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Pozor, Toxo!
Jaroslav Flegr
Edice Galileo

Prof. Jaroslav Flegr v knize s pod-
titulem Tajná učebnice praktické
metodologie vědy popisuje historii
objevů týkajících se vlivu parazita
Toxoplasma na lidskou psychiku,
chování a dokonce vzhled. Zatím
nevyléčitelná nákaza toxoplazmou
postihuje zhruba třetinu obyvatel
České republiky; výzkum probíhá
již dvě dekády především na Pří-
rodovědecké fakultě UK v Praze,
ale také na špičkových amerických
a britských pracovištích.

352 str. – vázaná s přebalem – cena 385 Kč

Holubinky 
Radomír  Socha,  Václav
Hálek,  J i ř í  Baier,  J i ř í  Hák
Edice Atlasy a průvodce

Dosud nejkompletnější u nás vyda-
ný přehled rodu holubinka (Russu-
la) zahrnuje kromě běžnějších také
vzácné druhy holubinek, jejichž
barevné fotografie nebyly v české
mykologické literatuře dosud publi -
kovány. Je zde zároveň popsáno 10
nových druhů, větší počet nových
variet a forem a navrženo několik
nových kombinací poprvé použi-
tých latinských jmen. Text doplňuje
přehled odborných zkratek, slovní-

ček odborných výrazů, seznam odborné literatury a rejstříky českých
a latinských názvů jednotlivých holubinek.
520 str. – vázaná – cena 545 Kč

Mechanika kontinua
Miroslav Brdička,  Ladislav
Samek,  Bruno Sopko
Edice Gerstner

Kniha pojednává o klasické teorii
pružnosti a o proudění dokonalých
nebo viskózních tekutin. Předkládá
soustavu principů mechaniky kon-
tinua, společných v podstatě všem
oborům mechaniky tuhých látek
a tekutin. Kniha je určena studen-
tům vysokých škol univerzitního
i technického typu, vědeckým a vý -
zkumným pracovníkům v inženýr-
ských vědách nebo v interdiscipli-
nárních oborech apod.

880 str. – vázaná – cena 850 Kč

Viry pro 21. století
Jan Konvalinka,
Ladislav Machala
Edice Průhledy

Publikace zachycuje vývoj poznání
virů a jejich význam hlavně z hle-
diska humánní medicíny a na pří-
kladech chorob (neštovice, dětská
obrna, AIDS, SARS, chřipka, mar-
burg a ebola) popisuje způsoby, jak
s těmito infekčními mikroorganis-
my bojovat. Zabývá se i možnostmi
zneužití virů při terorismu a jako
bojových prostředků. V závěru auto-
ři uvažují o významu virů a jejich
využití ve prospěch člověka.

144 str. – brožovaná – cena 155 Kč

Vegetace České republiky 3
Milan Chytrý (editor)
Edice Mimo – přírodní vědy

První a druhý díl plánované čtyř-
dílné monografie vyšly v letech
2007 a 2009 a byly věnovány tra-
vinné, keříčkové, ruderální, ple-
velové, skalní a suťové vegetaci
(její floristické skladbě, ekologii,
dynamice, rozšíření a hospodář-
skému významu atd.). Třetí díl
shrnuje dosavadní znalosti o vege-
taci vodních nádrží a toků, ráko-
sin, pramenišť, rašelinišť a dalších
typů mokřadů. Kniha je základní
referenční příručkou pro přírodo-

vědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny
ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky.
828 str. – vázaná – cena 850 Kč

Kolaps a regenerace: 
cesty civilizací a kultur
Miroslav Bárta ,  Mart in
Kovář  a  kolektiv autorů
Edice Mimo – humanitní vědy

Bohatě ilustrovaný pohled 33 auto-
rů – akademiků, humanitních věd-
ců, přírodovědců a ekonomů na
aktuálně velmi živý pojem kolaps,
jak z hlediska současného (např.
bankovní krize), tak historického.
Nesporným přínosem je ve všech
případech aktualizovaný přístup
ke krizovým momentům v dějinách
velkých civilizací nebo říší včetně
dějin českých zemí.

816 str. – vázaná s přebalem – cena 725 Kč 
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K pátému dílu seriálu Z. Svobody (Živa
2011, 5: 252–256) je třeba doplnit korekci
k vlajce obce Řetová, kde by mohlo dojít
k výkladu o nesprávném výskytu rostlin-
ného druhu (podotýkám, že vzájemná
konzultace mezi mnou a autorem seriálu
založená na tom, že místo z autopsie znám,
vedla na základě mého nedostatečně vy -
světlujícího e-mailu k posunu v komentáři
Zbyška Svobody k obr. na str. 254 a textu
k němu na str. 255). 

