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ZPRÁVY O LITERATUØE / BOOK REVIEW
B ø i c h á è e k P. a kol.
Pøíroda Plzeòského kraje
Krajský úøad Plzeòského kraje, odbor ivotního prostøedí, [2004], 173 stran.
Krajský úøad Plzeòského kraje vydal v loòském roce reprezentativní publikaci o pøírodì Plzeòského kraje.
Kniha je rozèlenìna do 12 kapitol: Dìjiny, Krajina, Georeliéf, Geologie, Nerostné suroviny, Pùda, Vodstvo, Podnebí, Fytogeografie, Flora a vegetace, Lesy, Fauna. Zaøazení úvodní kapitoly „Dìjiny“ má samozøejmì v komplexní publikaci o pøírodì regionu své místo. Bohuel exkurze do historie kraje zde konèí 11.
stoletím a zèásti té chybí podrobnìjší pohled na ovlivnìní krajiny popisovanými historickými událostmi.
Tuto mezeru by samozøejmì mohla zacelit kapitola „Krajina“, zvláštì ve své podkapitole „Vývoj krajiny
Plzeòského kraje“. Ta je bohuel psána znaènì obecnì a i zde zcela chybí nástin ovlivnìní krajiny ve
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vrcholném støedovìku, pøi osidlování hor, v období prudkého rozvoje prùmyslu na poèátku 19. století atd.
Ètení rozsáhlé kapitoly „Georeliéf“ ponìkud ztìuje odborný jazyk (chvílemi snad a odborná hantýrka),
kapitola je však nabitá mnostvím zajímavých a podnìtných informací. Kapitola „Geologie“ pøehlednì shrnuje geologická období, s jejich projevy se mùeme na území Plzeòského kraje setkat (vèetnì pøehledné
schematické geologické mapky a stratigrafické tabulky). Navazující kapitola „Nerostné suroviny“ seznamuje s regionálnì významnými loisky surovin spoleènì se struènými informacemi o jejich dobývání. Následuje krátká, pro laika ponìkud hùøe èitelná, kapitola „Pùdní pomìry“. Èitelnì a pøehlednì jsou napsané
následující kapitoly „Vodstvo“ a „Podnebí“. V kapitole „Podnebí“ bych rád vyzdvihnul zajímavé ilustrativní tabulky, škoda jen, e chybí pøehledné mapky kraje s prùmìrnými roèními teplotami a roèními úhrny
sráek. Následují tøi kapitoly vìnované rostlinné sloce „Fytogeografie“, „Flóra a vegetace“ a „Lesy“. Samostatné zaøazení kapitoly o fytogeografii území povauji za velmi vhodný poèin zdùrazòující urèitou výjimeènost kraje podmínìnou atlanskými a subatlantskými kvìtennými elementy. Text kapitoly nejprve
upozoròuje na jednotlivé kvìtenné elementy zasahující do regionu a následnì pak znovu zdùrazòuje druhy
na hranici areálu. Ponìkud zavádìjící jsou zøejmì tvrzení o východní èi jihovýchodní hranici areálu nìkterých druhù (napø. Lycopodiella inundata a Potentilla anglica). Kapitola „Flóra a vegetace“ je pomìrnì rozsáhlá a postupnì seznamuje s vegetací a kvìtenou všech dùleitých a typických biotopù (vèetnì vegetace
vázané na vodní toky a extrémní stanovištì). V závìru kapitoly je zvláštní pozornost vìnována oblasti sušicko-horaïovických vápencù. Popis potenciální pøirozené vegetace nepøedchází (jak bývá zvykem) pøehled souèasného stavu vegetace, ale je do nìj zakomponován. To sice pùsobí ponìkud chaoticky, ale
zároveò umoòuje nahlédnout vzájemné souvislosti a ovlivnìní flóry a vegetace èlovìkem. Kapitola
„Lesy“ charakterizuje hlavní lesní celky oblasti a ilustruje rozdíly mezi stávající, pøirozenou a cílovou
skladbou døevin. Poslední kapitola „Fauna“ patøí mezi nejrozsáhlejší a nejètivìjší kapitoly knihy. Pomìrnì
detailnì popisuje faunu jednotlivých stanoviš a upozoròuje jak na typické druhy, tak na zoogeografické
zvláštnosti území.
V pestrém spektru oborù zastoupených v publikaci postrádám popis a zhodnocení ètvrtohorního vývoje pøírody a podrobnìjší zhodnocení vlivu sociálnì-politických zmìn 19. a 20. století (prùmyslová revoluce, svìtové váleèné konflikty, odsun nìmeckého obyvatelstva, socialistické zemìdìlství a prùmysl) na
krajinu a její souèásti. Absence tìchto témat je pochopitelná. Ne kadý kraj má „svého Loka“ (cf. Loek
V., Cílek V., Kubíková J. a kol.: Støední Èechy, pøíroda, èlovìk, krajina. Vydal Støedoèeský kraj, Zborovská 11, Praha 5) a jakékoli hodnocení 20. století je na „západní hranici“ stále ještì ponìkud citlivým tématem. To však anonymní autory koncepce celého díla omlouvá jen zèásti.
Po stránce grafické a fotografické povauji publikaci za pomìrnì zdaøilou, ponìkud hùøe se hledají èísla stránek umístìná netradiènì a ve vazbì. Zcela chybí údaje bìné v kadé publikaci (editor, ISBN, tirá,
rok vydání apod.). Také popisky pod fotografiemi a grafy jsou nejednotné a èasto neúplné.
Recenzovaná publikace všemi svými pøevaujícími klady a drobnými zápory nastavuje Plzeòskému
kraji pravdomluvné zrcadlo. To odráí, napø. ve srovnání se støedními a jiními Èechami a jiní Moravou,
menší prozkoumanost území i menší potenciál regionálních odborníkù a znalcù. Souèasnì je však na publikaci dobøe patrné odborné zázemí zejména Západoèeského muzea v Plzni, Západoèeské Univerzity a také
Správy NP a CHKO Šumava. Západoèeši se tak za svou reprezentativní publikaci rozhodnì nemusí stydìt.
Ke koupi je kniha dostupná v pokladnì Západoèeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeò) a
zøejmì i v dalších muzeích regionu. V ZÈM Plzeò ji lze objednat té na dobírku (i na e-mailu:
knihovna@zcm.cz) a to za cenu 400 Kè (+ poštovné a balné).
Jiøí B r a b e c

