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Mít klobouk, smekám. Pøed kým? Pøed dvìma slovenskými kolegynìmi, které zpracovaly pøevá�ný poèet
hesel tohoto slovníku. S pomocí dalších 99 autorù a 36 pøispìvatelù poskytnuvších doplòující údaje doká-
zaly soustøedit tak obsáhlé mno�ství informací o všech (k datu uzávìrky rukopisu ji� ne�ijících) profesio-
nálních i amatérských botanicích, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem zaslou�ili o poznání rostlinstva Slovenska.
Pøípravné práce zaèaly nedlouho poté, co vyšel jako pøíloha Bulletinu SBS 1988/1 pøehled �ijících botani-
kù zabývajících se nejrùznìjšími odvìtvími botaniky na Slovensku (V. Jurkovièová, K. Marhold, V. Mati-
sová & H. Šípošová [eds]: Kto je kto v botanike na Slovensku). Nìkteøí z nich jsou spoluautory zde
recenzovaného díla, ale jeho vydání se u� nedo�ili, tak�e jsou tu vlastnì zastoupeni dvakrát: jednou jako
autoøi hesel, podruhé jako objekty, tak�e je jim zde vlastnì vìnován jakýsi nekrolog.

Autoøi sáhli hluboko do historie, nebo� rostlinstvem Panonie se zabýval i slavný Clusius (Charles de
l’Écluse) v publikaci z roku 1583. Našli i zajímavý údaj o nejstarším vìdecky pou�itelném údaji o výskytu
hub na Slovensku (1673, Geastrum fornicatum), který uveøejnil C. Rayger. Neopomenuli ani takovou ob-
last u�ité botaniky jako je získávání produktu nazývaného F. E. Brückmannem v latinsky psané publikaci „
...oleum Limbowi oley dictum“ (1727). Z herbáøe frátera Cypriána sestavovaného v rozpìtí let 1765–1771
je v pøíloze uveøejnìna krásná reprodukce listu s tøezalkou (Flos St. Joannis, D[eutsch]: Joannis Kraut). Za
mnohé údaje z dávné historie mohou autorky vdìèit panu doktorovi Hrabovcovi, který se historii botaniky
na Slovensku vìnuje po celý �ivot, i kdy� mnohá podobná hesla zpracovaly ony samy.

Mnì osobnì jako èlovìku, který �il a pùsobil na Slovensku 35 let, pøipadá ponìkud kuriózní, �e vedle
osobností, které skuteènì posunuly tento obor na Slovensku o poøádnì velký kus dopøedu, se tu (zøejmì
v zájmu úplnosti) objeví i osoby (nikoliv osobnosti), které sice pùsobily na botanických pracovištích, ale
celá nìkdejší èeskoslovenská botanická obec o nich nic nevìdìla, proto�e pro daný obor neudìlali vlastnì
nic. Sám znám z autopsie pøípad èlovìka, který svoje tituly profesora a doktora vìd dostal za politickou prá-
ci, nikoliv za vìdeckou èinnost. Jeho jméno se po právu neobjevilo v publikaci „Kto je kto ...“ (i kdy� tehdy
ještì �il), v nyní recenzované publikaci je však najdete. Je to snad proto, �e ji� není mezi �ivými a o mrtvých
jen dobré?

Existence spoleèného státu od r. 1918 se odrá�í v mno�ství èeských botanikù, kteøí se vìtší nebo menší
mìrou zaslou�ili o poznání kvìteny a vegetace Slovenska. Mnozí z nich, hlavnì v meziváleèném období, se
dychtivì pustili do poznávání bohatství rostlinstva (dnes bychom øekli biodiverzity) Karpat a Panonie na
úrovni taxonù i syntaxonù, jiné sem zavál osud v souvislosti s reorganizacemi vysokého školství po druhé
svìtové válce nebo tøeba proto, �e z ideových dùvodù nebyli �ádoucími osobami v místech svého døívìjšího
pùsobištì. Kdybychom porovnali tento seznam se seznamem botanikù, kteøí pùsobili na území Èech, Mora-
vy a Slezska (cf. I. Klášterský, A. Hrabìtová & K. Duda 1970, 1982), dosti obtí�nì bychom hledali paralelu
k tomuto jevu tak øíkajíc v opaèném gardu. Svìtlou výjimkou jsou dva rodáci ze Skalice na Slovensku: Da-
niel Sloboda, který vìtšinu �ivota strávil na Moravì, a Pavel Sillinger, který v létech 1923–1938 pùsobil
v Praze – byl to první Slovák, habilitovaný na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy.

Abych jen nechválil, dovolím si upozornit na nìkolik drobností, kde autorkám, spoluautorùm (nebo i
recenzentùm) unikly drobné omyly èi chyby. Tak na str. 32 v kapitolce, kde jsou ke dnešním jménùm mìst a
obcí uvádìny jejich historické názvy, je uvedeno „Nálepkovo = Nálepkovo“; toto jméno však bylo zavede-
no a� po r. 1948 na poèest kapitána Nálepky (slovensky Nálepku) místo starého prapodivného jména Von-
drišel (zkomolenina z nìmeckého jména Wagendrüssel). Gustav Èejka (str. 102) se narodil v malé obci
jménem Míchov (nedaleko Boskovic, blízko Baèova proslaveného profesorem Augustou nálezy
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krytolebcù), nikoliv Mníchov (taková obec na Moravì není, Mnichovù s krátkým „i“ je v ÈR pìt, z toho je-
den na Moravì). Na str. 215 je správnì uvedena paní Jolana Horníèková, o stranu dále u fotografie nespráv-
nì jako M. Horníèková. U Antona Rochela (str. 439–440) chybí údaj, �e pùsobil krátce (asi jen jeden rok)
jako „mestský fyzikus v Nitre“. Muselo to být nìkdy mezi léty 1832 a� 1850, kdy �il v Nitøe Adolf Franz
Láng, majitel tamìjší lékárny a pozdìjší významný místní èinitel, v jeho� bohatém herbáøi byly i Rochelovy
sbìry. Alena Øezáèová (str. 449) se nenarodila v Olešnici nad Moravou, ale v Olešnici na Moravì (kde je
Olešnice a kde je øeka Morava!!). Podle mého názoru by bylo bývalo dobré uvádìt u osobností zaøazených
do této publikace i pøíbuzenské vazby; tyto údaje se tu objevují jen zcela výjimeènì.

Recenzovaná publikace je zdrojem obrovského mno�ství historických informací, patøí za ni dík všem,
kteøí se na jejím vzniku podíleli, a je si jen pøát, abychom se podobné publikace, která by rozšíøila vzpome-
nuté pøehledy botanikù, doèkali i u nás.
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