Podnět z mé strany spočíval v tom, že
stylizované zobrazení dvou exemplářů
rostliny na vlajce zmíněné obce je zjevně
mařinka vonná (Asperula odorata), s pří-
značnými přesleny úzce obvejčitých listů,
běžně rostoucí v okolních lesích s bukem
nebo habrem – dnes bývá častěji uváděna
v příručkách pod jménem svízel vonný
(Galium odoratum); oba rody patří do čele-
di mořenovitých (Rubiaceae). Nejde tedy
o mařinku barvířskou (A. tinctoria) uve -
denou v oficiálním popisu k vlajce. Ta se
v tomto území vůbec nevyskytuje – v Čes-
ké republice ji známe z nejteplejších ob -
lastí, kde roste v přirozených teplomilných
trávnících nebo křovinatých formacích,
její listy jsou čárkovité a uspořádané pře-
vážně ve čtyřčetných přeslenech. Autory
návrhu patrně svedlo k zmíněně záměně
druhové jméno tinctoria, tedy barvířská
(druh poskytuje červené až oranžové bar-
vivo získávané z oddenků a kořenů), jež
známe u řady rostlin tradičně využíva-
ných k barvení především tkanin. Obec

Řetová je skutečně známa tkalcovskou
a barvířskou tradicí (viz např. Ottův slov-
ník naučný), klimaticky jde o oblast před -
určenou k pěstování lnu a chovu ovcí.
Plátno se tu jednak bělilo, jednak se tka-
niny barvily tradičně na modro a k výrobě
modrého barviva (z listů) se pěstovala
žlutě kvetoucí dvouletka (ve srovnání s ma -
řinkou mohutná, až 1 m vysoká) – boryt
barvířský (Isatis tinctoria) z čeledi bruk-
vovitých (Brassicaceae). Tento druh zpla-
ňuje a také v údolí Řetovského potoka se
sporadicky ještě v recentní době vyskyto-
val. Aby věc nebyla jednoduchá, jeden
z více výkladů vzniku jména obce Řetová
(Rittow, Ritte, Rzetowa) je odvození od
jména barvířské rostliny „rýt“ (případně
„rét“). Lidová tvořivost často nakládá
s českými jmény velmi lokálně, takže ně -
které výrazy byly a jsou používány i pro
více (někdy zcela nepříbuzných) druhů
rostlin. Příkladem je i mořena (mařinka,
rezeda). Rýt žlutý (Reseda lutea) z čeledi
rýtovitých (Resedaceae), znělou podobou
blízko už zmíněného boryt, byl shodou
okolností také používán pro výrobu bar-
viva, tentokrát žlutého, obsaženého v celé
rostlině, především v její nadzemní části.
Pokud chtěla Řetová mít za svůj symbol
rostlinu, pak mařinka vonná jako druh
typický pro místní lesy vhodná je, ale se
zdůvodňujícím textem je to v rozporu,
protože nemá nic společného s textilní tra-
dicí barvení, tu zde v minulosti reprezen-
toval boryt barvířský.

Pavel Kovář

Botanický komentář k V. dílu seriálu
Přírodopisné motivy na komunálních vlajkách
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Hroch ze Štvanice pěje habešské slonici
o zdejším dobytečku.

Lidé, zvířena, buchty i vrazi 
došli vždycky u mne obliby, 
v Čechách se mi ale líbí nejlíp plazi 
s patolízalskými pohyby!
KROKODILA dávno chtěl jsem znáti,
když už jeho slzy dávno znám, 
ženy jimi mohou zalévati, 
jak občas s bolestí poznávám.
ŠKORPION je také chlapík milý, 
u nás je to oblíbený tvor, 
proto škorpíme se každou chvíli 
a známe jen vztek a truc a vzdor. 
HROZNÝŠ plaz je mezi plazy prima, 
to ví každý řádný sekundán, 
slavná vláda plýtvá přímo s nima, 
aby respekt národům byl dán.
CHAMELEON, čtverák s dvojí lící 
jednou rvavý, jednou utichlý, 
také u nás čeští politici 
jeho vůní řádně načichli. 
DRAK byl kdysi pohádkovým plazem,
který děti strašil dost a dost, 
dnes se do všech rodin dostal rázem,
neboť tchýně, to je skutečnost. 
UŽOVKA, had luk, lesů i polí 
neškodnosti je prý paianem, 
proto plazi na příště ji zvolí 
Čecháčků ministrem krajanem. 

Plazů podružných zde plno všude, 
stačí u nás rozhlédnouti též, 
dítě protekční vždycky jím bude 
a co chvíli o ně zakopneš. 

Zištnost, šosáctví je vychovává, 
v teplých místech jako doma jsou,
ať už křičí Hoch! anebo Sláva! 
páteř vždycky mají plazivou. 

Lidé rovni, přímí se jich štítí 
a jen časem pro grand zábavu 
pokusí se pár jich odhaliti 
a šlápnout jim trochu na hlavu.

Z humoristického listu „Kos“ (Zoologic-
ká zahrada Praha), číslo 2 z r. 1908.
K článku na str. 296–299 a CI–CII tohoto
čísla
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Anketa 
Hlasujte o nejlepší článek ročníku 2011,
jehož autor získá cenu čtenářů Živy –
Cenu Antonína Friče. Návrhy na ocenění
můžete posílat poštou na adresu redak-
ce, elektronicky na e-mailovou adresu
ziva@ssc.cas.cz nebo SMS na 739 329 890.

Ze všech došlých hlasů vylosujeme tři
výherce, kteří získají předplatné časopisu
Živa.

Inzerce
Koupím následující díly z edice Chráněná
území ČR: I. Ústecko, II. Zlínsko, III. Libe-
recko, IV. Pardubicko. Karel Doležel, tel.:
777 935 125; e-mail: k.dolezel@volny.cz


