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Civilizace a dějiny
Miroslav Bárta ,  
Mart in Kovář  (eds. )
Edice Mimo – humanitní vědy
Publikace s předmluvou předse-
dy Akademie věd ČR Jiřího Dra-
hoše a rektora Univerzity Karlovy
v Praze Václava Hampla unikát-
ním způsobem souhrnně předsta-
vuje dějiny člověka na této plane-
tě. Ve 20 esejích přináší myšlenky
a názory nejlepších českých věd-
ců a akademiků. První, chrono-
logickou část tvoří dějiny světa
od vzniku člověka po současnost,
druhá část má tematický charakter
a soustředí se na vybrané hlavní
aspekty lidských dějin. Editory

byli egyptolog a archeolog M. Bárta a historik M. Kovář. 
556 str. – vázaná s přebalem – cena 635 Kč

Ochrana zvířat v právu
Hana Müllerová,  
Vojtěch Ste jskal
Edice Společnost
Tato monografie je v české odbor-
né literatuře prvním komplexním
zpracováním tématu vývoje a sou-
časného stavu právní úpravy týka-
jící se zvířat. Výklad vzniku a for-
mování novodobé ochrany zvířat
prostředky práva je zasazen do šir-
šího kontextu poznatků společen-
ských a přírodních věd, zejména
do souvislostí vývoje vztahu lid-
stva ke zvířatům vůbec. Autoři se
nevyhýbají ani dílčím obtížným či
kontroverzním tématům.

492 str. – brožovaná – cena 650 Kč

Deníky Mistra a Markétky
Michail  Bulgakov,  
Jelena Bulgakovová
Edice Paměť
Kniha umožňuje nahlédnout do
světa jednoho z nejvýznamnějších
autorů ruské literatury 20. stol.
Zásluhou J. Bulgakovové sleduje-
me tvůrčí činnost jejího manžela,
boj s byrokracií, dozorujícími orgá-
ny, zápas o možnost vlastního
vyjádření i zmařené plány až po
těžkou nemoc a smrt. Deníky do -
plněné korespondencí vydávají
cenné svědectví o tragickém údě-
lu tvůrce v totalitním režimu. 
Přeložila Alena Morávková.

588 str. – vázaná – cena 550 Kč

Vegetace České republiky 4
Lesní a křovinná vegetace
Milan Chytrý (editor)
Edice Mimo – přírodní vědy
Poslední díl monografie shrnuje
znalosti o vegetaci lesů a křovin
vyskytujících se na našem území.
Popisuje jejich floristickou sklad-
bu, ekologii, dynamiku, rozšíření
a hospodářský význam ve struk-
turovaném textu, který je bohatě
doplněn barevnými fotografiemi
porostů, mapami rozšíření, grafy
a srovnávacími tabulkami. Navrhu-
je kriticky revidovanou klasifika-
ci, jež vznikla na základě analýzy
několika desítek tisíc fytocenolo-

gických snímků obsažených v České národní fytocenologické
databázi. Vychází 28. prosince 2013.
552 str. – vázaná – cena 595 Kč

Akademická gramatika
spisovné češtiny
František Štícha a kol .
Edice Mimo – humanitní vědy
Nová Akademická gramatika spi-
sovné češtiny poskytuje veřejnosti
uspořádanou soustavu základních,
avšak relativně úplných a ne tri -
viálních informací o jevech a při-
rozených pravidlech současné
gramatiky, především psané pub-
likované češtiny. Z velké části je
založena na analýzách textů obsa-
žených v Českém národním kor-
pusu. Publikace představuje prak-
tickou příručku, teoretický výklad
je zde omezen na minimum. 

