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Kdo z kolegů coleopterologů především střední
a starší generace by neznal památnou knihu Kapesní
atlas brouků, která společně s Mařanovou publikací
Naši brouci provázela jeho první entomologické krůčky. Dychtivě jsme těmito knížkami listovali a těšili
se na chvíle, kdy se nám poprvé poštěstí najít některý
z těch druhů zobrazených v překrásných ilustracích
a my jej budeme moci porovnat s obrázky. Autor
první z nich, Vladimír Javorek, byl profesí učitelem
přírodovědných předmětů na středních školách a jako
takový vlastně „jen“ entomolog – amatér. Přesto
nebo právě proto je jeho literární entomologické
dílo obdivuhodné. Nechci zde vyjmenovávat všechny jeho knihy, za všechny snad postačí připomenout

rozměrný Klíč k určování brouků ČR, dílo vydané
v roce 1947, které jako už výše uvedené bylo jednou
ze stěžejních publikací každého domácího coleopterologa, v tomto případě spíše již toho pokročilého,
který se nespokojil s pouhými ilustracemi, ale vydal
se na cestu hlubšího studia.
S velkým časovým odstupem od vydání poslední Javorkovy knihy Kapesní atlas ploštic a křísů v roce
1978 vydalo v tomto roce Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně útlou knížečku Broučci, které bychom měli znát. Knížka, která vychází 22 let po smrti
Vladimíra Javorka, obsahuje 79 reprodukcí dosud nezveřejněných autorových ilustrací, které jsou uvozeny českými i latinským jmény a krátkými texty, kte66

tomii brouků, jejich vývoji a ochraně, vše v rozsahu
přiměřeném cílovému dětskému čtenáři. Jako úvodní
příručka pro mladé začínající adepty entomologie
nebo jen dětské nadšence pro přírodu takřka ideální
publikace.
Kromě vlastní autorské části je knížečka na začátku doprovozena úvodním slovem editora tohoto dílka – Dušana Trávníčka, entomologa zlínského muzea, který barvitě popisuje celý proces jejího vzniku
od úvodního setkání s touto pozůstalostí po V. Javorkovi až po úspěšné dotažení do finále. Na konci je
knížečka doplněna biografií autora, opět z pera editora, která ve Vladimíru Javorkovi odhaluje člověka s širokou duší, vzdělaného, pracovitého a přitom
skromného, jehož životním krédem bylo pomáhat
a tvořit.
V samotném závěru je tato drobná publikace doplněna ještě doporučenou odbornou literaturou pro začínající i pokročilé zájemce o studium brouků a hmyzu
všeobecně.
Knížečka splní účel, pro který byla vydána. Připomíná výjimečného člověka Vladimíra Javorka, je vhodnou pomůckou pro výchovu dětí k lásce k přírodě,
ale jistě také zabrnká na nostalgickou strunu v duších
pokročilých entomologů starších generací. Všem těm
pak vychází vstříc i zcela symbolická cena publikace.

ré popisují způsob života druhů, případně i některé
jejich zvláštnosti. Výběr zobrazených druhů brouků
sleduje průřez celým řádem a čtenář zde najde zástupce 24 čeledí, převážně druhy tvarem či zabarvením atraktivní. Předtím se v krátkém úvodu autorské
části Vladimír Javorek vyznává ze své lásky k přírodě a následuje jen velmi stručné pojednání k ana-
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