře i milovníky jesenické 
přírody.
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