976 str. – vázaná – cena 585 Kč

Legie, můj život
Pavel  Knihař
Ladislav Kudrna (ed. )
Edice Paměť
Poté, co se v Československu cho-
pili moci komunisté, založil Pavel
Knihař ilegální organizaci Svaz
svobodných studentů, vydávající
časopis Svobodný hlas. V červnu
1948 byl zatčen Státní bezpeč-
ností a surově vyslýchán. Po pro-
puštění se rozhodl emigrovat na
Západ a pokračovat v boji proti
totalitnímu režimu. Bylo mu pou-
hých 17 let, když počátkem listo-
padu 1948 vstoupil do řad fran-
couzské cizinecké legie.

252 str. – vázaná – doporučená cena 295 Kč
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Z ekologie kořenujících vodních rostlin
je dobře známo, že jejich porosty výrazně
ovlivňují chemismus sedimentů, na nichž
rostou. Vodní rostliny svou kořenovou sou-
stavou pomáhají prokysličovat organický
sediment, zvyšují tak jeho redox potenciál
(tedy míru dostupnosti kyslíku a elektronů)
a následně snižují uvolňování amonných
iontů (NH4

+), fosforečnanů a toxických
dvoumocných iontů železa (Fe2+) ze sedi-
mentů do vodního sloupce s důsledky pro
jeho živinovou bilanci. Příjem minerál-
ních prvků kořeny ze sedimentů však pod-
statně snižuje obsah dostupných živin
(N, P, K) v sedimentech. Hydrobotanika za
posledních 150 let poznala a zmapovala
hodně příkladů invazního šíření vodních
rostlin v rámci týchž i různých kontinen-
tů: připomeňme si např. invazi evropského
stolístku klasnatého (Myriophyllum spica -
tum) do USA a Kanady, vodní kapradiny
nepukalky Salvinia molesta a tokozelky
nadmuté („vodního hyacintu“, Eichhornia
crassipes) z Jižní Ameriky do (sub)tropic-
kých mokřadů celého světa, nebo naopak
invazi severoamerického vodního moru
kanadského (Elodea canadensis) a příbuz-
ných druhů do Eurasie. Invaze vodních
rostlin na nepůvodní území vyvolá často
výrazné omezení druhové diverzity pů -
vodních druhů. Vodní rostliny ovlivňují
chemismus prostředí podle své vertikální
struktury (ponořené versus volně plovou-
cí na hladině) nebo funkčních vlastností
(kořenující versus bezkořenné). Není však
známo mnoho případů, kdy vodní bez-
kořenné rostliny působí silně také na
chemismus sedimentů.

Ponořená masožravá bezkořenná bubli -
natka nadmutá (Utricularia inflata) má his-
torické rozšíření v USA od Texasu podél
východního pobřeží až do jižních částí De -
laware. V posledních asi 30 letech se pod-
statně rozšířila i na sever do několika stá-
tů na severovýchodě a severozápadě USA
(až do Massachusetts a New Yorku a do
Washingtonu). Avšak na rozdíl od našich
rychle rostoucích druhů bublinatek roste
velmi pomalu a celý rok, nevytváří zimní
pupeny (turiony) a celé prýty klesají na
zimu ke dnu. V několika posledních le -
tech bylo zjištěno a publikováno (Titus
a Grisé 2009, Urban a kol. 2009), že invaz-
ní rozvoj porostů bublinatky nadmuté
v jezerech na severu státu New York půso-
bí značné zastínění a vedl k výraznému
ústupu ponořených kořenujících rostlin ze
skupiny isoetidů (rody šídlatka – Isoëtes,
pobřežnice jednokvětá – Litorella uniflora
a lobelka Lobelia dortmanna) až k jejich
úplnému vymizení; platí to zejména pro
původní, pomalu rostoucí druh Eriocau-
lon aquaticum (Eriocaulaceae), který v je -
zerech vytvářel husté přízemní růžice lis-
tů dlouhých jen 2–8 cm. Isoetidy vyžadují
čistou průhlednou vodu s nízkým obsa-
hem živin.

