
V roce 2018 jsme zprovoznili elektronický knihovní katalog, který naleznete na stránkách 
https://katalog.botanospol.cz/.  Informace o dostupných publikacích jsou též sdíleny se Souborným 
katalogem (http://www.caslin.cz/). Aktuálně zde naleznete kolem 600 knihovních jednotek. Další 
tituly jsou doplňovány průběžně, pakliže zde nenajdete vámi požadovanou publikaci, obraťte se 
prosím s dotazem na adresu knihovna@botanospol.cz, kde také rádi uvítáme jakékoliv podněty a 
připomínky. 
 

Knižní novinky za rok 2018 
 
V průběhu uplynulého roku přibylo do knihovního fondu ČBS 212 přírůstků, z toho 36 knih. Výběr z 
nich naleznete níže. 
 
PAULUS, Filip, STEINOVÁ, Šárka a ŠTĚCHOVSKÝ, Jiří. Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 
1775-1945. Praha: Národní archiv, 2017. 310 stran. ISBN 978-80-7469-057-0. 
 
Kniha se věnuje dějinám pražských botanických zahrad spravovaných 
Karlovou Univerzitou. Od založení Botanické zahrady na Smíchově v roce 
1775, jejíž existenci ukončila v roce 1890 povodeň, přes mezidobí, kdy se 
rozhodovalo o novém vhodném místě pro univerzitní zahradu, po 
vybudování a historii Botanické zahrady PřF UK na Slupi. Publikace je 
doplněna řadou ilustrací, včetně konstrukčních plánů skleníků a dobových 
fotografií. 
 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.14 
 
HRČKA, Daniel, POKORNÝ, Jan a PETŘÍK, Petr. Rostliny brandýského Polabí. Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, p.o., 2017. 159 stran. 
ISBN 978-80-906303-3-8. 
 
Publikace se zabývá flórou části Středního Polabí (a dolního Pojizeří). V první části 
představuje základní vegetační typy, se kterými se lze v Polabí setkat. Na dalších 
bezmála 100 stranách jsou pak představeny významné botanické lokality.  
 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.144 
 
SMITH, Krister T., ed., SCHAAL, Stephan F. K., ed. a HABERSETZER, Jörg, ed. MESSEL: an ancient 
greenhouse ecosystem. Stuttgart: Schweizerbart, [2018]. xv, 355 stran. Senckenberg-Buch; 80. ISBN 
978-3-510-61411-0. 
 
Naleziště fosilií v Messelu (střední Německo) je proslulé zejména nálezy 
pozůstatků prvních savců z období eocénu. Vedle nich však poskytuje také fosilní 
záznam dalších skupin organismů, včetně rostlin a hmyzu. Studium jejich 
funkčních znaků v propojení s poznatky z dalších oborů od geologie po 
klimatologii dávají dohromady obraz celého tehdejšího ekosystému.  Bohatě 
ilustrovaná interdisciplinární publikace předkládá pohled na svět v období před 
47 miliony let. 
 
Popis a obsah na stránkách vydavatele: 
https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510614110/Senckenberg_Buch_Nr_80_MESSEL_An_Anc 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.340 
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NEPRAŠ, Karel, KROUFEK, Nepraš a VLAČIHA, Vlastislav. Orchideje Českého 
Středohoří. Ústí nad Labem: Český svaz ochránců přírody, 2018. 206 stran. ISBN 
978-80-270-4914-1. 
 
Druhé vydání knihy “Orchideje Českého Středohoří” představuje slovem i obrazem 
všechny druhy orchidejí, jež se v této oblasti historicky vyskytovaly nebo dosud 
vyskytují. Ukazuje je na bezmála 350 fotografiích, zároveň poskytuje čtenáři 
informace o jejich ekologii, rozšíření i soupis floristických nálezů.  
 
První vydání knihy je volně dostupné v pdf formátu zde: 
https://drive.google.com/file/d/0BwZhmS0deVnXUW8zRlNWRFN5OVU/view 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.370 
 
SKOUMALOVÁ-HADAČOVÁ, Anna a HROUDA, Lubomír. Rostliny Naší Přírody: 
štětcem Anny Skoumalové, Perem Lubomíra Hroudy. Praha: Academia, 2018. 850 
stran. ISBN 978-80-200-2867-9. 
 
Tento atlas ukazuje 780 nejvýznamnějších druhů rostlin ČR prostřednictvím 
originálních akvarelových obrázků, malovaných výhradně podle živých rostlin, 
které jsou doprovázeny krátkými texty o ekologii druhů, případně jsou zde 
uvedeny informace o příbuzných druzích a jejich určení. 
 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.386 
 
BRABEC, Jiří a VELEBIL, Jiří. Květena Soosu a Okolí. [Cheb]: 4. základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 2018. 421 stran.  
ISBN 978-80-85018-95-0. 
 
Kniha je první samostatně vydanou květenou Soosu, jednoho z 
nejnavštěvovanějších míst přírody západních Čech. Představuje přehled lokalit 
všech druhů rostlin, které byly nalezeny v tomto chráněném území a okolí v letech 
2012–2017, vedle toho zde však čtenáři naleznou také doprovodné texty o historii, 
geologii, paleoekologii území a stať věnovanou mokřadnímu ptactvu v NPR Soos.  
 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.389 
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