Aby vysvětlil vliv bublinatky na chemis-
mus vody a sedimentu vedoucí k ústupu
E. aquaticum a následnému rozvoji bubli-
natky, provedl prof. J. E. Titus se spolupra -
covníky z Univerzity v Binghamtonu ve
státě New York čtyřměsíční pokus, kterým
simuloval růst E. aquaticum a bublinatky
v jezerech. Rostliny pěstovali v malých
akváriích umístěných pro udržování stálé
teploty ve velké chlazené nádrži ve sklení -
ku. Do květináčů na dně akvárií byl vložen
jezerní sediment z lokality E. aquaticum
a akvária byla doplněna jezerní vodou.
Varianty pokusu obsahovaly buď samotný
E. aquaticum, nebo E. aquaticum s bubli-
natkou, anebo jen samotný sediment. Růst
samotného E. aquaticum se změnil prů -
kazně na úbytek biomasy, když rostl v ak -
váriích spolu s bublinatkou. Tento vliv
bublinatky vedl na konci pokusu téměř ke
zdvojnásobení koncentrace NH4

+ a Fe2+ ve
vodě v pórech mezi částicemi sedimentu
ve srovnání se samotným E. aquaticum,
ale k téměř dvojnásobnému snížení kon-
centrace NH4

+ ve vodním sloupci. Varianta
bez rostlin obsahovala nejvyšší koncent-
race NH4

+ a Fe2+ v pórové vodě sedimentu
i ve vodním sloupci. Velmi vysoký kladný
redox potenciál charakterizující dobře pro -
vzdušněný sediment ve variantě se samot-
ným E. aquaticum výrazně poklesl u va -
rianty s oběma druhy rostlin na hodnoty
blízké samotnému sedimentu. V paralel-
ním pokusu se relativní růstová rychlost
samotné bublinatky ve vodním sloupci
nad sedimentem zdvojnásobila oproti va -
riantě, kdy rostla s E. aquaticum, a podob-
ný charakter měl celkový obsah dusíku
v prýtech bublinatky. Prokázalo se tedy, že
oslabení porostů E. aquaticum, primárně
podmíněné zastíněním bublinatkou, mění
nepřímo chemismus sedimentů snižová-
ním jejich redox potenciálu (zabráněním
jejich okysličování). Tím dochází ke zvy-
šování výtoku NH4

+ a Fe2+ do vodního
sloupce, což zpětně zrychluje růst bubli-
natky a její porosty zhoustnou. Výsledkem
je až úplné vymizení E. aquaticum.
[Oecologia 2013, 172: 515–523]
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Druhý ročník soutěže
Quarry Life Award
Cílem soutěže je posílit povědomí o bio-
logické hodnotě těžebních prostor a pro-
střednictvím projektů přispět ke zvyšová-
ní biodiverzity v lomech a pískovnách při
rekultivačních pracích i v průběhu těžby.
Návrhy projektů lze přihlašovat do 1. břez-
na 2014. V létě bude autorům pěti nej -
lepších návrhů umožněn výzkum v pro -
vozovnách společnosti Českomoravský
cement, a. s., na který obdrží finanční pří -
spěvek k částečnému pokrytí nákladů. Dal-
ší informace: www.quarrylifeaward.cz.

Evropské školy pro živou
planetu
Mezinárodní vzdělávací projekt pro ochra-
nu přírody sdružuje studenty a učitele se
zájmem o přírodu z 11 zemí Evropy včetně
České republiky. Na přelomu září a října
2013 se ve Vídni uskutečnilo setkání, kde
získali základní informace o aktuálních
tématech ochrany životního prostředí. Za -
pojené školy budou až do konce školního
roku realizovat individuální ekoprojekty
(např. výstavy, časopis, představení). Více
informací na: www.wwf.at/esfalp.

Inzerce
Prodám jednotlivá čísla časopisu Živa:
1995/4, 1996/4, 1997/1 a 3, 1998/2, 4 a 6,
1991/1, 3–5, 2000/1–3 a 6, 2001/2, 3 a 5;
a časopisu Vesmír: 1989/9, 1991/4 a 7,
1997/1, 1998/10. Kontakt: Petr Hrabina,
hrabina@centrum.cz.
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